
Kunskap och inspiration en trapp a upp !
Matvinden

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!

PERSONLIG SHOPPING
Löpande under hela våren och sommaren

Lyser inspirationen till middagen med sin 
frånvaro? Planerar du en 50-årsfest och 
behöver hjälp att beräkna hur mycket mat 
som går åt? Eller behöver du guidning för att 
hitta allergivänliga alternativ till några av 
gästerna på din middag? Du vet väl att du kan 
boka tid för personlig shopping hos oss på 
Matvinden? För dig som kund i butiken är 
tjänsten kostnadsfri och du bokar enkelt upp 
dig på en tid genom att kontakta oss på 
Matvinden. Varmt välkommen att höra av dig! 

TRÄFFA EN HÄLSOCOACH
22 februari, 15 mars, 11 april och 16 maj

Våra hälsocoacher är utbildade dietister som 
fi nns här för att hjälpa och guida dig till en 
hälsosammare livsstil. Oavsett om du vill ha 
hjälp att gå upp eller ner i vikt, behöver lära 
dig mer om allergivänlig mat, inspireras att äta 
mer grönt, komma igång med träning och 
mat i kombination eller bara är lite nyfi ken på 
olika former av livsmedel, kan de coacha och 
guida dig rätt. Du kan till exempel boka in dig 
på ett eget kundvarv i butiken där ni går runt 
och tittar på olika livsmedel och resonerar om 
för- och nackdelar med att äta dessa. Du kan 
också anmäla dig till en av våra gruppträffar 
där vi har olika teman varje gång. Håll utkik på 
hemsidan, i butiken och på Facebook för mer 
info om exakt program för de respektive 
dagarna.   Kurs- och 

eventprogram
Vår och sommar 2018

Välkommen
till Matvinden

DatumAktivitet

6 januariSlimevinden

13-14 januariMinikockarna Boot Camp

27-28 januariHälsohelg

30 januariMatlådans mästare 1

3 februariBus & skoj med Papricaklubben

6 februariMatlådans mästare 2

8 februariSvinnmatlagning

14 februariMiddagsinspiration: Alla hjärtans dag

16 februariSportlovsdisko 

21 februariMinikockar och föräldrar möter världen 1

22 februariItalienska viner och tilltugg

22 februariDietistkundvarv

28 februariMinikockar och föräldrar möter världen 2

1 marsAfter Ski-vinden

7 marsMinikockar och föräldrar möter världen 3

8 marsGöteborgsöl och ost

13 marsFota maten som en mästerfotograf

14 marsFramtidens mat

15 marsDietistkundvarv

20 marsKaffeskola med Löfbergs kafferosteri

22 marsDen stora mat- och vinprovningen

28 marsMatmässa: Påskens mat

10 aprilSåskurs

11 aprilDietistkundvarv

12 aprilBakvinden 1

19 aprilBakvinden 2

21 aprilSous vide: Restaurangteknik för hemmakocken

25 aprilRosévin & snittar

26 aprilBakvinden 3

2 majVeganska underverk

3 majBakvinden 4

8 majMinikockarna möter världen 1

9 majMatmässa: Våren och sommarens fester

15 majMinikockarna möter världen 2

16 majDietistkundvarv

17 majSvinnmatlagning

22 majMinikockarna möter världen 3

25-27 majPrimörfesthelg

27 majFira mor med blommor & blader

31 maj-1 juniBrödpassion med Sébastien Boudet

6 juniBli sommarens grillmästare

21 juniMidsommarbjudning 

LöpandeDin kurs?

LöpandePersonlig shopping

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en mat-
mässa eller t ex boka tid för personlig shopping när du behöver
hjälp att planera din matlagning. Du håller nu vårterminens
program i handen. Ett program som vi fyllt till bredden med
inspirerande event, kurser och föreläsningar.

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn
men har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer
bland annat kunna lära dig allt om hur du tillagar såser, minskar
ditt matsvinn eller blir en riktig mästare vid grillen. Förutom
våra kurser kommer du också kunna starta året med en riktig
hälsohelg i butiken i januari, besöka vår matmässa med påsk-
tema i mars eller delta på den stora primörfesthelgen i maj.

