
Föreningen MatVärden ordnar inspirationsdagar för dig som är intresserad 
av produktutveckling och av att skapa nya kontakter. Dagen riktar sig till dig 
som är producent, kock, bagare, konditor, förädlare eller mathantverkare.  

Träffa handeln
Ta chansen att träffa några lokala handlare som ger sin syn på vad handeln 
och deras kunder efterfrågar.

Dagen fortsätter med workshops kring utveckling av nya produkter.

Gräv där du står
Tillsammans jobbar vi i grupper och bygger en smakpalett utifrån vårt ma-
tarv (Hur smakar vårt landskap?) som sedan blir en inspirationskälla för 
att hitta spännade kombinationer och smaker till nya, innovativa produkter. 
 
Tävlingar driver utveckling och affärer
Här finns också möjligheten för dig att hitta lagkamrater för att sedan tävla 
i t.ex. Matverk 2017, Sveriges största innovationstävling för livsmedelspro-
dukter. (www.matverk.se) Vi informerar om vad som krävs för att delta i 
både Matverk och i SM i Mathantverk. 

Onsdagen den 13 april 
kl 09.00 - ca 16.00
Kursdagen äger rum på Högbo Bruk, Gamla Herrgården. 
Kostnad: 250 kr + moms (313 kr) för medlem 
    425 kr + moms (531 kr) för icke medlem
I avgiften ingår lunchbuffé på Högbo Brukshotell och fika.
Kaffe serveras från 8.30.

Anmälan senast 11 april till nina@matvarden.se. Ange ev. matallergi. 
Har du frågor? Ring Linda Elverstig på MatVärden tel 070-593 65 32.

Hjärtligt välkommen!

www.matvarden.se

HITTA TILL HÖGBO BRUK: 
Hans Hiertas väg 6, Sandviken
Kommer du med bil så finns parke-
ringsplatser vid gårdsbutiken. 
Första nedfarten till höger om 
du kommer från Sandviken. 
Andra nedfarten till vänster om 
du kommer från Ockelbo.

Det finns parkeringar precis 
vid gårdsbutiken.

X-trafiks busslinje 44 stannar till 
vid hållplatsen med benämningen 
”Högbo Kyrka”, som ligger strax 
ovanför bruket. 

Mat & Prat
TEMA: PRODUKTUTVECKLING

Övriga kurstillfällen: 
11 maj Sensorik & smak och vikten av en bra säljande förpackning. 
2-3 juni Inspirationsresa till Stockholm med flera matiga 
studiebesök. Mer info om dessa dagar kommer senare.

INBJUDAN TILL 

INSPIRATION- & 

WORKSHOPDAG


