Velkommen til Østers- & Muslingepremieren i Nykøbing Mors –
Danmarks Skaldyrshovedstad.

Skagen

Hirtshals
Frederikshavn

Flere skaldyrsoplevelser: Dansk Skaldyrcenter tilbyder flere
events igennem året med fokus på skaldyr.
Se mere på www.visitmors.dk
Oyster Final · 6.-7. april · skaldyrshovedstad.dk/final

Hanstholm
Aalborg

Thisted

Nykøbing
Mors

Skaldyrsfestival · 30. maj - 1. juni · skaldyrsfestival.dk
Østerssafari · Kom med på østerssafari i Limfjorden sammen med
Dansk Skaldyrcentrets biolog. Vi smager på de østers, som vi selv
har plukket. 6., 13., 17., 20., og 27. april · 14., 21., 28. september ·
11., 12., og 13. oktober · 16. og 23. november · 14. december
www.visitmors.dk/booking/9886

30 min.
1 time

2 timer

Skive

Premieren har 10 års jubilæum i år
og har hvert år givet inspiration
til og smag for nogle af Danmarks
fineste råvarer. Limfjordsøsters er
nogle af de bedste i verden.
Skaldyrshovedstaden Nykøbing
Mors byder på særdeles aktive
skaldyrsfiskere, den forarbejdende
industri og Dansk Skaldyrcenter.

Rundvisning med temaet muslinger på Sillerslev Havn
16., 23., og 30. juli

Randers

Viborg
Holstebro

Det er en festdag på Mors, når
premieren skyder østers- og
muslingesæsonen i gang, og når
den første østerskutter lægger
til i havnen.

Midtjyllands
Lufthavn/Karup

Andre events
Herning

Silkeborg

Pilgrim Mors · 10.-16. juni · pilgrimmors.dk

Aarhus

By Night Sommerkoncerter · onsdage 3. juli - 7. august
oplev.mors.dk
Morsø Festival · 17. august · morsofestival.dk
Kulturmødet · 22.-24. august · kulturmoedet.dk
Esbjerg

Træskibssejlads · 12. september · visitmors.dk

Odense

Bestil dit weekendophold til
Østers- & Muslingepremieren
hos Morsø Turistbureau
Telefon 9772 0488
mt@visitmors.dk
www.visitmors.dk

Halloween · uge 42 · halloweenmors.dk

11.-13. OKTOBER

Partner i Østers- og Muslingepremieren 2019, herunder DM:
Morsø Kommune, Morsø Turistbureau,
Vilsund Blue, Dansk Skaldyrcenter,
Foreningen Muslingeerhvervet, Kokkeforeningen Danmark, Thisted Bryghus
og Østjysk Vinforsyning.

Sønderborg

Grafik · FinnNygaard.com

Kom til Mors…
Tog til Skive, Flixbus
til Nykøbing Mors,
flyforbindelse til Karup
eller Aalborg
eller tag bilen…

Se mere på
skaldyrshovedstad.dk

100 miles ultraløb · 7.-8. september · 100miles.dk

www.skaldyrshovedstad.dk
Morsø Kommune
www.mors.dk

2019

Østers- & Muslingepremiere · 12. oktober 2019
Havnen, Nykøbing Mors
Premieren og DM
i Østersgastronomi

DM i Østersåbning og
Champagnesabling

Lørdag · 12. oktober
Fra kl. 12.30
Delikatesser, kr. 35,- pr. stk.
Gratis entré i teltet
Teltet er åbent kl. 10.00-17.00

Forrunde fra kl. 10.00
Finaler fra kl. 15.00
Champagne og østers naturel
kan købes.
Gratis entré

Sæsonstart på østers- og
muslingefiskeriet fejres, i år
med 10-års jubilæum. Smag
sæsonens første østers og
muslinger, som er tilberedt af
gourmetkokke og af konkurrencekokkene. Vær med når
dommerne afgør, hvem der
bliver Danmarksmester i
østersgastronomi. Kom fordi
du elsker østers og muslinger
eller for at smage for første
gang.

