INSPIRATIONSDAG
I VÄSTMANLAND
På restaurangskolan Culinaren i Köping

25

OKTOBER
Prova på
att göra din
egen ost, korv,
bröd eller
marmelad

Lär dig att tillverka riktig mat från grunden! På inspirationsdagen får du prova på olika former av
mathantverk: ysta ost och göra din egen yoghurt, tillverka korv, baka surdegsbröd eller koka sylt och
marmelad på trädgårdens bär. Det är ett unikt tillfälle att testa och utveckla dina kunskaper tillsammans med erfarna mathantverkare. Du väljer själv mellan två olika arbetspass och de produkter du
är intresserad av. Under dagen får du dessutom höra flera mathantverkare berätta om sina företag.

Eldrimner hälsar alla välkomna till en kreativ dag!

Under dagen berättar vi om utbildningsmöjligheter och andra aktiviteter som finns på Eldrimner.

M AT H A N T V E R KA R E PÅ P LATS
Annika Schrewelius
Annika har mångårig erfarenhet av att driva mejeri och har pedagogisk bakgrund. Hon har hållit åtskilliga ystningskurser i Eldrimners regi. Genom åren har Annika vunnit flera priser på SM i mathantverk för sina getostar och
hon har tidigare drivit Hagelstad gårdsmejeri på Öland.
Hans ”Dalakorv” Barksjö
Hans är den fd gymnasierektorn som bestämde sig för att ta steget och göra hobbyn till sitt yrke. Idag tillverkar
Hans hantverksmässig korv från lokala köttproducenter i det egna chark och cateringföretaget. År 2015 förärades
han även med en bronsmedalj på SM i mathantverk för sin goda korv.
Monika Naess
I närheten av Flen i hjärtat av Sörmland driver sedan 1998 Monika tillsammans sin man Hans Naess företaget
Finesserna. Företag har specialiserat sig på bärförädling från ekologiska råvaror eller frukt och bär från trakten.
De förädlar råvarorna till exklusiva produkter som sylt och marmelader. Dessa kokas utan tillsatser, i små satser
och i äkta koppargrytor. Monika vann 2015 den sörmländska deltävlingen i Matverk med sin rödlökskonfityr.
Sara Fjärrstrand
Sara Fjärrstrand har bakat sedan hon var barn och blev utbildad bagare 2011. Hon gillar att jobba med surdegsbröd och kulturspannmål. 2016 tog hon plats i Svenska bagerilandslaget där hon varit med om att ta hem både
guld, silver och brons i Nordiska mästerskapen. Sara är uppvuxen på lantgård utanför Sala och tycker om att använda råvaror från gården, hon och hennes pappa inspirerar varandra till att prova nya och nygamla sorter. Sara
Fjärrstrand arbetar idag på Kopparlundens bageri i Västerås.

PROGRAM
08.15

Fika och samling på restaurangskolan

09.00–12.00

Mathantverks pass 1
GÖR DIN EGEN FÄRSKORV enkelt och gott. MEJERIST FÖR EN DAG gör din egen ost och yoghurt.

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.50

Information och inspiration
Anna Berglund, Eldrimner – Annika Schrewelius – Hans Barksjö – Monika Naess – Sara Fjärrstrand

13.50

Förflyttning till resp lokal

14.00–17.00

Mathantverks pass 2
BLI EN BÄTTRE BAGARE baka ditt eget surdegsbröd. FÖRÄDLA TRÄDGÅRDENS BÄR koka egen sylt och marmelad.

17.00

Avslutning och kaffe innan avresa

17.30

Slut på dagen

DATUM 25 oktober
PLATS Restaurangskolan Culinaren på Folkets hus i Köping
KOSTNAD 1200 kr + moms (lunch och fika ingår)
ANMÄLAN eldrimner.com/utbildning
SISTA ANMÄLNINGSDAG 9 oktober (begränsat antal platser)
e l d r i m n e r. c o m

