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Välkommen 
till Matvinden

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i 
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en matmässa 

eller t ex boka en kick off med företaget. Du håller nu  
i vår terminens program för Matvinden. 

Vi har fyllt våren med inspirerande event som både gör gott  
i själ och hjärta. Besök oss när vi pratar och lagar klimatsmart  

mat eller tillsammans med Jävligt Gott, ett företag som brinner 
för vegansk mat med miljö i fokus. Kanske är du glassfantast och  

vill få chansen att smaka gudomligt god glass från Lejonet & 
Björnen? Titta över programmet och hitta just din favorit.

Vi har naturligtvis kvar våra populära mat- och bakkurser för 
barn, där vi vill skapa matglädje och kunskap i köket.

Så varmt välkommen till en vår fylld av inspiration  
och matglädje på Matvinden och Ica Kvantum Munkebäck!

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Bengtsson, Eventledare



Datum Aktivitet

29 januari Dietist i butik

30 januari Minikockarna med föräldrar: träff 1

2 februari After ski med Papricaklubben

6 februari Minikockarna med föräldrar: träff 2

9 februari Yogapass med frukost

13 februari Minikockarna med föräldrar: träff 3

27 februari Klimatsmart mat

20 mars Bakvinden: träff 1

27 mars Dietist i butik

27 mars Bakvinden: träff 2

3 april Bakvinden: träff 3

10 april Bakvinden: träff 4

11 april Jävligt Gott, vegansk matlagningskurs

18 april Påskmässa

3 maj Discoyoga

9 maj
Från kul till kula, en glassresa med  
Lejonet & Björnen

15 maj Ost- och vinprovning

21 maj Minikockarna: träff 1

22 maj Matmässa

25 maj Mors dag, tårtinspiration och blombinderi 

28 maj Minikockarna: träff 2

4 juni Minikockarna: träff 3

18 juni Munkebäcks sommarkorsord

20 juni Midsommarbjudning

KALENDARIUM –vt 2019
= Aktivitet enbart för barn= Provsmakning/mat= Matmässa = Kursavgift= Kurs/utbildning



Munkebäck

DIN  
KURS
Både på kvälls- och dagtid efter dina önskemål

Har du önskemål om en kurs du skulle vilja 
gå? Kanske är ni ett kompisgäng som vill lära 
er något nytt i köket eller behöver familjen  
få inspiration att uppdatera sina matvanor?  
Vi tar gärna emot önskemål på kurser att 
arrangera, både för större och mindre 
grupper. Har du en idé eller uppslag – tveka 
inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig  
till mer kunskap och inspiration i köket!

FÖRETAGSEVENEMANG 
/KURS
Letar ni efter ett alternativ till träffen  
med kollegorna? 

Matvinden är en plats där matlagning 
naturligtvis står i fokus men vi kan även 
skräddarsy ett upplägg som passar just  
erat företag. Vi har bland annat haft möten 
med temat svinn: både matlagning och 
före läsningar, kick-off med olivoljeprovning 
och buffémat samt årsmöten med italiensk 
tapas-tema. Har ni egna idéer om vad just  
ni skulle vilja hitta på, kontakta oss så kan  
vi ta fram prisförslag och hjälpa er få en 
oförglömlig dag! 

ALLERGIER Är du allergisk eller har svårt för viss typ 
av mat? På de flesta av våra kurser och evenemang 
har vi, eller kan ordna, allergivänliga alternativ. 
Meddela oss när du anmäler dig så tar vi med det i 
planeringen. Vi vill så klart att du ska få ut bästa 
möjliga av kursen eller besöket hos oss!

KONTAKTUPPGIFTER För frågor om våra event och 
kurser eller för anmälan kontakta Linda Bengtsson, 

eventledare via mail linda.bengtsson@kvantum.ica.se 
eller på telefon 031-755 67 17.

ADRESS ICA Kvantum Munkebäck.  
Lilla Munkebäcksgatan 2A, 416 72 Göteborg. 

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet.

•Missa inte massor  

av roliga kurser  

och event!



MATMÄSSOR OCH ÖPPNA 
TILLSTÄLLNINGAR

MATMÄSSA: PÅSKENS MAT 
Torsdag 18 april 16.30–19.00

Med påsken kommer våren och så klart också en 
massa härlig mat. Torsdagen innan påsk öppnar vi 
dörrarna för matmässa på Matvinden där du får 
provsmaka både nyheter och mer traditionell påsk-
mat. Självklart har vi både sill, lax, skinka och ägg 
men också spännande vegetariska varianter på sam-
ma tema. Förutom mat och trevlig samvaro kan du 
också besöka vårt dessertbord där du njuter av en 
kopp kaffe tillsammans med några av påskens sötare 
favoriter. Varmt välkommen att fira påsk med oss! 

