
FoodMakerGBG
Brunnsviks Folkhögskola, Changemaker Educations AB, Food Lab West och Grön Produktion 

Foodmaker GBG vänder sig till dig som vill få en bredare kunskap om matproduktion i en urban 
kontext. Du kanske arbetar med mat på något sätt och vill få mer kunskap om maten från ”jord till 
bord”.Kanske är du stadsodlare och är nyfiken på hur du skulle kunna utveckla ditt intresse och 
kicka igång nya marknader. Eller så brinner du för kimchi och sauerkraut, egenodlad humle, cider 
på Åkerö och Signe Tillisch, aroniasylt med bär från närmsta offentliga häck, surdegen Gösta, frite-
rad blåstång eller något annat spännande…Syftet med kursen är att ge dig inspiration, konkreta 
metoder och nya kontakter.

Kursen är på halvfart och genomförs 12 november 2014 – 14 januari 2014 och innehåller sex 
stycken träffar där varje träff är ca fyra timmar. Varje tillfälle varvar teori/kort inspiration med och 
praktik/pröva på. Varje gång är vi på en ny spännande plats i Göteborg med omnejd. Mellan träf-
farna får du uppgifter för eget arbete.

Eftersom maten, råvaran och den förädlade, står i fokus kommer även ätandet vara en röd tråd. 
Vid varje tillfälle bjuds det på mat med anknytning till temat.

Kursen och den mat vi äter tillsammans är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor, ev. studie-
material och ev. verktyg. Kursen är CSN-berättigad. Begränsat antal platser, 25st. Om det är fler 
sökande än det finns platser gör vi ett urval utifrån gruppens sammansättning med tanke på erfa-
renhet, intresse/behov, kön.

TIDER
17.00-21.00 (med reservation för ändringar)

UTBILDNINGSINNEHÅLL - TEMAN
1. URBAN FOODMAKING, Vad är det? Matrörelser, foodaktivism, DIY - lokal mat i globalt sam-
manhang.
2. JÄSNING / SYRNING Vad händer i processen? Testa och smaka...
3. DJURHÅLLNING Hur går det till? Använda allt på djuret?
4. ODLING  “High Tech & (s)Low Tech” och vad säger forskningen?
5. PAKETERING OCH STADEN - Paketera tjänster, leverera produkter och tjäna pengar...vad 
händer på den urbana scenen?
6. MAKING FOOD! Avslutning, inspiration och kanske Schnippeldisco...

ANMÄLAN senast 29 oktober via detta formulär eller via mejl foodmakergbg@brunnsvik.se (hör 
av dig till denna adressen om du har frågor).
Eller, om du har en gmailadress kan du fylla i följande formulär: https://docs.google.com/
forms/d/1V1BepZphfTiyFHaLgxLfZaMyFr1KCpV7b1RX7XOsPf8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_
form_link
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