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Mustmästare och cidermakare i ciderbar
på Kiviks Musteri
Kiviks Musteri erbjuder äppelaktiviteter för hela familjen under Skördetid på
Österlen 25/9-10/10. Utöver dagliga aktiviteter erbjuder man dessutom helgen
25-26 september provsmakning av olika muster och cidrar hantverksmässigt
framställda på svenska äpplen.
Kiviks Musteri lyfter fram äpplet inom ramen för initiativet Skördetid på
Österlen. Bl a slår man på trumman för hantverksmässigt framställd svensk
äppelmust och cider. I en för ändamålet skapad ciderbar erbjuds 25-26/9 kl
11-17 provsmakning av fem olika cidrar och äppelviner samtidigt som man
utan kostnad kan smaka olika slags äppelmust. Den satsningen görs

tillsammans med engagerade mustmästare och cidermakare som berättar om
hur de förädlar det svenska äpplet till karaktärsfulla och smakrika drycker.
Utöver medarbetare från Kiviks Musteri finns kunniga representanter från
Bedstekilde, Hallarnas Must, Maglehems Musteri, Rörumsro Frukt&Must och
Skepparps Vingård på plats för att möta nyfikna besökare.
–Vi har dukat upp ett smörgåsbord av aktiviteter för hela familjen och ser
fram emot att ta emot många besökare. Ciderbaren och de flesta aktiviteterna
är utomhus med nödvändiga säkerhetsåtgärder för att våra gäster skall känna
sig trygga, säger Malena Borgström, evenemangsansvarig på Kiviks Musteri.
Ciderbaren och äppelmustprovningen är tillgängliga på Kiviks Musteri i Kivik
lördag-söndag 25-26/9 kl 10-17. De kompletteras under samma tid av bl a
äppelplockning samt tillgång till pomologer för den som önskar få äpplen
sortbestämda.
Utöver ovanstående erbjuds följande programpunkter med äppeltema på
Kiviks Musteri i Kivik alla dagar under Skördetid på Österlen 25/9-10/10 kl
10-17:
•
•
•
•

Äppelparad och äppelprovsmakning
Barnens äppel-lek
Äpplig meny i restaurang Kärnhuset och äppelkakor i Stinas Café
Musteributiken och Äpplets Hus är öppet

För den som vill lära sig mer om äpplen och äppelodling arrangeras
dessutom guidade turer i äppelträdgårdarna 25-26/9, 2-3/10 och 9-10/10, kl
11 resp 13. Max 25 personer. Pris 80 kr/pers. Barn upp till 12 år gratis. Ingen
bokning krävs. Anmälan direkt på plats i Äpplets Hus.

För mer information vänligen kontakta:
Malena Borgström, evenemangsansvarig Kiviks Musteri
Mobil: 070-387 19 40
Email: malena.borgstrom@kiviksmusteri.se

Kiviks Musteri är ett svenskt familjeföretag i femte generationen som

utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på frukt, bär och
grönsaker. Vi har funnits på Österlen sedan 1888 och är idag ett modernt
livsmedelsföretag med en familjär företagskultur och stort engagemang för
bygden. Hållbarhet och ansvar kommer naturligt för oss som företag i en
naturnära miljö. Idag har Kiviks Musteri 200 engagerade medarbetare och
omsätter ca 700 msk. Varje år kommer dessutom 220.000 personer till våra
besöksmål i Kivik och på Solnäs Gård för att uppleva oss på plats.
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