MATMÄSSA: MATINSPIRATION
Onsdag 22 maj 16.30–19.00

När våren och sommaren stundar bjuder vi in till  
en kväll fylld av matinspiration! Blommor, mat och 
desserter kommer digna på borden och ni gäster 
står för den härliga stämningen. Känner man ibland 
att inspirationen tryter, är det hit man ska titta in 
och fylla på med matnyttiga tips. Vi kommer som 
vanligt ställa upp dörren för drop-in och hittar man 
inte vägen upp, finns det värdar och värdinnor i  
butiken som kan guida er. Varmt välkomna till oss!

FIRA MOR MED BLOMMOR  
& BLADER OCH TÅRTA
Lördag 25 maj 11.00–16.00

Vill du fira mor eller någon annan du gillar lite  
extra denna helgen? Varför inte besöka butiken  
och få hjälp att binda en fin blombukett och smaka 
på god tårta? Under dagen finns S-blommor på 
plats för att guida dig i blombindning och hjälper dig 
att göra din bukett till ett riktigt mästerverk. Hjälpen 
är kostnadsfri och du betalar bara för de blommor 
du använder. Inne i butiken bjuds det på smakprover  
på goda tårtor, så ni kan hitta just er favorit. 

MUNKEBÄCKS SOMMARKORSORD
Tisdag 18 juni 17.00 

Tisdagen innan midsommar går den traditionella 
sommarkorsordstävlingen av stapeln. Vid fint väder 
håller vi till ute och skulle vädrets makter vara på 
sämre humör träffas vi på torgplatsen framför  
kassorna. Vem svarar rätt på alla ord och blir 2019 
års sommarkorsordsvinnare? Må bäste man eller 
kvinna vinna! 

MIDSOMMARBJUDNING
Torsdag 20 juni 12.00–16.00 

Midsommarhelgen är äntligen här och som traditio-
nen bjuder startar vi redan på torsdagen med en in-
spirerande tårtbuffé utanför butiken. Drick en kopp 
kaffe med Pelle och njut av en härlig fika. Vem vet, 
kanske upprepas förra årets succé med folkdräkter? 
Ta med ditt gladaste humör och hälsa på oss! 

 FÖR BARN OCH UNGDOMAR

KOCKSKOLA FÖR BARN  
– MINIKOCKARNA MED FÖRÄLDRAR

Start onsdag 30 januari 17.00–19.00

Vår populära kockskola under ledning av rutinerade 
kocken Daniel Oddhammar är äntligen tillbaka!  
Under tre tillfällen ges barnen och föräldrarna chan-
sen att testa mat från olika delar av världen, lära sig 
mer om blandade kökstekniker och samtidigt hålla 
ordning och reda i köket. Varje träff avslutas med att 
vi gemensamt äter maten vi lagat. Inga förkunskaper 
krävs men vi ser gärna att deltagarna är 8–12 år. 

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 25/1.

Pris: 795 kr för 3 tillfällen

AFTER SKI  
– MED PAPRICAKLUBBEN

Lördag 2 februari 11.00–14.00

Vad kan vara bättre än att köra After ski med 
Paprica klubben? Rödis, Grönis och Gulis bjuder in 
alla vinterälskande barn till en härlig After ski, och 
där möter vi tre nya kompisar som visar olika sätt 
att ha kul på skidor. Välkommen till en hoppfull dag 
där vi siktar på att utveckla Papricaklubbens kun-
skaper, smaklökar och partyglädje. Det ryktas även 
om smarriga smoothies att smaka på! Välkomna!

BAKVINDEN  
– BAKSKOLA FÖR BARN I ALLA ÅLDRAR

Start onsdag 20 mars 17.00–19.00  
(Middag från 16.30*)

Är ditt barn aspirant på att knipa en plats i nästa  
säsong av Hela Sverige bakar junior? Eller har han  
eller hon precis börjat intressera sig för bakning? Då 
är detta kursen för er! Under fyra måndagar träffas 
vi och lär oss grunderna i bakning av både bröd, bul-
lar och söta bakverk. Vi testar olika recept och lär 
oss baktekniker av varierande svårighetsgrad. Delta-
garna placeras i tre olika grupper beroende på ålder/
kunskap. För den yngsta gruppen krävs det ingen 
förkunskap men deltagaren behöver kunna agera på 
egen hand i en grupp utan föräldrars närvaro. Sista 
gången bjuder barnen in till en avslutande bakbuffé, 
där ni får smaka alla fantastiska verk!

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 15/3.

Pris: 895 kr för 4 tillfällen

*Vi tror att det under kursen kommer att blir en hel 
del provsmakning av söta degar och smetar. För att 
undvika en alltför stor sockerchock är det därför bra 
om barnen har ätit innan de kommer till kursen. För 
de deltagare som inte hinner äta hemma kommer vi 
att servera en enklare middag uppe på vinden 30 
minuter innan kursen startar.

 
KOCKSKOLA FÖR BARN   
– MINIKOCKARNA MÖTER VÄRLDEN

Start tisdag 21 maj 17.00–19.00

Minikockarna är vår populära kockskola för barn. 
Under tre tillfällen ges barnen chansen att testa mat 
från olika delar av världen, lära sig mer om blandade 
kökstekniker och samtidigt hålla ordning och reda i 
köket. Varje träff avslutas med att vi gemensamt 
äter maten vi lagat. Inga förkunskaper krävs men  
vi ser gärna att deltagarna är 8–12 år. 

