
Kan man äta sånt?
Lär dig samla, tillaga och äta sånt som du fi nner i naturens eget skafferi! 

Tillsammans med Gertrud Edström och Flavio Mancini, Vårt skafferi Sverige, bjuder vi 
in till en helg där du får lära dig att ta tillvara och tillaga till exempel häggblom, nässlor, 
kirskål, maskros med mera. 

När: Kristihimmelfärdshelgen 30 maj - 1 juni 2014. 

Kursen startar fredag morgon 09.00 och avslutas på söndag efter lunch. Inkvartering i 
Corps de logiet på Rodga Säteri för den som önskar.  Ankomst torsdag eftermiddag/kväll 
eller fredag morgon.

Måltiderna lagar vi tillsammans i stora husets kök och äter i matsalen, på verandan eller 
i trädgården. De fl esta ingredienserna hämtar vi i skog och mark och från gårdens egna djur. 

Antal deltagare max 10. Om det blir för få deltagare kan kursen ställas in. 

Program och priser på nästa sida.

Välkommen!

Rodga Trädgård    
Ulla & Eva & Karin    Gertrud Edström & Flavio Mancini
www.rodga.com    www.vartskafferisverige.com
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PROGRAM
 
Fredag
30 maj

09.00 Ankomstfi ka
Kort introduktion av kurs och deltagare
Föreläsning om dagens ämne - blommor och granskott

Under dagen samlar vi in blommor och granskott till tre olika sorters dricka: 
häggblomssaft, syrenblomssaft och granskottsdricka. Vi sätter också granskottssirap och 
tillverkar häggblomsgelé. Vi pratar om fl äderbärens hälsosamma effekt och diskuterar 
olika recept.

Lördag
31 maj

09.00 Föreläsning om dagens ämne - Nässlor och maskros

Vi plockar nässlor, målla och kirskål. Tillverkning av nässelpulver och gröna smoothies. 
Vi botaniserar bland olika recept. 

Vi samlar maskrosblommor som vi kokar maskrosmarmelad på och till det bakar vi 
scones och dricker afternoon tea. 

Vi tillreder sallad, småpajer och lite till på nässlor, maskrosblad med mera. 

Söndag
1 juni

09.00 Vi sammanfattar, diskuterar recept och delar erfarenheter och avslutar kursen med 
lunch ca 13.00.

Pris Kursavgift 2050 kr (fi ka, alla luncher och middagar ingår, liksom recept och produkter 
som vi tillverkar under kursen). Glöm inte meddela om du har någon allergi e.d.

Kursavgiften (och ev. logi) betalas in vid anmälan. 
Alla priser gäller inklusive moms.

Logi Vi har 4 dubbelrum och 5 enkelrum, tillsammans 13 sängar. Rummen är enkla. På 
anmälningsblanketten kan du ange om du kan tänka dig att dela rum med en annan 
kursdeltagare. Naturligtvis strävar vi efter att alla ska få ett eget rum. 

En toalett fi nns i huset men ingen dusch. Men å andra sidan är det inte var dag man bor 
i hus med 1700-talsstandard! Tidig anmälan garanterar bäst rum. 

Torrdass fi nns i magasinet, bada kan man göra i sjön eller duscha i någon av fl yglarna.

Rum med frukost kostar 350 kr/person och natt inkl sänglinne och handduk.

Anmälan Du anmäler dig senast den 7 maj på blanketten som fi nns på vår hemsida 
www.rodga.com/kurser/anmalan.htm. 
Du kan också ringa 0706-127693 eller 0706-443597. 

Avbokning Före 7 maj återbetalas inbetalt belopp minus en administrationskostnad på 100 kr. 
Efter 8 maj återbetalas inbetalt belopp minus 1250 kr.  
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