
 

 
 
 

Bo Speerschneider er idémanden og arrangøren af denne fantastiske rejse i 
fransk gastronomi og kultur. 

 
Hvem er han og hvorfor netop denne rejse? 

 
 

Bo Speerschneider, født i Hellerup og uddannet kok fra Restaurant Frascati på 
Rådhuspladsen i København. Uddannelsen som kok afsluttedes i 1961 med en 
bronzemedalje. 
 
Et ønske om at drive det meget videre, og en drøm om engang at blive hoteldirektør i 
Californien, bragte ham til Sydfrankrig og lagde her kimen, til hans kærlighed til de franske 
regioners særpræg og kulinariske glæder, og et ønske om at arbejde indenfor TURISME. 
 
I Søværnet, på Kongeskibet Dannebrog blev det til et samarbejde med den tidligere så 
kendte TV- kok Konrad, og herfra gik det slag i slag med fantastiske oplevelser. 
 

Drømmen om at komme videre indenfor Restaurations- og Hotelbranchen fortsatte med 1 
års ophold i Sydfrankrig for at lære det franske køkkens hemmeligheder. 
 

Herefter videre til Paris og en stilling hos Le Chef Georges i Rue Chaussé d´Antin og senere 
til Hotel Plaza Athéne i Avenue Montaigne.  
Sidstnævnte sted med servering i ” The Coffee Shop” Stedet hvor kendte og kongelige fra 
ind – og udland, samt mode – og forretningsverden kom.  
Gode forbindelser blev etableret som førte til London og Claridge Hotel. 
 

Men før afgang til London skulle kendskabet til franske vine uddybes. Med deltagelse i 
vinhøsten og i deres kældre i både Saint Emilion og Beaujolais skabtes forindelse til INAO  
(Institut  National d´Appellation d´Origine) det ærværdige franske vininstitut med 
hovedsæde på Champs Elysées i Paris. 
 
På Hotel Claridge i London fortsatte videreuddanelsen indenfor hotelbranchen. Både som 
etagetjener og senere receptionist. Gæsterne blev betjent med engelsk stil og elegance og det 
blev en fantastisk læreplads blandt kolleger fra hele verden. 
 
Et andet ønske var at få kendskab til det italienske sprog og derfor arbejde på Cavalieri 
Hotel Hilton i Rom og Restaurant Belle Arti. Arbejdet bestod i at servere og betjene 
gæsterne på højeste niveau incl. tranchering, flambering etc... 
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Efter flere års erfaring indenfor Hotel- og Restaurationsbranchen, var det fortsat den gamle 
drøm om at beskæftige sig med TURISME der fristede.  
Derfor blev næste valg et års arbejde hos Aggerbech´s Skirejser i København. En god kollega 
til Simon Spies. 
Derfra videre til Handelshøjskolen. 
 
Bo kom som Eksportstipendiat for Handelsministeriet til Marseille i 1976 og traf så valget at 
bosætte sig i Aix en Provence i Sydfrankrig hvor den danske butik ” La Maison Danoise” 
blev åbnet og stadigvæk eksisterer, dog ikke som fysisk butik, men på Internettet ! 
 
Det blev efterfølgende til forretningsrejser rundt i alle hjørner af Frankrig og videre til en 
Turistuddannelse på Universitetet i Aix en Provence, suppleret med et treårigt Jura studie. 
 
Bo Etablerede i 2002 PROVENCE A LA CARTE, og arrangerer i dag personlige rejser 
for franskmænd til Danmark, og for Dansk - Fransk Pétanque Venskab, pétanquerejser til 
forskellige regioner i Frankrig. 
 
Gennem disse rejser har Bo etableret et godt venskab med Carole og Michel som bor i Sarlat, 
og derfor har det helt rigtige lokale kendskab til netop denne region, og med Marianne som 
er den danske kontakt i forhold til rejsen. 
 

Og som Bo udtaler: Det er efterhånden det, der betyder allermest, at rejse rundt i Frankrig 
med gode venner og mennesker som elsker ”l´Exagone” 
 
Rejser som tager udgangspunkt i egne, skønne og specielle oplevelser, og som gerne deles 
med andre. 
 
 
 

 
 

 
Mirabeau en Luberon 
24. februar 2020 
 
 
 

 


