Studieresa till Kina med Sveriges
Grisföretagare
27.okt – 7.nov 2016

Kina är världens mest befolkade land med över 1,3 miljarder människor. Svin produktion har alltid varit en viktig del i det
kinesiska jordbruket eftersom 80% av köttkonsumtionen i Kina är fläsk. Fläsk produktion i Kina har, i linje med den
allmänna ekonomiska utvecklingen, upplevt en formidabel utveckling från ransonering så sent som de tidiga 80-talet till
överproduktion i dag, under perioder. Detta är ett mycket intressant ämne som upptar många, inte minst när
globaliseringen har dominerat utvecklingstrenden för det ökande antalet områden. Denna unika studieresa läggs så att
deltagarna får möjlighet att studera flera aspekter av fläsk produktion i Kina, och att träffa industrin och fläsk bönderna.
Samtidigt som vi studerar kinesiska fläsk produktion använder vi också möjlighet för att få med oss några av Kinas
största och mest kända sevärdheter.
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Avresa från Arlanda tidigt på kvällen, den totala flygtiden
tar ungefär bara 8 timmar. Måltider serveras ombord.
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Efter frukost ombord planet landar vi i Peking, Kinas
3.000 år gamla huvudstad. Vi kör med egen buss till
hotellet. Den timme långa bussresan berättar att Peking
har blivit en riktig Metropol. Gammalt och moderna, det
traditionella och avantgarde går hand i hand. På vägen
tar vi ett stopp vid Olympiaparken, Olympic Park från
2008 och för 2022, som samlar flera spektakulära
faciliteter i vacker arkitektur. Efter tidig lunch checkar vi
in på hotellet, tar en dusch och vilar lite i rummet.
Tidigt på eftermiddagen börjar vi vårt program med ett
besök till en stor livsmedel lager för att få ett intryck av
hur fläsk er presenterad, förberett och konsumerad. Här
hittar du alla delar av gris som seljs rå, som rökt kött
eller i färdig förberedd och serveringsklara former.
Vi tar sedan en spännande tur genom en traditionell och
trivsamt bostadsområde (hutong-område). Här får vi
verkligen en inblick i vardagen i gamla stan.
Vi kommer inte minst besöka en lokal kött butik, och får
se hur fläsk presenteras på traditionellt sett.

Turen slutar på Lotus marknaden, en trendig och
atmosfärisk områden i traditionellt innställning, med
hundratals små butiker, kaféer, barer och restauranger.
När kvällsmörkret faller på, tänds dom röda lanternene
på alla hus. Välkomstmiddag på kvällen på en autentisk
restaurang med en massa fläsk.
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Efter frukost på hotellet är besök till National Swine
Industry Association (NSIA) på programmet på
morgonen. Vi får en genomgång på den nuvarande
jordbrukspolitiken i allmänhet och politik för fläsk
produktion i synnerhet. Vi får höra om strukturen av
branschen och hur utvecklingen har varit de senaste
åren i Kina. Vi vil också få bildat oss en bild av
marknadsutvecklingen av fläsk och konsumtionsmönster
av befolkningen. Förhoppningsvis kommer NSIA även
berätta lite om sitt arbete för att främja fläsk produktion
och produktsäkerhet, och de stora utmaningar dom står
inför.
Sedan kör vi ut ur stan. Lunch äter vi på vägen. På
eftermiddagens program är den Kinesiska mur.
Byggandet av muren började redan i det 7. århundrade
f.Kr. Muren sträcker sig över 6.700 km från öst till väst.
Tillbaka till centrum kommer vi att sakta ner tempot lite
och ta en liten paus på en fin tesenter. Här får vi en
smak av olika teer och lär oss om Kinas rika
tetradisjoner och spännande mat ritualer. Te i Kina är
som vin i Frankrike. Dussintals typer och prisar vittnar
om mångfald och intresse. Detta är livets dryck!
Till middag testar vi den mycket populära hot-pot. För de
intresserade kan kvällen avslutas i et av Pekings fina
massagehus (extra). Vi sätter benen i läcker, varm
urtesaft och får gned och masserad läggar och fötter,
och mjuka upp stela muskler efter dagens vandring på
muren. Flera är i samma rum, och det kommer att
garanteras hög stämning!
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Vi står upp tidigt idag och blir med på morgongymnastik i
Himlens tempel från 1420, tillsammans med tusentals
hälsomedvetna kinesiska. Här möter vi människor som
driver med alla slags hälsofrämjande övningar. Det är
bara att vara med. Här är verkligen alla mycket
välkomna. Vi får också en rundtur i templet, Kinas
största helgedom i Ming- och Qing-dynastin. Den stora
och mäktiga huvudbyggnaden är helt tillverkade i trä,
enligt uppgift utan en enda spik. Kejsarna brukade
komma hit varje år för att dyrka gudarna för god skörd.
Sedan besöker vi en stor grossistmarknaden för griskött
som betjänar stora kök, restauranger och oberoende
butiker i stan.
Vi tar även en resa till en av stadens största
försäljningsställen av silk, och här får vi en
demonstration av hur den berömda kinesiska siden har
blivit till. Lunch får vi på en autentisk nudelrestaurang.
På eftermiddagen vil vi ta en promenad på händelserika
Tiananmen-plats (Den himmelska freds plats) och
sedan besöka den fantastiska och äventyrliga kejserliga
palatset Den förbjudna staden.

