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Lækre nordjyske råvarer
Gastronomi i verdensklasse
Nordjylland byder på lækre specialiteter baseret på traditionelle
egnsretter og opskrifter, der er nedarvet gennem generationer.

Deutsch

Nordjylland byder på lækre specialiteter baseret på
traditionelle egnsretter og opskrifter, der er nedarvet

Landsdelen byder på alt fra Læsø sydesalt, Vildmose kartofler,

gennem generationer. Landsdelen byder på alt fra Læsø sydesalt,

hjemmelavet snaps og bjesk til stensalt, nybrygget øl, lækkerier fra

Vildmose kartofler, hjemmelavet snaps og bjesk til stensalt, nybryg-

de små mejerier og søde sager fra bolsjekogerierne. Landsdelen har

get øl, lækkerier fra de små mejerier og søde sager fra bolsjekogeri-

mange hundrede restauranter, cafeer og pubber, og der er klassiske

erne. Landsdelen har mange hundrede restauranter, cafeer og pubber,

restauranter med dansk og internationalt køkken, højt niveau af

og der er klassiske restauranter med dansk og internationalt køkken,

gastronomi, lækre fiskerestauranter, små og uhøjtidelige spisesteder,

højt niveau af gastronomi, lækre fiskerestauranter, små og uhøjtide-

hyggelige cafeer og etniske restauranter. Nordjylland byder også på

lige spisesteder, hyggelige cafeer og etniske restauranter. Nordjylland

gårdbutikker med nyopgravede kartofler, nyplukkede jordbær, friske,

byder også på gårdbutikker med nyopgravede kartofler, nyplukkede

grønne ærter, sprød salat, nye gulerødder, blomkål og broccoli.

jordbær, friske, grønne ærter, sprød salat, nye gulerødder, blomkål og
broccoli.

Råvare-events
Landsdelen byder på en lang række råvare-events i løbet af somme-

Råvare-events

ren. 31. maj kan du blandt andet opleve Havet Dags på Læsø. 6. juni er

Landsdelen byder på en lang række råvare-events i løbet af somme-

der Skaldyrsfestival i Nykøbing Mors.2.-4. juli er der Muslingefestival i

ren. 31. maj kan du blandt andet opleve Havet Dags på Læsø. 6. juni er

Løgstør. 8. august er der Jomfruhummerfestival, Læsø. 21.-22. august

der Skaldyrsfestival i Nykøbing Mors.2.-4. juli er der Muslingefestival i

bydes der på Nibe Sildemarked. 28.-29. august er der kvalitetsfødeva-

Løgstør. 8. august er der Jomfruhummerfestival, Læsø. 21.-22. august

remesse i Skagen, og 5. september afvikles Madens dag på Læsø.

bydes der på Nibe Sildemarked. 28.-29. august er der kvalitetsfødevaremesse i Skagen, og 5. september afvikles Madens dag på Læsø.
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Shopping i Nordjylland
Butikker på hovedstrøg og i sidegader
Lad dig bare friste af Nordjyllands mange store og små butikker. I de
store byer er gågaderne et must. Men prøv også at søge ud i de små

Deutsch

Lad dig bare friste af Nordjyllands mange store og små
butikker. I de store byer er gågaderne et must. Men

sidegader, som ofte gemmer på en masse spændende og sjove

prøv også at søge ud i de små sidegader, som ofte gemmer på en

butikker. Mange steder har du god mulighed for at gå på opdagelse

masse spændende og sjove butikker. Mange steder har du god

efter et fund, og selv om de nordjyske byer i europæisk målestok er

mulighed for at gå på opdagelse efter et fund, og selv om de

små, så fejler udbuddet af tilbud ikke noget. Tværtimod.

nordjyske byer i europæisk målestok er små, så fejler udbuddet af
tilbud ikke noget. Tværtimod.

Store varehuse
Nordjylland har store varehuse og shoppingcentre, hvor stemninger

Store varehuse

og strømninger bevæger sig i takt med landsdelens udvikling og puls,

Nordjylland har store varehuse og shoppingcentre, hvor stemninger

og du finder alt indenfor dame-, børne- og herremode, sport og fritid,

og strømninger bevæger sig i takt med landsdelens udvikling og puls,

bolig og elektronik og alle andre tænkelige varekategorier.

og du finder alt indenfor dame-, børne- og herremode, sport og fritid,
bolig og elektronik og alle andre tænkelige varekategorier.

Levende små byer
Også de små og mindre nordjyske byer har et levende handelsliv. Her

Levende små byer

er udbuddet bredt, og stemningen er høj. Forretningerne er en

Også de små og mindre nordjyske byer har et levende handelsliv. Her

levende del af byernes miljø, og butikkerne værnes der om og sættes

er udbuddet bredt, og stemningen er høj. Forretningerne er en

pris på. Og så er stemningen dejlig uhøjtidelig, hvad enten du handler

levende del af byernes miljø, og butikkerne værnes der om og sættes

i en lille forretning i en lille by, eller du er på indkøb i et af landsde-

pris på. Og så er stemningen dejlig uhøjtidelig, hvad enten du handler

lens store varehuse eller shoppingcentre.

i en lille forretning i en lille by, eller du er på indkøb i et af landsdelens store varehuse eller shoppingcentre.