Vær med når der dystes om
titlen som Danmarksmester i
Østersåbning og Champagnesabling. Der er god stemning
og spænding i teltet. Vinderen
i Østersåbningen kvalificerer
sig til at repræsentere Danmark
ved VM i Galway, Irland.

* Billetsalg
Morsø Turistbureau
mt@visitmors.dk
Telefon 9772 0488
www.visitmors.dk

Wine & Dine
– østers og muslinger
Dato
Sted
Tid
Pris

11. oktober 2019
Havnen, Nykøbing Mors
kl. 17.30
kr. 1.395,- pr. kuvert

Champagnebrunch

Flere aktiviteter med østers og muslinger
Skaldyrskole

Østerssafari

Dato 11. oktober 2019
Sted Dansk Skaldyrcenter,
Nykøbing Mors
Tid kl. 17.00-21.00
Pris kr. 395,- pr. pers.
(ekskl. drikkevarer)

Dato
Tid
Dato
Tid
Sted

Vi gemmer kogebogen væk og
ser bort fra faste traditioner.
Vi tilbereder retter med skaldyr
og velsmagende tilbehør. Der
skal eksperimenteres, og måske
opfinder vi en ny ret. Når vi har
haft fingrene i fjordens råvarer,
sætter vi os til bords og smager
på alle retter og udveksler
opskrifter og erfaringer.
Billetsalg*

11. oktober 2019
kl. 14.00
12. og 13. oktober 2019
kl. 10.00 og 14.00
Dansk Skaldyrcenter
Nykøbing Mors
Pris kr. 200,Tag på østersjagt i fjorden
sammen med Dansk Skaldyrcenters biolog. Lær hvordan
man selv fanger friske østers,
smag på dem og tag fangsten
med hjem. Centret stiller spand,
waders, net mv. til rådighed.
Billetsalg*

Tid kl. 10.00-11.30
Pris kr. 225,- pr. pers.

Rundvisning på
Vilsund Blue

Urte- og svampetur

Nyd champagnebrunch og oplev
starten på DM i Champagnesabling. Glæd jer til en tallerken
med spændende retter, hertil
friskbrygget kaffe/te, juice og
nysablet champagne.
Billetsalg*

Dato 11. oktober 2019
Sted Vilsund Blue
Øroddevej 100
Nykøbing Mors
Tid kl. 11.30-12.30
Pris kr. 70,- pr. pers.

Dato 12. oktober 2019
Sted P-plads ved
Store Bøgedal/Legind
Tid Kl. 10.00
Pris kr. 60,-

Få et unikt indblik i maskinrummet bag den moderne
produktion af muslinger,
hvor der også arbejdes med
bæredygtighed og økologi.
Vi afslutter med en smagsprøve.
Billetsalg*
Nyd en eksklusiv helaftensmiddag tilberedt af tidligere
Michelinstjernekok
Anita Klemensen og af gourmetkokken Jens-Peter Skov.
Aftenen byder på velkomstbobler og snacks, 5-retters
gourmetmenu med superiorvine, kaffe/te med sødt,
cognac/likør og indslag af
kokkene. Billetsalg*

Skaldyrscirkus for børn
Dato
Sted
Tid
Pris

13. oktober 2019
Havnen, Nykøbing Mors
kl. 13.00-16.00
kr. 25,- pr. pers.
eller kr. 100,- pr. familie

Tag med naturvejlederen på
en hyggelig gåtur i området ved
Legind Bjerge. Der er mulighed
for at finde både svampe og
spændende urter.
Billetsalg*

Dansk Skaldyrcenter inviterer
til at opleve og røre ved skaldyr
og andre spændende væsner
fra fjorden. Tag en selfie med en
søstjerne, lav dit eget kunstværk med østersskaller, deltag
i krabbevæddeløb eller smag en
østerspandekage eller dampede
muslinger.