Palatset har drygt 9000 rum och salar. Vi går lugnt
genom "staden" och njuter av dom färgglada och
magnifika byggnaden, medan guiden berättar om det liv
som var bakom dessa stolta murar. Därefter besöker vi
den svenska ambassaden där vi siktar på att få en
pratstund med landbruksattacheen där.
Sedan besöker vi en stor mataffär för att mappa griskött
och se hur varorna uppvisas.
Middag på en trevlig lokal restaurang.
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Efter tidig frukost besöker vi en av Pekings traditionella
mat företag, Daoxiangcun. Företaget tillverkar och
levererar staden med ett brett spektrum av färdig mat
produkter genom sina egna butikskedjan.
Sedan reser vi med flyg till staden Guilin. En enkel
lunch serveras ombord. Vid ankomsten ska vi hämtas till
hotellet och checka in. Middagen äter vi på en läcker
lokal restaurang. Guilin är en stad med ett pulserande
gatuliv i mitten, och delar av staden lyser upp i
fascinerande färger på natten och restauranger är fylld
med människor. Känn dig fri att ta en trevlig promenad
före sänggåendet.
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Efter frukost börjar vi det akademiska program med ett
besök hos de lokala jordbrukmyndigheterna. Guilin
ligger i Guangxi-provinsen, som är en av Kinas största
fläsk produktionsbaser. Här får vi en liten uppdatering på
områden Guilin och dess stora svin produktion. Bland de
över 2.000 svin jordbruk har 6 över 10 000 grisar.
Staden producerar årliga 5-6 miljoner grisar till slakt.
Efter lunch vil vi ta en avkopplande sightseeing. Vi
besöker blant annat Ludi-grottan, där dryppestener i
överväldigande färger hängande längs en 500 m lång,
sikksakkformad berggrotta. Middag på en trevlig lokal
restaurang.
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Fagbesök är på morgonens program. Först besöker vi
en stor avel station, Meiguan Original Breeding, som
häckar svin utifrån direkt importerade galt och suggor.
Därefter besöker vi en stor svin gård, Tianfeng Swine
Farm, och får se hur moderna svin jordbruk drivs idag i
Kina.
På eftermiddagen besöker vi först byn Xingping. Här tar
vi en tur till toppen av Laozhai Shan som erbjuder en
fantastisk utsikt över det unika landskapet. Sedan kör vi
vidare till byn Yangshuo, pärlan i området Guilin. Vi ska
passa på att ta en sightseeingtur med buss till några av
de mest kända naturliga attraktionerna. Strax före
lunchtid checkar vi in på hotellet. Middag serveras på en
trevlig lokal restaurang. Byn Yangshuo är särskilt
levande med hundratals små butiker, kaféer och
restauranger/barer. Här sträcker sig det myllrande livet
långt ut på kvällen.
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Fagbesök fortsätter i dag. Först besöker vi en fabrik
som tillverkar koncentrat för bland annat fläsk
produktion. Hittills har vi fokuserat på fläsk produktion i
stor skala, men stora delar av Kinas fläsk produktion
äger rum på bakgården i landsbygdsområden. Efter
lunch vil vi besöka byar och ger oss en glimt av hur
fläsk produktion i liten skala är hos dom vanliga
bönderna. Vi fokuserar också på att besöka den lokala
veterinärmyndigheten för svin producenter.
Resten av eftermiddagen är det fri för et offentliga
program. Yangshuo är liten, men erbjuder fina
upplevelser. Detta är också en perfekt plats att koppla
av. Efter middagen ikväll kan dom intresserade ha
möjlighet att uppleva den underbara och magnifika
musik- / lysshowet "Impression Liusanjie", regisserad
av den världensberömda regissören Zhang Yimou
(extra).
