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Program for 21. maj  

Nationalparkdage på Mandø 20. – 21. maj 2017  
MANDØ – TIDEVANDET – NATUREN - MADEN – STILHEDEN - LYSET  
 
Om vinteren er østersen kongen. Om sommeren lammene og de vilde 
urter. Resten af året begge dele!  
Lige meget, hvornår du vælger at besøge Mandø, vil du blive mødt med 
en overdådighed af natur og gode råvarer. Vadehavet er porten til Mandø. 
Tidevandet lukker af for verdens tummel 2 gange i døgnet. Det giver tid 
og rum til fordybelse og gastronomiske oplevelser.  
Nu kan du opleve Mandøs natur og vilde råvarer i selskab med nogle af 
Sydvestjyllands dygtigste kokke og kokkeelever. Sammen med dem og 
naturvejledere fra Mandø kan du lære at bestemme og samle vilde planter 
og bær sammen med østers og andet spiseligt kravl ude i Vadehavet. Du 
kan lære at lave dine egne pølser eller at bruge alle udskæringer på 
lammet – inklusive indmaden. Undervejs får du morgenmad og frokost 
med Mandøs egne produkter. Og du kan næppe undgå at smage Mandø’s 
egen øl eller måske vinen fra Vester Vedsted Vingård inde på fastlandet.  
Programmet varierer med årstidens udbud af råvarer. 20. – 21. maj er 
Mandøs vilde urter i fokus.  
 
21. maj 2017 - Nationalparksdagen  
8:00 – 9.00: Morgenmad på Midtvej 7 med lokale produkter, f.eks. brød 
med tang og urter.  
9:00 – 12:00: Kursus i anvendelse og konservering af urter: salt, sukker, 
pesto, syltning, tærter, tilbehør osv. Forberedelse af frokost med bl.a. 
hesterejer og blåmuslinger under ledelse af kok og kokkeelever fra EUC 
Syd.  
12:00 – 13:00: Frokost  
13:00 – 15:00: Rundt på Mandø: Mandø’s natur og kulturhistorie. Den 
Danske Naturfonds naturprojekt. Terroirprodukter på Mandø med øl og 
brændevin som eksempel. Turen foregår til fods eller i hestevogn, hvis 
vejret er grimt.  
15:00: Kaffe og afslutning afhængigt af tidevand og transportform.  

Deltagerne får en goodi-bag med hjem på køl: Evt. østers og muslinger 
på køl, hvis det er sikkert, en pose med urter, 2 – 3 eks. på lokale 
produkter inkl. en øl, en lille pjece med urtebeskrivelser og en samling 
opskrifter.  
 
Pris inkl overnatning, 3-retters menu, 2 x frokost, morgenmad,  
kaffe og goodi-bag: 1995 kr.  

Billetter bestilles på hjemmesiden www.mandoevent.dk.  
 
Mandø Event v. Benny og Elise Thomsen,  
Midtvej 7, Mandø. Tlf. 23255375 / 26181785  
6760 Ribe  

 

 


