
 

 

Opintomatka Saksaan  

luomu- ja biodynaamisille tiloille 

to 22.03. – ma 26.03.2018 

 

Pitkän viikonlopun matka on kohdistettu kaikille luomu- ja 

biodynaamisesta tuotannosta, lähi- ja suoramyynnistä kiinnostuneille 

luomuviljelijöille ja –yrittäjille sekä luomun ystäville. Matkankohteina 

luomukasvinviljely- ja luomukarjatiloja,  luomukauppoja,  luomu- sekä 

biodynaamisia viinitiloja, kulttuurillisia nähtävyyksiä kuten kuuluisa 

Rüdesheimin Drosselgasse sekä UNESCON maailman perintöön 

kuuluvat linnat Rheinin rannalla. 

Matkan ajankohtana on Saksassa jo lämmintä ja hedelmäpuut kukkivat 

ja luonto on herännyt talviunestaan.   

 



Tavoitteenamme on perehtyminen luomutuotantoon, jatkojalostukseen ja 

markkinointiin Saksassa. Matkamme pääsisältönä on tutustuminen eri 

tuotantosuuntia edustaviin luomutiloihin, jatkojalostukseen ja markkinointiin. 

Aiheina ovat muun muassa: peltojen vuoroviljely, peltojen muokkaus, rikkakasvien 

torjunta, lannan kompostointi, luomusiementen jalostus, nurmien sadon korjaus, 

väkiheinän korjaaminen, ilmavan vinokuivikepohjapihaton rakentaminen, 

heinämaidon tuotanto, monipuolinen jatkojalostus, tilamyymälät ja ravintolat, 

verkkokaupat, luomu- ja biodyn vihannestarha ja kompostin valmistaminen,  

aurinkopaneeleiden käyttö, hakelämpökeskuksen käyttö ja paljon muuta.  

Matkamme alkakoon:  

 

1. päivä,  torstai 
Aamulento Helsinki – Frankfurt am Main. Willkommen in Deutschland!  

Olemme teitä vastassa Frankfurtin lentokentällä.  

Päivä alkaa Herra Axel Wirzin, FiBL Deutschland e.V. (Forschungsinstitut für 

biologischen Landbau, Luomuviljelyn Tutkintoinstituutti) luennolla. Kuulemme 

erittäin mielenkiintoisen luennon Saksan luomusta. Keskustelutuokiossa jokaisella on 

mahdollisuus esittää asiantuntijalle kysymyksiä.   

 

Luennon jälkeen siirrymme suurelle biodynaamiselle tilalle Oberfeldiin, jossa 

tutustumme heidän tuotantoonsa. Tilan omistaja esittelee meille tilaansa ja pitää 

meille luennon tuotannostaan. Opimme ymmärtämään, että luomutuotanto on 

Saksassa erittäin ammattitaitoista yritystoimintaa. Jatkojalostus on hyvin 

kehittynyttä ja tuotevalikoimat valtavan monipuolisia. Kotimaisuus ja 

lähiluomuruoka ovat arvostettuja. Luomutuotteiden markkinoinnissa korostetaan 

tuottajan nimeä ja sen alkuperää. Täällä meillä on mahdollisuus nauttia pieni 

välipala heidän luomu-kahviossaan. 

 

 

Täältä siirrymme 4* hotelliimme Rheinin rannalla ja pienen lepotauon jälkeen 

lähdemme tutustumaan ympäristöömme:  suunnistamme eloisaan kaupungin 

keskustaan ja sen elämää sykkivään Drosselgasseniin historiallisine 

ristikkotaloineen. Täällä nautimme yhdessä  

herkullisen tervetuliais-illallisen,  

joka on tietenkin paikallisia erikoisuuksia.  

 

 

  

 



2. päivä, perjantai  

Nautimme maittavan aamiaisen hotellimme aamiaispöydästä. Ylitämme Rheinin 

lautalla ja vierailemme Bannmühlen upealla biodynaamisella tilalla tutustuen 

heidän omenamehutuotantoonsa, vihannestarhoihin, heidän omavaraiseen 

sähkötuotantoonsa, markkinointiin sekä paikan päällä olevaan luomu-kauppaan.  

Tämän jälkeen vierailemme Bioweingut SchlossWallhausenissa, joka on Saksan 

vanhin perheen omistuksessa oleva viinitila. Se on nyt 32. polvessa samalla 

perheellä. Tutustumme Prinssi Salm-Salmin satoja vuosia vanhoihin kellareihin ja 

heidän luomuviljelyynsä. Havainnollisesti huomaamme, miten maaperä eli terroir 

heijastuu viinien mauissa. Pienen maistelun jälkeen ajelemme kukkulaisten 

maisemien halki eteenpäin. 

