
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Uppdaterad information hittar du på GARVERIET.SEKurserna arrangeras i samarbete med

Inom kort presenterar vi vårt kursprogram för hösten 2019. Nedan ser 
du ett urval av kurser som kommer att finnas på programmet och 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. 
 
För information och bokning se GARVERIET.SE

KURSER
ÖVERSIKT
HÖST 2019

Här är ett urval av kurser som kommer att finnas på programmet under hösten.  
De flesta av kurserna hålls på tisdagskvällar i vår Matstudio och kurstiden är 
mellan 17:30 och 21:30. Kurserna bokas och betalas via webben. Priser från  
450 kr till 1200 kr per person.

VEGETARISK OCH VEGANSK MATLAGNING 
Fler vill prova på att äta mer grönsaksbaserad mat men vet inte hur man ska göra.  
Vi lär oss olika tekniker och tillvägagångssätt för att få en varierad och njutbar kost. 

FERMENTERING 
Att fermentera vår mat är ett sätt att konservera eller förädla livsmedel och har gjorts i 
urminnes tider. Vi testar olika tekniker och tittar på olika kända fermenterade livsmedel.
 
MATLAGNINGSKURS PÅ GARVERIETS VIS 
Laga mat på råvaror i säsong från våra närproducenter enligt Garveriets matfilosofi.
 
SURDEG 
Vi fördjupar oss i konsten att baka med surdeg och sätter bokstavligen händerna i  
degen när vi går igenom olika tekniker för att hantera degar och forma bröd. Vi  
bekantar oss också med olika sorters kulturspannmål och deras respektive egenskaper.
 
MATLAGNING FRÅN STRANDKANTENS SKAFFERI  
Lär dig mer om tång och de olika arterna och vad man kan använda dem till.  
Vi avslutar med att laga en god måltid där bland annat olika sorters tång ingår.
 
STYCKNING AV VILTKÖTT  
Lär dig stycka viltkött och laga en god måltid av viltkött med goda tillbehör.
 
GÖR DIN EGEN PASTA  
Gör egen pasta på kulturspannmål och laga med säsongens tillbehör på Garveriets vis.
 
HÖSTLOVSKURSER FÖR BARN (Dagtid v 44 för barn i åldrarna 7-10 år och 11-14 år) 
Lär dig laga mat på Garveriets vis från grunden med säsongens råvaror. Eller lär dig 
baka bröd och kakor med Garveriets bagare
 
ÖLBRYGGNING FÖR NYBÖRJARE  
Tillsammans brygger vi en öl. Vi går igenom teoretisk kunskap kring bryggning ens olika 
del moment medan vi praktiskt genomför dessa steg. Hålls av Bearded Rabbit Brewery.

FLER KURSER 
Utöver detta planerar vi bland annat för Charkkurs, Korvkurs och fram emot jul kurser 
där du får göra ditt eget Julgodis. Har du andra önskemål får du gärna tipsa oss.


