1066 Country
Skaldjur och vin
Mat & Dryck

Hastings

1066 Country härstammar från kopplingen till slaget vid
Hastings år 1066 när normanderna besegrade de engelska
arméerna och för alltid förändrade England. I år är det 950 år
sedan slaget, och massor av evenemang planeras.

1900- och 2000-talet. Gallericaféet har en terrass som
erbjuder enastående utsikt över stranden och en meny med
exceptionella skaldjur.
Det finns flera stora matfestivaler varje år, och den mest
anmärkningsvärda är Hastings Seafood & Wine Festival i
september då besökarna får njuta av läckra skaldjur och lokala
viner, gatuunderhållning och levande musik. Det finns flera
stora matfestivaler varje år, det mest anmärkningsvärda är
Hastings Seafood & Wine Festival i september, där besökarna
njuta av läckra skaldjur och lokala viner, gata underhållning
och levande musik. Festivalområdet och tälten i The Stade
bland de historiska, högsmala näthyddorna rymmer ett brett
utbud av mat, vin och temaaktiviteter som lockar alla smaker,
från vinkännare och skaldjurssnobbar till den som bara vill
testa något annat kul.

Idag omfattar 1066 Country städerna Battle Bexhill, Hastings,
Pevensey och Rye och är en av de allra vackraste och mest
historiska delarna av kusten i Sussex.
I tillägg till kulturhistorien har 1066 Country fått gott rykte som
ett ställe där man kan njuta av riktigt bra mat och dryck. Även
vid tidpunkten för den normandiska erövringen var Hastings
ett blomstrande fiske- och handelscentrum och den
ursprungliga hamnen ligger djupt under dagens stadskärna.
Idag har Hastings den största strandstartande fiskeflottan i
Europa, vilket gör att området är specialiserat på färska
skaldjur. Maten kommer bokstavligen från båten till tallriken
inom några minuter. The Stade heter det gamla fiskeläget som
kryper in under klippväggen med en labyrint av höga, unika
fiskehyddor med branta tak. I närheten ligger Jerwood Gallery,
där vi kan beskåda en prisbelönt samling brittisk konst från

Rye Bay Scallop Week i februari är en mycket god anledning
att besöka den vackra kuststaden Rye med sitt myller av
georgianska och medeltida hus, många antikaffärer och den
fina hamnen. Festivalen är en vecka med event som
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Slaget vid Hastings

Hastings

Skaldjur i Hastings

Avstånd från London
• Det är lätt att ta sig till 1066 Country från London på mindre
än två timmar från Charing Cross eller London Victoria med
Southern eller Southeastern Railways.

provsmakningar, kockskolor och matlagningsdemonstrationer
samt levande musik. Pilgrimsmusslor serveras på en mängd
olika sätt på de lokala restaurangerna, hotellen och caféerna.
Rye har också en Vildsvinsvecka under hösten. I skogarna runt
Rye finns ett överflöd av vildsvin och staden firar detta med ett
späckat program med evenemang och menyer med bland
annat pressad vildsvinsmage i blodpudding, biffar, korv, grytor,
lufttorkat som charkuterier och på alla andra tänkbara
tillagningssätt! I Rye finns också Webbe’s Cookery School, en
mycket framstående mat- och vinskola där du kan ha roligt och
laga lokala maträtter från källan och sedan njuta av den
överdådiga lunch som du har skapat!

Fakta
Under de senaste 1000 åren har England bara blivit framgångsrikt
invaderat vid ett enda tillfälle – av normanderna när de vann slaget
vid Hastings år 1066
Hastings och Rye är två av de ursprungliga medeltida Cinque Ports
som inrättades på 1100-talet som varje år hade skyldighet att
tillhandahålla 57 fartyg för 15 dagars service till konungen. I
gengäld hade städerna olika privilegier, däribland skattebefrielse

1066 Country har också det klimat och den kritajord som
möjliggjort några av de finaste vingårdarna i Storbritannien
såsom Sedlescombe och Carr Taylor som specialiserar sig på
mousserande viner.

Mer om mat och dryck i 1066 Country
www.visit1066country.com/food-and-drink
Mer om restauranger i sydöstra England
www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/food-and-drink

Bästa besökstid
•
•

I september är det dags för Hastings skaldjurs- och vinfestival
I februari är det Rye Bay Scallops Week

Mer om vingårdar i sydöstra England
www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/attractions
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