Dan Aamlid, NIBIO

Kurs i:

Bærforedling
Dato: 4.-5.oktober 2018
Sted: Breivika videregående skole, Tromsø
Pris: 2500,- (inkl. lunsj og mellommåltider)
Påmeldingsfrist: 20.september
Arrangør: Bondens marked Troms
Mobil: 99163539. Mail: troms@bondensmarked.no
Min 8 deltakere, maks 12 deltakere.
Toril B. Kåven har drevet utmarksnæring og
matproduksjon i over 20 år gjennom firmaet
Nordlysmat. Hun har vunnet utallige priser for
nyskapning, innovasjon og bærekraft. Hun er utdannet
innenfor markedsføring og reiseliv, og jobber som
rådgiver innenfor reiseliv, næringsutvikling,
miljøeffektivisering og matproduksjon. Hennes
praktiske kompetanse med oppbygging av både
produkter og markedsarbeid, gir henne unik
kompetanse som hun deler på kurset.

MIDT: Mære
Landbruksskole
Rita Natvig
99 41 09 87
rita.natvig@ntfk.no

Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i
viktigste tema man trenger å kunne for å starte
bærforedling. Med denne kunnskapen, får man økt
motivasjon til å fortsette prosessen hjemme. Man
blir ikke utlært, men lærer litt om alt, og hvor man
kan få mer informasjon.
- basalkunnskap i hygiene og kvalitetssikring.

Bindende påmelding til: Gry Reinsnos

NORD: NIBIO
Åse Vøllestad
92 84 46 02
ase.vollestad@nibio.no

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.

- produksjonsprosess og produksjonsutstyr.
- Produktutvikling, design og markedsføring. 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 er interessert i slik at dette om
mulig kan bli belyst i løpet av kurset.

VEST: Sogn Jordog Hagebruksskule
Aud Slettehaug
47 37 57 39
aud.slettehaug@sfj.no

SØR: Nofima
Aase Vorre Skuland
45 01 52 82
aase.vorre.skuland@nofima.no

ØST: Nofima
Stine Alm Hersleth
64 97 03 20
stine.alm.hersleth@nofima.no

