
 

GOURMET SKITUREN 2018: THOMAS RODE, 
RIGTIGMAD.DK X NORTLANDER   

  
Flere og flere danskere tager på skiferie hvert år, og endnu flere stiller hvert år større krav til 
deres skiferie. Specialture, som sætter skiløb i samspil med andre sociale og fysiske 
aktiviteter, vinder i den grad indpas hos danskerne, og tiltag såsom gourmetture bliver i 
stigende grad populære.  
  
Nortlander Ski-Tours byder velkommen til årets gourmetskitur på Bel Horizon i Val Thorens, 
Frankrig. Manden, der i år skal stå i spidsen for menuen, er entreprenør og stjernekok Thomas 
Rode, som får selskab af en anden talentfuld og spirende stjernekok, Anders Rytter.   
  
Årets gourmettur kommer til at have fokus på det, Thomas Rode betegner som 'Rigtig Mad'. Ud fra 
det har han, sammen med sine samarbejdspartnere udformet konceptet "Rigtigmad.dk."   
Rigtigmad.dk handler om at træde et skridt tilbage i forhold til vores madvaner og fokusere på de 
råvarer, og den mad, som kroppen rent faktisk behøver. Her er fokus på kvalitet og 
ernæringsmæssig værdi for kroppen.   
  
"Jeg er stolt af at præsentere Thomas Rode, som er en af Danmarks bedste kokke. Jeg er helt sikker 
på, at gæsterne får en spændende uge med masser af inspiration og fedt skiløb", fortæller 
Frederik Leth-Sørensen, Brand & Content Manager hos Nortlander  
  
EN SKIREJSE FOR FEINSCHMEKEREN   
Gæsterne på Nortlanders Gourmetskitur får en gastronomisk oplevelse med hygge, vin- og 
champagnesmagning sammen med nogle af Danmarks bedste gourmetkokke, og ikke mindst godt 
selskab i fantastiske omgivelser udover det sædvanlige. Fokusset kommer til at være på kulinariske 
oplevelser i flotte omgivelser, afterski og lækkert selskab. Gourmet Skituren er for dig, der nyder 
hyggelige ture i godt selskab med andre, både på og udenfor pisten. 
  
"Der er bare noget over at rejse med andre, der har samme interesser eller er samme sted i livet 
som en selv - så forbered smagsløgene og benene til en skiferie i verdensklasse, som både byder 
på kulinariske oplevelser og skiløb udover det sædvanlige", siger Frederik Leth-Sørensen   
   
MAD, SKILØB OG FÆLLESSKAB I ALPERNE  
Efter en lang og aktiv dag på ski, vil der arrangeres sociale aktiviteter, som alle har det til fælles, at 
udsøgt gastronomi er i højsædet. Det betyder, at kokkene i det hele taget er en stor del af det sociale 
element og gerne byder indenfor i køkkenet, så Nortlanders gæster på egen hånd kan opleve, 
hvordan det går for sig, når de tilbereder og anretter maden. Hvis kroppen er øm efter dagens skiløb, 
må man ikke snyde sig selv for at prøve en god omgang sportsmassage, som er inkluderet i turen.  
  



 
 
FAKTA OM GOURMET SKITUREN   
Gourmetugen i Val Thorens løber af stablen i UGE 15 (07. april - 13. april.). Hele specialturen varer 
altså en hel uge. Du bor på 3-stjernede Nortlander Hotel Bel Horizon i Val Thorens, som ligger 
perfekt ved pisten med ski/in ski/out. Her kan du altid komme nemt i kontakt med 
vores danske guider, som er udvalgt specielt til denne uge, og som sørger for at ugen forløber så 
smidigt som muligt. Hotellet tilbyder desuden gratis WiFi og en fantastisk stemning.  
  
Læs mere om Gourmetskituren i Val Thorens her:  
https://www.nortlander.dk/thomas-rode-x-nortlander   
  
KONTAKTOPLYSNINGER  
Frederik Leth-Sørensen  
Brand & Content Manager, Nortlander  
Telefon: 70 10 50 95  
Email: frederik.leth@nortlander.dk  
  
 