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 17/5.

Pris: 795 kr för 3 tillfällen

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

YOGAPASS MED FRUKOST
Lördag 9 februari 9.30–11.30

Vill du hänga med på ett energipåfyllande yogapass 
med efterföljande frukost? Då ska du anmäla dig  
direkt. Passet leds av vår dietist Philippa som också 
är utbildad yogainstruktör, och det är även hon som 
komponerat vår härligt goda frukost. Det här är ett 
bra tillfälle att träffas och prova på yoga eller kanske 
bara få tips på bra morgonvanor, alla är välkomna, 
yogafantast till nybörjare! Kom ombytt i bekväma 
kläder.

Passet är kostnadsfritt och anmälan sker via mail  
till linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 4/2.

KLIMATSMART MAT
Onsdag 27 februari 18.00–20.30

En av handelns viktigaste utmaningar är att minska 
matsvinnet och bara i Sverige hamnar var fjärde 
matkasse som bärs hem från butiken i soporna. På 
denna kurs går vår svinnexpert Daniel Oddhammar 
igenom grunderna i hur du som konsument kan 
minska ditt matsvinn, tjäna pengar och bli en miljö-
hjälte på kuppen. Med 25 års erfarenheter från  
restaurangvärlden har Daniel en unik kunskap i hur 
matspill kan tas tillvara istället för att slängas och 
hur festmåltider kan skapas av kylskåpsrester. Under 
kvällen blandar vi teori med praktisk matlagning.  
Vi tar också en ”svinntur” i butiken för att se vilka  
rå varor vi kan rädda och omvandla från blivande  
sopor till nyttiga och näringsriktiga måltider.

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 22/2.

Pris: 395 kr

JÄVLIGT GOTT  
– VEGANSK MATALGNINGSKURS

Torsdag 11 april 18.00–21.00

Vill du gå en minnesrik matlagningskurs med Gustav 
från Jävligt Gott som lärare? Gustav Johansson är 
mannen bakom bloggen Jävligt gott, där han tipsar 
och lägger ut mängder av goda veganska recept. 
Tillsammans med ett 20-tal andra glada människor 
lär ni er laga en massa god vegansk mat, får många

 
tips och trix som hjälper dig att lyckas med din  
veganska matlagning och dessutom en fantastiskt 

trevlig kväll! Vi startar kvällen med en kortare före-
läsning för att sedan laga god mat tillsammans och 
avslutar med att inta härligheterna.

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 30/3.

Pris: 1199 kr

DISCOYOGA
Fredag 3 maj 18.00–20.30

Testat discoyoga någon gång? Då är det dags att 
boka in en kväll med hela kroppen i fokus. Klassen 
leds av Philippa Vinterqvist, vår dietist och yoga-
instruktör. Vi kommer börja passet med yoga, gå  
vidare till disco och avsluta med avslappning. Efteråt 
samlas vi och äter lättare kvällsmat som är kompo-
nerad av vår dietist Philippa. Inga förkunskaper 
krävs, utan det enda vi behöver är ett glatt humör 
och öppet sinne! Kom ombytt i bekväma kläder.

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 29/4.

Pris: 79 kr

FRÅN KUL TILL KULA   
– EN GLASSRESA MED LEJONET & BJÖRNEN

Torsdag 9 maj 18.00–19.30

Glass i stora lass! Följ med Lejonet & Björnens VD 
Katarin Mild´s resa i premiumglassens värld och låt 
deras fantastiska glassmästare guida dig i en magisk 
smakresa. Du får en exklusiv glassprovning och en 
inblick i vad som gör Lejonet & Björnens glass unik. 
Svensk glass av goda råvaror och äkta kärlek, produ-
cerad i Göteborg sedan 1977.

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 4/5.

Pris: 79 kr

OST- OCH VINPROVNING    
– MED HUGO ERICSSON

Onsdag 15 maj 18.00–20.00

Välkommen till en härlig kväll fylld med goda  
smaker. Vi gästas av Hugo Ericsson, ett företag som  
levererar goda delikatesser. De kommer se till att vi 
får prova både kända och okända ostar tillsammans 
med vin. Detta är ett fantastiskt tillfälle för dig som 
är intresserad av ost och dryck och vill veta mer om 
hur man får ut det mesta av dessa två tillsammans. 
Det behövs inga förkunskaper för att delta utan alla 
kan vara med oavsett kunskapsnivå. Allt presenteras 
på ett lättsamt sätt och alla viner provas tillsam-
mans med fantastiska ostar. Vill du vara med om  
en otrolig smakresa med ost och dryck i fokus är 
detta kursen för dig! Åldersgräns 18 år.

Anmälan sker via mail till  
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast 8/5.

Pris: 199 kr

Linda och Pelle

Varmt välkommen  
till en fullspäckad 

vårtermin!

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR


