BANBRYTANDE KUNSKAP
FRAMTIDENS MAT KRÄVER MODIGA OCH RADIKALA
FÖRNYARE SOM BRYTER NY MARK OCH PEKAR UT NYA
VÄGAR INOM MATPRODUKTION OCH MATKULTUR.
FOODMAKER ÄR EN KURS FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG
MER OM NÄSTA STEG I OMSTÄLLNINGSARBETET KRING
MAT OCH HÅLLBARHET.

4/4 17-21

25/3 17-21

För mer information och anmälan se GARVERIET.SE

FOOD
MAKER
VÅREN 2019

TRÄFF 2 - MICROGREENS

TRÄFF 1 - FÖRÄNDRING AV MATSYSTEMET
MARCUS NYSTRÖM LOKALPRODUCERAT I VÄST

SABA NAZARAIN, SABZY GREENS

TRÄFF 3 - AKVAPONIK

29/4 17-21

Saba Nazarain från Sabzy Greens har kommit från andra sidan
Atlanten till Sverige för att driva det innovativa och oerhört snabba
sättet att producera mat - microgreens. Vi får ta del av de bästa
tricksen för både små och större odlingar. Vi får själva testa att göra
en mindre odling under expertguidning.

15/4 17-21

Kan enskilda individer göra skillnad i det stora matsystemet? Ja! En röd
tråd genom Foodmaker är att utforska metoder för hur vi som aktörer
kan förändra och utmana det rådande matsystemet. Både inifrån och
utifrån. Hör Marcus från Lokalproducerat i Väst berätta om livsmedelssystemet och arbeta sedan fram idéer och planer om hur du kan bidra!

TRÄFF 4 - SMÅSKALIG ÖLPRODUKTION

NIKLAS WENNBERG, POND FISH AND GREENS

FREDRIK GUSTAVSSON/THERESE MORTENSEN, BEARDED RABBIT BREWERY

Landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaker – urban klimatoch miljösmart akvaponik - en stark framtidsnäring. Det är dags att ta
klivet bortom pallkragen i arbetet med att öka tätorternas självförsörjningsgrad.

Hur blir öl till och vad innehåller öl? Vad innbär det att vara ett
småskaligt hantverksbryggeri? Föreläsningen avslutas med en ölprovning för att få med både teori och praktik.

13/5 17-21

PRAKTISK INFORMATION/ANMÄLAN

TRÄFF 5 - FOOD TECH
Vi står inför utmaningen att försörja vår planet med mat på ett hållbart sätt. Del av lösningen är de innovativa lösningar som växer fram i
gränslandet mellan ny teknik, produktion och distribution av livsmedel,
foodtech. Studiebesök i Göteborg. Mer information lämnas senare.

Foodmaker är en bra chans för dig att på ett kreativt och lärorikt sätt
bygga nya nätverk och projektidéer med andra som arbetar med mat,
inom såväl det offentliga som det privata, personer som vill starta
något kopplat till mat eller brinner för maten och samhällsomställningen. Du ökar din egen självhushållning samtidigt som du får en ökad
inblick i vad som sker lokalt och ute i världen! Inga förkunskaper men
nyfikenhet och engagemang krävs.
Anmälan
För mer info
		
Kursstart
Pris		
Övrig info
		
		

Anmäl dig redan idag via info@garveriet.se
Kontakta Per Myrén, Changemaker Educations, 0709-692 452
eller läs mer på garveriet.se/lar/Foodmaker
Måndag 25 mars 2019 kl 17-21
500 kr inkl moms. En lättare måltid ingår vid varje tillfälle.
Träffarna äger rum på Garveriet i Floda (Garverivägen 9)
om inte annat anges. Kurstiderna är anpassade efter lokaltågens
tidtabell. Hållplats Floda station.

Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet. Uppdaterad info finns på GARVERIET.SE

