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Tacksamhet…
… Är vad jag (Maria) kände när jag och min 6åring satt och klistrade igen kuverten med
medlemsfakturorna. Tacksamhet över att denna
gamla förening har så trogna medlemmar som
stödjer oss och arbetar med oss i arbetet mot en
mer hållbar värld. Glöm bara inte att se till att få
valuta för era pengar också – använd er
medlemsrabatt på kurser, föreläsningar eller
workshops, använd oss till att förverkliga
projektidéer och knyta nya kontakter med andra
som vill förverkliga något liknande!

I år har vi utvecklat en ny kurs efter de behov vi
identifierat:
Både upplevelse och hållbarhet – framtiden för
offentliga kök
Med teori och praktik visar vi hur vi med
hållbarhetstankarna som språngbräda kan höja
måltidsupplevelsen. Vi tar avstamp i sensoriken –
läran om upplevelsen av smaker – och tar reda på
vad det är som skapar en riktigt god och samtidigt
riktigt hållbar måltid.
I kursen ingår bl.a. följande:

Studiebesök Köpenhamns Mathus
En ny möjlighet vi kommer att erbjuda under
2015 är studiebesök till Köpenhamns mathus. Det
är ett besök du som är intresserad av mat och
hållbarhet eller offentliga kök/måltider sent
kommer att glömma. Köpenhamns Mathus är de
som hjälpt Köpenhamns kommun att komma upp
i siffror som 90 % ekomat i barnomsorgen och
80% i snitt i offentliga kök. Hör av dig om du är
intresserad av att följa med på ett besök!

Kökskurser 2015
Först till kvarn! Särskilt loven blir snabbt
uppbokade! Vi erbjuder både fler-, hel- och
halvdagskurser kring miljösmart mat – både
praktik och teori, eller enbart något av de två. Vi
skräddarsyr gärna ett innehåll som passar just er.
Kanske är det just vegetarisk mat för storhushåll
som ni behöver mer inspiration och kunskap
kring, eller mer motivation till att öka andelen
ekologisk mat. Kanske vill ni hjälpa mottagningsköken mot nya höjder eller lättare se sambandet
mellan ekologiskt och närproducerat.
Miljöresurs Linné
Smedjegatan 3B
352 46 Växjö
www.miljoresurslinne.se
Tel: 0470 - 400 73
info@miljoresurslinne.se

•
•
•
•
•
•
•

Sensorik – grundkurs om smakupplevelser
teori och praktik
Hållbarhet ur ett helhetsperspektiv –
teori
Måltidspedagogik – teori och praktik
Vegetarisk mat; varför och hur
Utomhusmatlagning; förhöj
matupplevelsen
Ekologiskt eller närproducerat?
Hur kan jag tillämpa detta i vårt eget kök?

Vid intresse kontakta oss!

Vill du bli sambo med oss?
Lediga kontorsrum och bra möteslokaler,
studierum m.m. finns i våra och Studieförbundet
Vuxenskolans gemensamma lokaler i Växjö.

Gilla oss på Facebook!
Så får du fortlöpande information och intressanta
miljönyheter.

Thomas Gustafsson:
Maria Unell:
Erik Måneld:
Gösta Skoglund:
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När du vill utbilda, engagera och inspirera
om ekologisk, klimatsmart och närproducerad mat – använd oss för:
-

Kockutbildningar
Seminarier
Politikerseminarier
Personalutbildningar
Personalaktiviteter
Skolsatsningar
Studiebesök på gårdar (”kurs på buss”)
Utredningar som rör mat och miljö

Vi håller genomgående en mycket hög kvalitet på
våra arrangemang.
Exempel på föreläsningar (enskilda eller i
samband med praktisk utbildning): Växtskyddsmedel och hur vi påverkas av dem, Ekologiskt
eller
närproducerat?,
Klimatsmart
mat,
Vegetarisk mat,
Maten och etiken m.m.

Hembygdens spis – flygande restaurang
Låt en av våra duktiga kockar göra ett nedslag i
din hembygd. Boka ett bord, kom till
bygdegården/sockenstugan/församlingshemmet
och bli serverad en god trerätters måltid med
t.ex. ostkaka av mjölk från ortens mjölkbonde
(kanske den siste…) eller byns lanthandels goda
korvar – skräddarsytt för just din bygd. Ta tillfället
i akt att förföras av din hembygds gastronomiska
tillgångar, och träffa grannar och bekanta
samtidigt.
Intresserad? Hör av dig!

Nytt projekt – Barnens Matland
Så nytt så det fortfarande är småhemligt. Vill du
veta mer? Kontakta Gösta Skoglund på
info@miljoresurslinne.se

Långsamt som en björn
vänder det svenska året,
skakar snön ur pälsen.
Sina blå flickögon öppnar hagen
när han brummar in.
Gräset lyser snabbt, andas
rakt in i hans nos,
kittlar honom med fjällglim och hästhov
-Carl Magnus von Seth -

Med varma hälsningar

Maria, Gösta, Karin & Erik