 

 

         

 

 

 

BiodynaamisellaWalfried Sanderin tilalla omistaja Walfried esittelee meille tilaansa 

ja tuotantoaan, johon kuuluu perunan-, viljan ja viininviljelyä sekä karjaa. Täällä 

kaikki toimii harmoniassa luonnon kanssa. Täällä kerron teille, miksi hän sai 

lempinimen ”Bambi-mies”!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätämme tapahtuma rikkaan päivän yhteiseen illalliseen  

saksalaisin spesialiteetein paikallisessa ravintolassa.  



3. päivä, lauantai  

Aamu-uinnin ja herkullisen aamiaisen jälkeen on jaloittelu paikoillaan!  
Vaellamme ylös mäelle, jossa vierailemme luostari Abtei St. Hildegardiin kirkossa. 
Täällä vaikutti  uraa uurtava yrttiparantaja Hildegard von Bingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Täältä patikoimme Asbach Uraltin yritykseen, jossa tutustumme sen historiaan ja 
tuotantoon. Muutama vuosi sitten he laajensivat sarjaansa luomuksi.  
 
Seuraavana vierailemme kuuluisassa Johannesbergin linnassa,  jossa historian 
mukaan istutettiin ensimmäiset Riesling-köynökset.  
 
 

 

 

         

          

 
Linnasta meillä on mahtava panorama Rheinin ylle. Tänään vierailemme myös 
Schloss Vollradsissa, jonka surullisen tarinan kuulemme.  
 
Tämän jälkeen on vuorossa mahtava luostari Eberbach, joka oli 1400-luvulla Saksan 
suurin viinitila. Täällä on myös rustikaalinen Klosterschänke-tupa ja 
ulkoilmaravintola, jossa on mukava istua ja levähtää. Levähdyspaikkoja tarjoaa 
myös luostarin idyllinen puutarha, jossa kasvaa viiniköynöksiä sekä se on koristeltu 
taideteoksin.  
 
Menemme Östrich-Winkeliin, jossa nautimme  
illallisen paikallisessa ravintolassa. Opimme,  
miten luomuviinin oikea oppinen yhdistäminen  
ruokaan tukee sen makua.   
 
 



 
 

4. päivä, sunnuntai 

Nautimme herkullisen aamiaisen majatalossamme.  

Tänään vapaaehtoisena ohjelmassa retki jokilaivalla Rheinillä!   

Yläosa keskisestä Reinistä on listattu UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Tällä 

matkalla on monta kymmentä keskiaikaista linnaa, linnoitusta ja kirkkoa. Matka on 

kuuluisassa Siebengebirgen vuoristosta, joka oli aiemmin vulkaaninen. 

Kokonaisuudessa Reininlaakson keskiosaa kutsutaan nimellä "Romanttinen Rhein".  

   

 

 

 

 

 

 

 
Vapaaehtoisohjelmassa Romantik-Rhein risteily, 
johon sisältyy myös Rüdesheimin köysirata, vaellus 
n. 30 min., vierailu Niederwalddenkmalilla, 
Assmannshausenin köysirata, laivaristeily ja 
vierailu Rheinin romanttisimmassa linnassa, Burg 
Rheinsteinissa. Tämä linna todellakin on Rheinin 
romantiikan symbooli. Se kukoistaa kaikessa 
komeudessaan 90 metriä korkealla kalliolla joen 
rannalla. Täältä käsin kaikki vaellus halukkaat 
voivat vielä nauttia Rheinin rantaa kulkevasta 
pyörätiestä ja patikoida n. 30 minuutin päässä 
sijaitsevaan seuraavaan linnaan, Burg 
Reichensteiniin.   
 
Takaisin lähdemme Burg Rheinsteinista laivalla kohti  
Rüdesheimia, jossa hotellimme odottaa meitä  
kuuman saunan kanssa.  
 
Risteilypäivän jälkeen nautimme yhteisen juhlallisen  

illallisen viihtyisässä ravintolassa.  

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskiaika
https://fi.wikipedia.org/wiki/Siebengebirge


 

5. päivä, maanantai 

 
Nautimme herkullisen aamiaisen hotellimme  aamiaispöydästä.  On aika pakata 

matkalaukut, sillä jätämme majapaikkamme.  

