Inbjudan till kurs

Lär dig
laga tång
Framtidens råvara
Till dig som är kock eller produktutvecklare.
Välkommen till en inspirerande dag ledd av
Karolina från Garveriet i Floda samt Linnea och
Jonas på Catxalot, i sällskap av 2015 års kock
Thomas Sjögren och TV-kocken Paul Svensson.
Den 8e april eller 6e maj kl. 09.00 – 15.30
Tång är hett och har fått mycket uppmärksamhet i matlagningen.
För dig som är nyfiken på att lära känna tång lite bättre bjuder vi
in till en kurs. Här får du experimentera med olika sorters tång i
kalla och varma rätter. Med experterna på Catxalot lär du dig om
tångens mångsidighet, hur de ska hanteras och mycket mer.

Karolina Martinsson

Projekt Maritim Utveckling
i Bohuslän skapar förutsättningar
för små och medelstora
företag att stärka sin
professionalitet, hållbarhet
och innovationskraft.

Vi börjar dagen med en tur till havet. Du får låna våtdräkt, plocka
tång själv, lära dig identifiera olika ätliga arter, hur tång förökar
sig, hur och var olika sorter växer, skördesäsong, näringsämnen
i tång och hur de ska skördas. Efter att vi skördat lagar vi mat till
vår buffé tillsammans med stjärnkockarna Thomas Sjögren och
Paul Svensson.

TILLVÄXT BOHUSLÄN

www.tillvaxtbohuslan.se/mub

Utveckla dina kunskaper i tillagning av nya spännande
råvaror som tång och alger med kockar i världsklass

Måndag 8 april har vi med oss Thomas Sjögren, Årets Kock
2015, som driver Skärets krog på Smögen som extra inspiratör.

Måndag 6 maj kommer vår sidekick, Paul Svensson från
Helsingborg, välkänd TV-kock, krögare och kokboksförfattare
att vara med och dela med sig av sitt kunnande.

Kursledare: Linnea Sjögren och Jonas Pettersson
Catxalot samt Karolina Martinsson. Karolina har
jobbat på Spira, AnyDay och Zamenhof och arbetar nu på Garveriet i Floda. Hon strävar alltid efter
maten ska vara lika vacker som god och brinner
lite extra för naturens strandnära skafferi.

Anmälan och information

Läs mer om Catxalot på www.catxalot.se

När: Måndag 8 april Då har vi med oss Thomas Sjögren, Årets
Kock 2015, som driver Skärets krog på Smögen som extra
inspiratör.
Alt. 6 maj Då kommer vår sidekick, Paul Svensson från Helsingborg, välkänd TV-kock, krögare och kokboksförfattare att vara
med och dela med sig av sitt kunnande.
Tid: kl. 09.00-15.30
Plats: Catxalots matstudio, Sjövägen 60, Havstenssund.
Pris: 500kr pp
Om du har några frågor vänligen kontakta
delprojektledare Ingela Skärström på:
ingela@engagera.se
Anmäl dig via denna länk:https://www.simplesignup.se/
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