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Landets eneste badehotel
med økologisk sølv
ØKOLOGI: Henne Mølle Å Badehotel er 78 procent økologisk, de går efter
de 100 procent.
Af Malene Wonsbek
mwo@ugeavisen.dk

– Jeg er vokset op på et
landbrug i Malle ved Horne, med en mor der er
gammel rødstrømpe, så
økologi er noget, jeg har
fået ind med modermælken, siger Casper Rosensdahl, med et stort smil, og
bunder et glas mælk til
ære for fotografen. Mælkeskægget får lov at stå et
øjeblik.
– Da jeg gik i skole, var
jeg med garanti den eneste
på Horne skole, der fik
økologisk skolemælk, tilføjer han.
Den grønne linje har han
implementeret på Henne
Mølle Å Badehotel, hvor
han både er kok og forpagter.
Fødevarestyrelsen har ud
over at uddele elite smileys
også tildelt dem sølv i

– Vi er lige blevet økologiske på alle vore mælkeprodukter, siger Casper Rosendahl fra Henne Mølle Å Badehotel.
Foto: Rene Hollmann

økologi. Og dermed er de
landets eneste badehotel
med dette prædikat.
– Vi har fået nye kunder
på vores økologiske holdning til mad og dyrevelfærd, og valgte derfor at
satse endnu mere på dette

koncept. I dag er vi 78
procent økologiske, men vi
arbejder på at blive 100
procent og dermed få guld,
siger Casper Rosendahl,
der glæder sig over at lokale leverandører bakker op
omkring konceptet.

Mor, jeg savner dig
Jeg kommer nok lige forbi
i weekenden.

Rejs så langt du
vil for 95 kr. med
Arriva OffPeak
Med Arriva OffPeak-billetten kan du nu rejse
lige så langt du vil med Arrivas tog uden for
myldretiden – og du kan stå af og på undervejs på din rejse. På udvalgte strækninger
kan du rejse ud og hjem samme dag på den
samme billet.
Billetten kan købes i udvalgte perioder
og er gyldig alle dage – undtagen fredag
– mellem kl. 09:00 - 15:00 og mellem
kl. 17:00 - 04:00.
Læs mere, og køb din Arriva OffPeak
i Arrivas webshop på mitarriva.dk

