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Nyt samarbejde om snapse i Vesthimmerland
Til Valborgaften - mandag d. 30. april 2018 - på Herregården Hessel skete der ikke mindre en
verdenspremiere. Her blev et nyt samarbejde mellem snapseurtesamler Bodil Nymark,
Herregården Hessel og VisitVesthimmerland præsenteret - nemlig en ny bog om indsamling af
urter og brygning af kryddersnapse.
Aftenen, som var startskuddet til sæsonen på Herregården Hessel, skulle byde på bål, hyggelige
fortællinger fra området og selvfølgelig kaffe og kage. Bålet blev aflyst pga. vejret, men kaffen og
den hjemmelavede kage blev nydt, mens den nye bog blev præsenteret af både Museumsleder
Bodil Jakobsen og bogens ophavskvinde Bodil Nymark.
Samarbejdet mellem Bodil Nymark, Herregården Hessel og VisitVesthimmerland kom i stand, da
snapseurtesamler Bodil Nymark, der også er Tovholder for Hessels Snapselaug, præsenterede en
række opskrifter for Turistdirektør Jimmi Petersen. “At kunne samle Bodils mange opskrifter, og
ikke mindst historierne bag dem, i en bog, så sikrer vi både den gode historie, men også det gode
produkt, som gæster kan tage med dem hjem, når de besøger vores skønne og smagfulde
område”, udtaler Turistdirektør Jimmi Petersen. Han fortsætter: “vi er rigtig glade for samarbejdet,
da bogen både viser, hvad Vesthimmerland bl.a. har at byde på, hvad Herregården Hessel rummer
og så er bogen et godt opslagsværk til “hobby-samleren”, der selv vil brygge sine egne snapse”.
Bogen indeholder 50 opskrifter på kryddersnapse, som er blevet til gennem de sidste 15 år af Bodil
Nymark. “Alle opskrifter i denne bog er kombineret til en bestemt begivenhed, en person eller et
sted og der er en lille historie til de forskellige opskrifter”, forklarer Bodil Nymark.
Bogen kan købes på Herregården Hessel på Louns og hos VisitVesthimmerland i Løgstør.
Det er muligt at møde Bodil Nymark og Snapselauget til Skovens Dag i Uhrehøje på søndag d. 6.
maj fra kl. 10-15.
Ønskes mere information om samarbejdet, kontakt venligst Turistdirektør Jimmi Petersen mail
jimmi@visitvesthimmerland.dk eller tlf. 20 26 46 64.
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