
INSPIRATIONSDAG
I  N O R R B O T T E N  
STRÖMBACKASKOLANS RESTAURANG 
HERRGÅRDEN i PITEÅ 

21/9
PROVA PÅ 

ATT GÖRA DIN 
EGEN OST, KORV, 

BRÖD ELLER 
MARMELAD 



LÄNGTAR DU EFTER ATT FÅ LÄRA DIG 
TILLVERKA RIKTIG MAT FRÅN GRUNDEN? 

Längtar du efter att få lära dig tillverka riktig mat från grunden. 
Eldrimner i samarbete med Hushållningssällskapet och LRF, 
bjuder in till en inspirationsdag på Strömbackaskolans restaurang 
Herrgården i Piteå. En dag då du får prova på olika former av 
mathantverk. Ysta ost och gör din egen yoghurt, tillverka korv, 
baka surdegsbröd eller koka fin marmelad av skogens bär. På 
inspirationsdagen får du 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.

MATHANTVERKARE PÅ PLATS BERÄTTAR OCH INSPIRERAR

Roger, Isak & 
Lars Niemi från 
familjeägda 
Tornedalens 
renprodukter 
håller på med 
färskt, fryst och 
förädlat renkött. 
De startade 2005 
och 2011 blev de 
Svenska mästare 
i kallrökning.  
De levererar 
högklassiga 
produkter och 
har hand om hela 
kedjan från “Skog 
till bord”. Därav 
kan de garantera 
att kvalitén på 
produkterna är av 
de bästa möjliga.

Agnes Otterbech
I den lilla byn 
Vuollerim 
drivs ett 
heltidslantbruk 
av Polcirkeln 
Gårdsprodukter 
ekonomiska 
förening. Agnes 
Otterbech, 
mejerska sedan 
2014,  är den 
som förädlar 
den dagsfärska 
morgonmjölken 
från lantrasen 
fjällko till hårdost, 
färskost, kaffeost, 
fil och yoghurt i 
gårdsmejeriet i 
Skabram. 

Mattias Lindbäck 
Mattias 
härstammar 
från Luleå och 
har arbetat 
som bagare 
både i Luleå 
och Stockholm. 
Idag driver 
han företaget 
Surdegsinstitutet 
tillsammans med 
en kamrat, som 
ger rådgivning 
till nystartade 
surdegsbagerier. 
Han hinner 
också med att 
vara bagare 
på Rådmansö 
Bageributik.

Karin Nordström 
Karin driver sedan 
2001 företaget 
Jokkmokksbär. 
Hon jobbar i 
huvudsak med 
bär som växer 
vilt i närområdet. 
Hennes vision är 
Gott och nyttigt 
av bär. Affärsidén 
är att förädla 
lappländska 
bär med så lite 
tillsatser som 
möjligt. Karin 
har vunnit flera 
medaljer i SM i 
Mathantverk för 
sina produkter.



VÄLKOMMEN TILL EN KREATIV DAG!
Eldrimner finns också på plats och berättar mer om 

utbildningsmöjligheter och andra aktiviteter.

DATUM Torsdag 21 september 2017
PLATS Strömbackaskolans restaurang Herrgården, Lasarettsvägen 2, Piteå
KOSTNAD 1 200 kr + moms (mat & fika ingår)
ANMÄLAN eldrimner.com/utbildning
SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 september (begränsat antal platser)
KONTAKT Ida Lundström - ida@eldrimner.com - 010-225 34 63

PROGRAM

08.30  Fika och samling i matsalen

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

13.00–14.00 Information och inspiration
 Bodil Cornell, Eldrimner
 Agnes Otterbech, Polcirkeln Gårdsprodukter 
 Karin Nordström, Jokkmokksbär
 Roger Niemi, Tornedalens renprodukter
 Mattias Lindbäck, Surdegsinstitutet

14.00–17.00  Mathantverks pass 2
 BLI EN BÄTTRE BAGARE 
 baka ditt eget surdegsbröd 
 FÖRÄDLA SKOGENS BÄR 
 så kokar du din egen marmelad 

17.00  Avslutning och kaffe innan avresa


