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Tirsdagen var det utferd til 
nærområdet. Vi startet med 
besøk på et testsenter for 
Blonde d` Aquietine før lunch. 
Der fikk vi et fordrag om 
hvordan oksene velges ut og 
omvisning på området. De 
hadde om lag 300 dyr, 
mesteparten okser og noen kyr. 
I lunsjen skulle vi spise på en 
annen landbruksskole. Etterpå 
var vi å besøkte en lokal 
melkebonde som drev med 
direkte salg. Han sa at han 
bruke 35 cent på produsere en 
liter, mens meieriet betalte 30 
cent. Men overskuddet kom på 
500 euro, om lag 4500 kr. Vi 
skulle besøke en grisfarm, men 
der hadde det skjedd noe som 
gjorde at vi ikke kunne besøke 
den. Så i stedenfor å si det til 
oss og dra tidlig hjem, ble vi 3 
timer på melkefarmen. 
 
Onsdag skulle vi til Bordeaux. 
Der hadde det lokale 
landbrukskontoret laget en 
presentasjon om landbruket i 
regionen vi besøkte. Det var 
40 000 bønder i området og 1,8 
milloner hektar i produksjon, dvs 
dyrka jord, vin og skog. Etterpå 
fikk vi fri hele dagen til å gå 
rundt i Bordeaux 
 
På torsdagen besøkte vi en 
lokal vingård som drev med 
skole innen vinfaget, vi fikk 
omvisning og prøvesmakte 
vinen. Den funket i som gjorde 
turen tilbake til et lystig lag.  Så 
etter lunsj var vi med de 
forskjellige klassen på 
undervisningsopplegget.  
 
 
 
 
 
 
 

Før middagen denne kvelden 
besøkte vi borgemesteren i 
Bazas og fikk noe å bite i. 
Siste hele dag i Bazas. Vi skulle 
ha oppsummering og 
gruppearbeid med miksede 
grupper. Etter lunch hadde vi en 
omvisningtur i Bazas med ei 
illsint guide. På kvelden var det 
ingen middag på skolen, så vi 
gikk ut og spiste Bazaskubiff  
 
Norge neste! 
 
Lørdagen og hjemreisedagen 
var kommet. Vi besøkte 
bondens marked i Bazas og 
ryddet opp rommene. Kl. 14 
kom julenissen og kjørte oss til 
flyplassen. Hjemreisen gikk 
knirkefritt den også. Vi var vel 
alle ganske glad for å lande på 
norsk jord sent denne 
lørdagskvelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfaringer 
 
Erfaringene fra denne turen er 
litt blandet. Ifl programmet skulle 
vi ha et tett program med mye 
innhold. Det ble litt begge deler. 
Litt mye venting og litt 
komumunikasjonsproblemer. I 
tilegg slet vi litt med maten, med 
mye rar mat og små porsjoner. 
Så konklusjonen er at 
franksmenne er noen småspiste 
og upresise folk. Mtp landbruket 
er de veldig opptatt av kvaliteten 
på det de produserer. 
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