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Efter frukost går vi ombord på båten som tar oss längs
den slingrande Li-floden. Den slingrar sig mellan
sukkertoppformede berg, branta bergsklippor och
pittoreska bambu skogar. Generationer av kinesiska
poeter och konstnärer har varit här och sökte för
inspiration. Efter lunch tar vi ett besök med en lokal
veterinär som betjänar lokala gris jordbrukare. Och så
fortsätter vi att flygplatsen i Guilin. Vi reser med
kvällsflyg till staden Shanghai. Resan tar drygt 2
timmar och middag serveras ombord. Vid ankomsten
hämtas vi till hotellet i centrum och checkar inn.
Ingen gemensam program resten av kvällen.
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Shanghai är Kinas näst största stad med nästan 20
miljoner invånare. Med en blandning av kinesiska och
europeiska kultur banker stadens puls i en helt distinkt
rytm. Shanghai är idag Kinas mest moderna och
expansiva stad och gatubilden präglas av blixtrande
neonljus och skyskrapor i djärv arkitektur. På morgonen
tar vi först en promenad på Folkets plats, med flera
monumentala byggnader med vacker arkitektur, bland
annat Shanghai-museet och Shanghai Grand
Theatre. Vi ska också göra oss bekanta med
Shanghais traditionella shoppinggata Nanjing Road.
Turen slutar på den vackra hamnpromenaden the
Bund, en pärla i staden. Här får du njuta av atmosfären
som Shanghai är alltid känt för, med de anrika grand
gamla byggnaderna från kolonialtiden på den ena sidan
av floden medan skyskraporna skjuter i alla riktningar.
Efter lunch kör vi över floden Huangpu och besökar
Pudong, Shanghais nya stads-område och en symbol
för landets snabba ekonomiska utveckling. Här får vi
bland annat komma upp i den nya Shanghai Tower på
630 meter. Här får vi ovanligt vacker utsikt över
metropolen. Efter den utsökta middagen har de
interesserade möjlighet att vara med på en timme lång
mini-cruise på Huangpu. Om kvällen skiner lamporna
på alla skyskrapor och dom kraftfull koloniala
byggnaderna. Här får du uppleva den verkliga
"Shanghai by night" på bäst ställe.
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Efter frukost går turen till det gamla Shanghai. Vi
besöker den vackra Yuyuan trädgården från Ming
dynastin (1368-1644), en av dom bästa exemplen på
den klassiska, söder kinesiska trädgårds-arkitekturen.
Vi kommer också ha tid att vandra runt i det mycket
exotisk och traditionella shoppingdistriktet
Chenghuangmiao. Shanghai är kontrastenes stad.
Skinande skyskrapor och traditionella bostadshus är
sida vid sida, och dom neonbelyste lyxiga
shoppinggatorna och dom smala, mörka "nontang"
korsar varandra hela tiden. Efter lunch kommer vi att bli
mer bekant med staden genom att ta en mycket
intressant stad vandring. Vi börjar i staden som tidigare
har varit de koloniala eftergifter, lugnt och fridfullt, med
vackra villor, små restauranger och intressanta
specialaffärer och många dolda skatter till ren njutning.
Vi tar en liten fika i den charmiga Tianzifang.
Sedan fortsätter vi til Huihai Road och Sichuan Road,
kilometer efter kilometer, tätt packade med butiker och
varuhus, fylld till brädden av läckra kinesiska och stora
internationella varumärken. Avslutande middag äter vi
på en trevlig lokal restaurang i närheten hos en äkta
Shanghai kök.
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Idag måste vi upp tidigt, kolla ut av hotellet och resa
med morgonflyget hem via Peking. Måltider och
förfriskningar serveras ombord. Vi anländer till Arlanda
sent på eftermiddagen.

