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Digitalt kurs i foredling av bær og 
rabarbra  
 

Kursdag 1: Tirsdag 25. 01 2022 
Vi starter kl 10.00 og avslutter kl 15.00 
«Praksisdag»: Onsdag 26. 01 
Øvelser på eget kjøkken, gjøre oppgaver 
Kursdag 2: Torsdag 27. 01 
Vi starter kl 10.00 og avslutter kl 15.00 
 

«Sted»: TEAMS 
Kursdeltakerne får e-post med link til kurset på Teams. Alle må ha en god 
(nok) Internettlinje slik at en slipper avbrudd i kurset. Test om du har godt 
nok headset som passer slik at du både hører og kan prate. Vi kan teste dette 
uka før slik at alt er på plass den 25/1.  
 

Pris: kr 1 990 (faktura sendes etter kurset) 
Påmelding til: Anne Marit Isachsen, tel 91320731 eller e-post 
ami@nlr.no 
Påmeldingsfrist: 20. januar 2022 
Minimum 8 deltakere, maks 15. Først til mølla prinsippet gjelder 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge i samarbeid 
med Kompetansenettverket for lokalmat i nord 
 
Kurslærer: Toril B. Kåven har drevet utmarksnæring og 

matproduksjon i over 20 år gjennom firmaet Nordlysmat. Hun har 
vunnet en rekke priser for sine produkter for nyskapning, innovasjon 
og bærekraft. Hennes praktiske kompetanse med oppbygging av 
både produkter og markedsarbeid, gir henne unik kunnskap og 
erfaring som hun deler på kurset.  

 

 

FOR ALLE SOM FOREDLER BÆR TIL SYLTETØY, GELEER, 
CHUTNEY OG SAFT. ET «MÅ-KURS» FOR ALLE I BRANSJEN 
OG ET KURS SOM GIR GOD FAGKUNNSKAP. FOREDLING 
GJELDER BÅDE INNHØSTEDE VILLE BÆR, HAGEBÆR OG 
RABARBRA. 

Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i de 
viktigste tema man trenger for å kunne starte med 
bærforedling. Med denne kunnskapen vil en få økt 
motivasjon til å fortsette prosessen hjemme. Du blir ikke 
utlært på to dager, men vil lære litt om mye. Og få info om 
hvor du henter mer kunnskap.  

Vi jobber med følgende tema under kurset: 
- basiskunnskap i hygiene og kvalitetssikring  
- basiskunnskap innen produksjonsprosess og 
produksjonsutstyr 
- basiskunnskap i produktutvikling, design og 
markedsføring. Vite litt om veien videre fra plukking av 
råstoff til produktet er ute hos kunden.  
 
- De praktiske øvelsene må foregå på eget kjøkken, og det 
er flott om du kan bruke onsdagen til «hjemmelekse». 
Produksjon av syltetøy, gele og chutney. Prøving med ulike 
smakstilsetninger. Lage etiketter og vurderer de selvlagde 
produktene mot Torils- og andres produkter.  

   

                                

Vite litt om veien videre, fra plukking av råstoff, til 
produktet er ute hos kunden.  

Kurset vil omfatte både teori og praktiske øvelser. For å tilby et 
mest mulig relevant kurs, ber vi om at det ved påmelding gis 
informasjon om hvilke problemstillinger og produkter deltagerne 

Kompetansenettverkene er en del av Landbruks- og Matdepartementets satsing på lokalmat og grønt reiseliv. 

 


