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Vi bor i Danmarks førende

fødevareegn
Nakskov ligger omgivet af Danmarks bedste og
fedeste jord, som frembringer afgrøder af høj
kvalitet.
I farvandene omkring Lolland fiskes fisk af den
fineste og mest velsmagende slags. Allerede
afsættes grøntsager dyrket i vestlollandsk muld til
nogle af Københavns bedste spisesteder, og lokale
navne som eksempelvis Knuthenlund,
Vi skal huske at nyde
Fejø, Frederiksdal,
godt af vores egne
prægtige
produkter 44
Langø og Krenkerup
forbindes med fødeog drikkevarer af højeste kvalitet.
Men ud over at profilere os i resten af landet - og
ude i den store verden for den sags skyld - skal vi
også huske selv at nyde godt af vores egne prægtige produkter.
Ud fra den tanke tager Nu tæller kun handling
initiativ til at præsentere nogle af vores mange
lokale fødevarer i selve Nakskov. Som generalprøve trækkes en del af Frederiksdals vinfestival
ind i Magasinet i Theisens Gård, hvor der fredag
den 16. maj vil være smagning af lokale frugtvine.
Der kan købes billetter hos SuperBest og på Turistkontoret. At potentialet for frugtvine er stort,
oplevede jeg i sidste weekend på Baublutenfestivalen i den tyske by Werder, der hvert år tiltrækker mere end 400.000 besøgende og afholdtes for
114. gang.
Senere får alle byens borgere mulighed for at
smage på lokale, kulinariske kvalitetsprodukter,
når Nakskov Handel &
Vi skal handle
Erhverv sammen med Nu
lokalt
tæller kun handling står
for fødevaremarked med
lokale specialiteter i forbindelse med søndagsåbent den 29. juni.
Vi skal handle lokalt, så vi både understøtter egnens producenter og handlende og selv får glæde
af de mange gode og velsmagende kvalitetsprodukter, som dyrkes og fremstilles her i vores
egen region - det er min kongstanke som bychef.
Jeg ser frem til mange fremstød for Nakskov og
Vestlolland som Danmark førende fødevareregion. Det helt store brag af en fest skal foregå, når
kalenderen tikker mod 2016, hvor Nakskov kan
fejre 750 års jubilæum som købstad.