Pris:

SEK 22.800 pr. pers.

Enkelrum tillägg: SEK 4.250

Priset förutsätter 25 deltagare och inkluderar:
Flyg tur/retur frän Stockholm och all transport i Kina enlight programmet
Delade dubbelrum på bra 4-stjärniga hotell med frukost
Alla måltider
Reseledare fra mittKINA i Kina
Egen buss och lokala guider
Komplett ämnen och sightseeingprogram inkl. biljetter
Priset inkluderar inte:
Visum til Kina
Drycker
Tips för förare och guider (ca. 400,-)
mittKINA tar for øvrig forbehold om trykkfeil, og om evt. mindre justeringer i pris og/eller program for å tilpasse endrede rammebetingelser og gjeldende lokale forhold

PROGRAM ÖVERSIKT
Morgon

Dag
Datum

1
27.10
2
28.10
3
29.10
4
30.10
5
31.10
6
01.11
7
02.11
8
03.11
9
04.11
10
05.11
11
06.11
12
07.11

Eftermiddag
Avresan från Arlanda

Ankomst till Peking
Olympic Green
Ämnen besök
Himlens tempel
Ämnen besök
Ämnen besök

Ämnen besök
Hutong
Den kinesiska mur
Tekultur
Ämnen besök
Den förbjudna staden
Flyg till Guilin

Ämnen besök

Ludi-grottan

Ämnen besök

Xingping
Yangshuo
Ämnen besök

Ämnen besök
Båttur Lijiang

Yuyuan og Chenghuangmiao

Ämnen besök
Flyg till Shanghai
Pudong
Shanghai Tower
Kolonikonsessioner

Hemresa

Ankomst till Arlanda tidigt på kvällen

Folkets plass, Nanjing Road og the Bund

FAGÄMNE ÖVERSIKT
Morgon

Dag
Datum

1
27.10
2
28.10
3
29.10
4
30.10
5
31.10
6
01.11
7
02.11
8
03.11
9
04.11
10
05.11
11
06.11
12
07.11

Eftermiddag
Avresan från Arlanda

Ankomst till Peking

Besöka matvaruhuset och en lokal kött butik

China Animal Agriculture Association
National Swine Industry Association
Besök – grossistmarknaden för griskött
(marknadsstrukturen för griskött)
Besök bedrift för bearbetning av fläskkött

-

Guilin Swine Industry Association

-

Besök til station för svinuppfödning
Meiguan Original Breeding och
farmen Tianfeng Swine Farm
Fabrikkbesök foderrprodusenten Liyuan

-

-

Besök lokala veterinärmyndigheten

-

-

-

-

Hemresa

Ankomst till Arlanda tidigt på kvällen

Svenska Ambassaden
Flyg till Guilin

Privat/liten skala fläsk produktion