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

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Kroon, Eventledare

KALENDARIUM–vt 2018
= Aktivitet enbart för barn = Provsmakning/mat = Matmässa= Kursavgift= Kurs/utbildning

ALLERGIER Är du allergisk eller har svårt för viss typ 
av mat? På de fl esta 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 Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

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

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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KONTAKTUPPGIFTERFör frågor om våra event och 
kurser eller för anmälan kontakta Linda Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

ADRESSICA Kvantum Munkebäck. 
Lilla Munkebäcksgatan 2A, 416 72 Göteborg. 

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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Kunskap och inspiration en trapp a upp !
Matvinden

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!

PERSONLIG SHOPPING
Löpande under hela våren och sommaren

Lyser inspirationen till middagen med sin 
frånvaro? Planerar du en 50-årsfest och 
behöver hjälp att beräkna hur mycket mat 
som går åt? Eller behöver du guidning för att 
hitta allergivänliga alternativ till några av 
gästerna på din middag? Du vet väl att du kan 
boka tid för personlig shopping hos oss på 
Matvinden? För dig som kund i butiken är 
tjänsten kostnadsfri och du bokar enkelt upp 
dig på en tid genom att kontakta oss på 
Matvinden. Varmt välkommen att höra av dig! 

TRÄFFA EN HÄLSOCOACH
22 februari, 15 mars, 11 april och 16 maj

Våra hälsocoacher är utbildade dietister som 
fi nns här för att hjälpa och guida dig till en 
hälsosammare livsstil. Oavsett om du vill ha 
hjälp att gå upp eller ner i vikt, behöver lära 
dig mer om allergivänlig mat, inspireras att äta 
mer grönt, komma igång med träning och 
mat i kombination eller bara är lite nyfi ken på 
olika former av livsmedel, kan de coacha och 
guida dig rätt. Du kan till exempel boka in dig 
på ett eget kundvarv i butiken där ni går runt 
och tittar på olika livsmedel och resonerar om 
för- och nackdelar med att äta dessa. Du kan 
också anmäla dig till en av våra gruppträffar 
där vi har olika teman varje gång. Håll utkik på 
hemsidan, i butiken och på Facebook för mer 
info om exakt program för de respektive 
dagarna.   Kurs- och 

eventprogram
Vår och sommar 2018

Välkommen
till Matvinden

DatumAktivitet

6 januariSlimevinden

13-14 januariMinikockarna Boot Camp

27-28 januariHälsohelg

30 januariMatlådans mästare 1

3 februariBus & skoj med Papricaklubben

6 februariMatlådans mästare 2

8 februariSvinnmatlagning

14 februariMiddagsinspiration: Alla hjärtans dag

16 februariSportlovsdisko 

21 februariMinikockar och föräldrar möter världen 1

22 februariItalienska viner och tilltugg

22 februariDietistkundvarv

28 februariMinikockar och föräldrar möter världen 2

1 marsAfter Ski-vinden

7 marsMinikockar och föräldrar möter världen 3

8 marsGöteborgsöl och ost

13 marsFota maten som en mästerfotograf

14 marsFramtidens mat

15 marsDietistkundvarv

20 marsKaffeskola med Löfbergs kafferosteri

22 marsDen stora mat- och vinprovningen

28 marsMatmässa: Påskens mat

10 aprilSåskurs

11 aprilDietistkundvarv

12 aprilBakvinden 1

19 aprilBakvinden 2

21 aprilSous vide: Restaurangteknik för hemmakocken

25 aprilRosévin & snittar

26 aprilBakvinden 3

2 majVeganska underverk

3 majBakvinden 4

8 majMinikockarna möter världen 1

9 majMatmässa: Våren och sommarens fester

15 majMinikockarna möter världen 2

16 majDietistkundvarv

17 majSvinnmatlagning

22 majMinikockarna möter världen 3

25-27 majPrimörfesthelg

27 majFira mor med blommor & blader

31 maj-1 juniBrödpassion med Sébastien Boudet

6 juniBli sommarens grillmästare

21 juniMidsommarbjudning 

LöpandeDin kurs?

