Nu lanserar vi vårt kursprogram för våren. Välj
bland ett urval av kurser där du fördjupar dig
inom olika områden.
På våra kurser kan du bland annat lära dig mer om
olika typer av matlagning, att baka, konservera,
pickla, fermentera och annat som förhöjer mat
glädjen samtidigt som du ökar din egen kunskap.

KORV

Matens inverkan på klimatet blir något fler och fler bör
jar förstå. Men hur ska en familj tänka om den vill äta
mer klimatsmart mat.

Korv är för många är en bortglömd delikatess. Under en
lång tid har korven fått ett rykte om att den bara görs
på dåliga råvaror. Vi lär oss motsatsen på denna kurs.

10/3 9-15

26/2 18-22

BRYGGKURS FÖR NYBÖRJARE Tillsammans brygger vi
en öl. Vi går igenom teoretisk kunskap kring bryggning
ens olika delm oment medan vi praktiskt genomför dessa
steg.

KLIMATSMARTA MIDDAGAR FÖR HELA
FAMILJEN

21/5 18-22

LÄR DIG BRYGGA ÖL

23/4 18-22

24/2 10-15
24/3 10-15
27/4 10-15

14/5 17-21

För information och bokning se GARVERIET.SE

KURSKALENDER
VÅREN 2019

SURDEG

Fler vill prova på att äta mer grönsaksbaserad mat men
vet inte hur man ska göra. Här får du massor med tips
och inspiration. Vi lagar olika rätter och visar hur enkelt
det är.

Våra hav mår allt sämre och blir utfiskade samtidigt som
vi får höra att det är både bra och nyttigt att äta mer
fisk. Vad är rätt? Vi lär oss om framtidens fisk som odlas
på land i slutna cirkulära vattensystem. Vi utforskar dessa
nya sorter och lär oss om deras kulinariska egenskaper.

Vi bakar surdegsbröd, som är ett av de äldsta sätten
att baka bröd på. Vi pratar om vikten av att välja rätt
råvaror och bekantar oss med kulturspannmål och deras
unika egenskaper.

26/3 18-22

19/3 18-22

FRAMTIDENS FISK

12/3 18-22

VEGETARISK MATLAGNING

FERMENTERING - MAT

BAKA PIZZA

Att laga mat på enbart växtbaserade råvaror är ett
väldigt kreativt och lärorikt sätt att laga mat på. Vi
reder ut begrepp, lagar spännande rätter och visar hur
enkelt det är.

Att fermentera vår mat är ett sätt att konservera eller
förädla våra livsmedel och har gjorts i urminnes tider. Vi
förkovrar oss i grundprocessen och testar olika tekniker.

Pizza är en matkultur som vi har tagit till oss och gjort
till vår. Vi lär oss om historien och skillnaderna på de
olika typerna av pizza. Hur vi kan skapa bra pizza
hemma. Vilka ingredienser krävs för att det ska bli bra.

7/5 18-22

9/4 18-22

2/4 17-21

VEGANSK MATLAGNING

LAGA MAT FÖR DIG MELLAN 10-12 ÅR

SÖTBRÖD

7 SORTERS KAKOR

Att bjuda någon på en festmiddag och dessutom ha
tillagat den själv är något som stärker självförtroendet.
Vi lagar tillsammans en trerätters meny med hjälp av
fina råvaror. Kocken lär ut sina knep så att du kan laga
mat som ett proffs.

När vi vill utveckla våra kunskaper inom bakning landar
vi oftast i croissanter och sötebrödens värld. Kunskapen
om råvarorna och deras egenskaper blir än mer viktiga
att förstå sig på för att bemästra dessa bakverk.

När vi säger 7 sorters kakor skiner de flesta upp med
ett glatt leende på läpparna det är en tradition som vi
i Sverige gärna bjuder på i samband fika. Vi kommer
lära oss några av dom gamla klassikerna men även tes
ta några nya sorter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Uppdaterad information hittar du på GARVERIET.SE