 

Aamiaisen jälkeen vierailu suurella ja kuuluisalla Dottenfelderhofin Demeter-tilalla.  

Heillä on yli 100 hehtaaria viljelymaata, hedelmän ja vihannestenviljelyä, 80 

lypsylehmää, nautoja, 3 lammasta, hevosia, 600 kanaa ja joukossa muutama sikakin. 

Tutustumme tilaan ja voimme nauttia pienen luomulounaan heidän kahvilassaan. 

Osanottajien vapaaehtoisella maksulla tuemme maanviljelijä koulun Landbauschule 

e.V.:n toimintaa. Lahjoituksen suositeltu suuruus 20 € / henkilö.  

Dottenfelderin luomukaupassa on upea valikoima ja täällä kannattaa käydä 

suorittamassa kaikki tuliaisostokset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän päättää vierailu Demeter-tilalla Quellenhofissa Steinbachissa. jossa isännän 

Herra Heinrichin opastuksella tutustumme tilan toimintaan ja tarjontaan. Tällä 

tilalla toiminta on käsityöläistä, sillä tilan koko on vain 15 hehtaaria. Heillä on 

omenan- ja vihannesten viljelyä, mehiläistarha, nautoja ja hanhia. Tilan luomu-

kahvilassa meillä on mahdollisuus nauttia kahvit kotitekoisen luomu-omenapiirakan 

kera. Tässäkin saamme erikoishinnan: kahvi ja piirakka vain 5 € / henkilö.  

 
Palaamme pikkuhiljaa Frankfurtin lentokentälle,  

josta lento Suomeen lähtee illalla.  

 



 

  Hintaan sisältyy: 

 Lennot Helsinki – Frankfurt/Main- Helsinki sis. lentokenttäverot 
 Kaikki kuljetukset lentokentältä, hotellilta ja luomutiloilta  
 Yöpymiset 4 tähden hotellissa Rheinin rannalla, jossa on sauna ja uima-allas, 

jaetuissa kahden hengen huoneissa 
 Joka päivä aamiaspöytä, jossa on uunituoreita sämpylöitä,  marmelaadeja, tuoreita 

hedelmiä, jogurttia, mehuja, saksalaista makkaraa, paikallisia juustoja…   
 Luento Saksan luomutuotannosta, markkinoista ja sen kehityksestä  
 Vaellus Pyhän Hildegard von Bingenin luostariin viinipalstojen halki 
 Retkiä linnoihin ja luostari Eberbachiin    
 Walking sight-seeing Rüdesheimissa 
 Tutustumisia ja opastusta useilla eri Demeter-tiloilla esittelyineen  
 2:lla tilalla luomuluento  
 Tutustumiset Weinwelt Langefeldin tuottajaluomuviinitiloilla 
 Vierailu paikallisessa Weinbrand-valmistamossa 
 Yhteiset illalliset (ei sisällä juomia) 
 Retki näköala paikoille Rheinin rannalla 
 Vierailu museossa  
 Mukana aina suomen/saksan kielinen matkanopas, tulkki ja luomumarkkinoinnin 

asiantuntija Marjut Langefeld  
 

Hinta Helsingistä  1.109 €/henkilö.  

Jäsenetuhinta Luomuliiton jäsenille 10 % eli matkan hinta on täten 998,- €/henkilö. 

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa (0 % alv. y-tunnuksella).  

Varausmaksu on 200,- €/henkilö ja loput kuukausi ennen matkan alkua.   

Yöpyminen jaetuissa kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huone 85 € 

lisämaksusta. Sunnuntain vapaaehtoisohjelma on „Romanttisen Rheinin“ risteily 

linnavierailuineen ja köysiratoineen (lippu 18 €/henkilö).  

Matka toteutuu kun lähtijöitä on yli 12 henkeä. Sovellamme Weinwelt Langefeldin 

matkaehtoja, jotka lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse.  

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

 

Saksa on kotimaamme: me tunnemme tämän maan ja kulttuurin.  

Hyödy sinäkin siitä!   

Tervetuloa mukaan tälle unohtumattomalle kulinaariselle luomu-

elämysmatkallemme! 

Marjut ja Manfred Langefeld   0049 1525 4659137  info@weinwelt-langefeld.com  

www.weinwelt-langefeld.com (suomeksi) 

www.weinwelt-langefeld.de (auf Deutsch) 

mailto:info@weinwelt-langefeld.com
http://www.weinwelt-langefeld.com/
http://www.weinwelt-langefeld.de/

