ÄT, MÖT, LÄR på

GARVERIET
Konferensutbud I Våren 2020

Starta dagen med doften av nybakat surdegsbröd!
Kl.07.00 Startar vi i Garveriets matstudio. Vår bagare har förberett degar som gruppen får hantera, vika,
forma för att jäsa vidare. Under tiden berättar vår bagare om surdegsbakning, kulturspannmål och hur vi
arbetar i vårt bageri med vår vedeldade ugn.
Kl.08.00 Går vi in i bageriet och bakar av bröden/frallor i den vedeldade ugnen för att sedan avnjuta de
nybakade bröden tillsammans med en uppdukad frukost.
KL.09.00 Avslutar vi dagen och alla får med sig en påse med resterande bröd hem samt surdeg och recept
för att fortsätta sin nya bana som surdegsbakare hemma.
Pris: 495kr/p ex. moms inkl. frukost
Minimum debitering 10 personer, max 15 personer.
Tidsåtgång: ca 3 timmar.
Välj till en goodiebag med 2 olika mjölsorter och 1 marmelad för 133kr/st ex. moms
Delta gärna i vårt facebookflöde #bakamedgarveriet

Syra grönsaker
Att syra grönsaker är en snart
bortglömd metod i våra hushåll
för att ta tillvara på råvaror när
de är som bäst men även för att
konservera för framtiden.
Dessutom både gott och nyttigt!
På det här eventet kliver ni in i
Garveriets matlagningstudio för
att börja med en kort
presentation om syrning och
fermentering därefter sätter ni
igång med de praktiska
momenten.
Ni får var och en med er 2 burkar fortsatt fermentering hemma.
Pris: 495kr/p ex. moms Minimum
debitering
10 personer, max 15 personer.
Tidsåtgång: ca 2,5 timmar.

Gör din egna
bivaxduk

Baka sju sorter
kakor

Ett naturligt och återanvändbart
alternativ till plast- och
aluminiumfolie.
Du kan använda det till bröd,
ost, grönsaker, frukt eller för att
täcka en skål, dessutom
antibakteriella.
Om de sköts på rätt sätt så kan
de hålla över ett 1 år.
Slå in din produkt och värm arket
med handen så hålls det på plats.
Ska du täcka en skål så lägger
du på arket och värmer sedan
ner det runt kanten med handen.
Under aktiviteten finns allt ni behöver för att göra era dukar som
ni sedan får med er hem.

När vi säger 7 sorters kakor
skiner de flesta upp med ett
glatt leende på läpparna med
minst en historia relaterad till en
mormor eller farmor. Kliv in i vår
matstudio därni tillsammans med
vår bagare kommer att lära er
några av de gamla klassikerna
men även testa några nya sorter.
Aktiviteten avslutas med kaffe
och såklart era egengjorda kakor. Det ni inte äter får ni såklart
med er hem.

Pris: 395kr/p ex. moms Minimum
debitering 10 personer, max 20
personer.
Tidsåtgång: ca 2 timmar.

Pris: 495kr/p ex. moms Minimum
debitering 10 personer, max 15
personer.
Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Baka pizza
Avsluta konferensdagen med att baka pizza i vår vedeldade ugn!
Att baka en god vedugnsbakadpizza kräver bra råvaror och en riktigt het ugn.
Passar lika bra som avslutning på din konferens som en aktivitet med dina vänner.
När ni kommer har vi en färdig pizzadeg gjord på surdeg som ni sedan få vika och forma inför sista
jäsningen. Under tiden degen jäser gör ni tillsammans en del av toppingen på pizzan. Här gör vi även en
pizza för förrätt, huvudrätt och dessert. Ni själva gräddar pizzorna innan de sliceas upp och ni sätter er och
äta. Under bakningen kommer ni höra mer om vår ugn, surdeg och nya sätt att tänka kring att ta tillvara på
råvaror på ett smart sätt.
Pris: 695kr/p ex. moms
Minimum debitering 10 personer, max 15 personer.
Tidsåtgång ca. 3,5h inkl. tid för att äta.

LAGA MAT I GARVERIETS MATSTUDIO
Tema matsvinn
Matlagningsaktiviteten belyser en av de stora globala hållbarhetsfrågor som matsvinn utgör.
Årligen slängs fullt ätbar mat i Sverige till ett värde av 23 miljarder kronor.
På aktiviteten får ni tillaga rätter på råvaror baserat på vanligt förekommande rester som förhoppningsvis
får landa i kylskåpet innan de slängs. Ni får ni lära er enkla knep och lösningar hur matsvinn kan reduceras
såväl i hemmet som på jobbet. Samtliga rätter utgör en sharingbuffé där kreatörerna bakom varje rätt
kom-mer att få dela med sig sina lärdomar från kvällen.
Pris: 1000kr/p ex. moms
Minimum debitering 10 personer, max 15 personer.
Tidsåtgång ca. 3,5h inkl. tid för att äta.
Kaffe och vatten som måltidsdryck ingår. Övriga drycker med eller utan alkohol finns att köpa på plats.

Matlagning i vår matstudio
Laga middag i matstudion under ledning av någon av våra kockar. Självklart lagar vi maten på Garveriets
sätt. Närproducerat, i säsong och där man tar tillvara av så mycket av råvaran som möjligt. Ni kommer att
skapa en fantastisk meny där ni får upp ögonen för nya råvaror. Aktiviteten avslutas med att vi sätter oss till
bords och avnjuter maten ni lagat.
Pris: 1000kr/p ex. moms
Minimum debitering 10 personer.
Tidsåtgång ca. 3,5h inkl. tid för att äta.
Kaffe och vatten som måltidsdryck ingår. Övriga drycker med eller utan alkohol finns att köpa på plats.

