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HAVETS DELIKATESSER, NOBLA PRALINER OCH 
NOSTALGI I NYNÄSHAMN 

Med sitt havsnära läge och närhet till skärgården är 
Nynäshamn en pärla i sig. Det är inte bara utsikten över 
horisonten som är otrolig - här finns också många små 
guldkorn värda att utforska närmare. I Fiskehamnen – 
Nynäshamns hjärta – hittar vi inte bara de små röda 

hamnbodarna utan också Nynäs Rökeri, med nyrökt fisk och 
delikatesser i charmig, gammaldags saluhallsmiljö. 

ChokladHuset är en annan stjärna på delikatesshimlen och 
här tillverkas handgjorda praliner i världsklass! I den lilla 

butiken möts vi av doften av choklad innan en riktig 
nostalgitripp väntar på Mopedum – Svenska Nostalgimuseet. 
Här finns allt från veteranmopeder till möbler, kläder och 

prylar från 50-, 60- och 70-talet och vad passar bättre än 
att avsluta dagen med kaffe och radiokaka.  

 25 augusti 2017  495:-  

Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 08.50, Järna, järnvägsstationen, kl 09.10 och Södertälje Torg kl 09.30.  
Vi kör till Nynäshamn, som till stor del präglas av närheten till havet, och vårt första stopp blir vid ”Nynäshamns hjärta” – 
Fiskehamnen. Här får vi en stund att på egen hand njuta av havsluften, ta en promenad utmed havstrappan eller strosa 
runt bland de små röda hamnbodarna – allt efter eget intresse. Så här i slutet av sommaren kan en del av verksamheten i 
hamnbodarna ha avtagit, men i Nynäs Rökeri råder full aktivitet. Butiken går i gammaldags stil med manuell betjäning och 
kunnig personal och för den som vill frossa i havets delikatesser finns här alla möjligheter till inköp! Här finns färska och 
rökta räkor, lax, makrill och rökeriets egna inläggningar av sill och strömming, men också andra lokala delikatesser och 
köks- och presentartiklar. Efter detta väntar lunch på Utsikten Meetings där lunchbuffén står uppdukad med 3 
alternativ - fisk, kött och vegetariskt. Mätta och belåtna fortsätter vi via Ringvägen/Strandvägen som slingrar sig fram 
mellan klippor och skogar med vidunderlig utsikt över Östersjöns horisont, innan det är dags för ett besök i den lilla 
butiken ChokladHuset. Här har Louise Öbrink, som inte bara är konditor och bagare utan också pralinör och tårtkonstnär, 
hittat sin rätta plats. För elfte året i rad levererade ChokladHuset förra året praliner till Nobel Night Cap – ett mycket 
hedervärt uppdrag! När vi stiger genom dörren möts vi av doften av choklad. I intilliggande lokaler puttrar grytor med 
tryffel, kola och chokladmarmelad och här används inga maskiner utan allt görs för hand. I den lilla butiken finns upp till 
30 handgjorda praliner att välja på och man tillverkar också chokladkakor, mintkyssar, drickchoklad med olika 
smaksättningar, karameller, klubbor, kolastänger, chokladmussli, chokladmarmelad och mycket mera. Här finns verkligen 
något för alla smaker! Vi åker vidare till dagens sista besöksmål, Mopedum – Svenska Nostalgimuseet. Här finns inte bara 
mopeder och tidstypiska rum med de möbler, kläder, prylar och detaljer som var aktuella under perioden 1952-1979, utan 
också montrar och hyllor med mängder av saker som bidrar till att ge oss en riktig nostalgitripp! Vi får höra mer om 
samlingen och går sedan runt på egen hand innan vi avslutar dagen med kaffe i den tidstypiska miljön på Kafé Radiokakan 
som hör till museet. Efter kaffet återstår bara hemfärden och vi är tillbaka i Södertälje ca kl 17.30. 

 
I priset ingår;  Bussresa 
  Lunchbuffé inkl kaffe på Utsikten Meetings. OBS! Endast  
  vatten ingår – övrig dryck tillkommer.  
  Entré till Mopedum – Svenska Nostalgimuseet 
  Kaffe med radiokaka på Kafé Radiokakan 
  Besök i Fiskehamnen i Nynäshamn, Nynäs Rökeri och ChokladHuset  


