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I N B J U D A N  T I L L  I N S P I R AT I O N S D A G

I N B J U DA N : 

Frukostinspirations-
dag på Stenegård 
Serverar du eller vill du erbjuda  
frukost till övernattande gäster?

Då är den här dagen för dig!
Ta del av vår inspirations- och kunskapsdag där frukosten 
spelar huvudrollen. Dagens viktigaste mål tycker många. 

Genom att utveckla ditt frukostkoncept kan du locka fler att 
övernatta hos just dig. En bra frukost betyder mycket för hel-
hetsupplevelsen när man sover borta och många är beredda 
att betala för en bra kvalité. När du serverar en bra och ge-
nomtänkt frukostupplevelse ökar värdet på gästens besök.
 
Från Jämtland och Rönngården kommer dagens gästföre- 
läsare Berit Henriksson. Hon delar med sig av sina erfarenhet-
er och tips från sin gård. 
Vi diskuterar också frågor som: Vad är typiskt/genuint/speciellt 
för mig där jag har min verksamhet? Vårt matarv. 
Vad ska en bra frukost innehålla? 
Hur kan jag tänka kring presentationen av maten o.s.v.?
 
Du är välkommen till  Gårdsrestaurangen 
på Stenegård i Järvsö. 
 
Lördagen den 22 april 
kl: 09.30 – ca 16.00

Kostnad:  250 kr + moms för medlem 
     500 kr + moms för icke medlem
I avgiften ingår kaffe och ”frukostlunch” 
Anmälan senast den 18 april till 
info@matvarden.se Ange ev. matallergi. 
Har du frågor ring Nina på MatVärden 
på tel 070-274 90 76.

Inspiratör: 
Berit Henriksson 
Rönngården, Jämtland
Rönngårdens Bo på Lantgård koncept 
lockar gäster året runt och från hela 
världen. Hur har Berit gjort för att 
profilera just sin verksamhet? Och vad 
gör just hennes frukostkoncept till en 
framgång och en minnesvärd upple-
velse för besökaren? 

Berit har också egna odlingar, erbjuder 
matvandringar, driver gårdsbutik 
och är en erkänt duktig matförädlare 
med många framgångar i t.ex. SM i 
Mathantverk.  

Ta del av Berits berättelse och bästa 
tips och ställ frågorna du undrat över!

Välkommen!
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