LöpandePersonlig shopping

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en mat-
mässa eller t ex boka tid för personlig shopping när du behöver
hjälp att planera din matlagning. Du håller nu vårterminens
program i handen. Ett program som vi fyllt till bredden med
inspirerande event, kurser och föreläsningar.

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn
men har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer
bland annat kunna lära dig allt om hur du tillagar såser, minskar
ditt matsvinn eller blir en riktig mästare vid grillen. Förutom
våra kurser kommer du också kunna starta året med en riktig
hälsohelg i butiken i januari, besöka vår matmässa med påsk-
tema i mars eller delta på den stora primörfesthelgen i maj.

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

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Kroon, Eventledare

KALENDARIUM–vt 2018
= Aktivitet enbart för barn = Provsmakning/mat = Matmässa= Kursavgift= Kurs/utbildning

ALLERGIER Är du allergisk eller har svårt för viss typ 
av mat? På de fl esta 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 Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

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

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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Kunskap och inspiration en trappa upp! Matvinden

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!

PERSONLIG SHOPPING
Löpande under hela våren och sommaren

Lyser inspirationen till middagen med sin 
frånvaro? Planerar du en 50-årsfest och 
behöver hjälp att beräkna hur mycket mat 
som går åt? Eller behöver du guidning för att 
hitta allergivänliga alternativ till några av 
gästerna på din middag? Du vet väl att du kan 
boka tid för personlig shopping hos oss på 
Matvinden? För dig som kund i butiken är 
tjänsten kostnadsfri och du bokar enkelt upp 
dig på en tid genom att kontakta oss på 
Matvinden. Varmt välkommen att höra av dig! 

TRÄFFA EN HÄLSOCOACH
22 februari, 15 mars, 11 april och 16 maj

Våra hälsocoacher är utbildade dietister som 
finns här för att hjälpa och guida dig till en 
hälsosammare livsstil. Oavsett om du vill ha 
hjälp att gå upp eller ner i vikt, behöver lära 
dig mer om allergivänlig mat, inspireras att äta 
mer grönt, komma igång med träning och 
mat i kombination eller bara är lite nyfiken på 
olika former av livsmedel, kan de coacha och 
guida dig rätt. Du kan till exempel boka in dig 
på ett eget kundvarv i butiken där ni går runt 
och tittar på olika livsmedel och resonerar om 
för- och nackdelar med att äta dessa. Du kan 
också anmäla dig till en av våra gruppträffar 
där vi har olika teman varje gång. Håll utkik på 
hemsidan, i butiken och på Facebook för mer 
info om exakt program för de respektive 
dagarna.   Kurs- och

eventprogram
Vår och sommar 2018

Välkommen 
till Matvinden Datum Aktivitet

6 januari Slimevinden

13-14 januari Minikockarna Boot Camp

27-28 januari Hälsohelg

30 januari Matlådans mästare 1

3 februari Bus & skoj med Papricaklubben

6 februari Matlådans mästare 2

8 februari Svinnmatlagning

14 februari Middagsinspiration: Alla hjärtans dag

16 februari Sportlovsdisko 

21 februari Minikockar och föräldrar möter världen 1

22 februari Italienska viner och tilltugg

22 februari Dietistkundvarv

28 februari Minikockar och föräldrar möter världen 2

1 mars After Ski-vinden

7 mars Minikockar och föräldrar möter världen 3

8 mars Göteborgsöl och ost

13 mars Fota maten som en mästerfotograf

14 mars Framtidens mat

15 mars Dietistkundvarv

20 mars Kaffeskola med Löfbergs kafferosteri

22 mars Den stora mat- och vinprovningen

28 mars Matmässa: Påskens mat

10 april Såskurs

11 april Dietistkundvarv

12 april Bakvinden 1

19 april Bakvinden 2

21 april Sous vide: Restaurangteknik för hemmakocken

25 april Rosévin & snittar

26 april Bakvinden 3

2 maj Veganska underverk

3 maj Bakvinden 4

8 maj Minikockarna möter världen 1

9 maj Matmässa: Våren och sommarens fester

15 maj Minikockarna möter världen 2

16 maj Dietistkundvarv

17 maj Svinnmatlagning

22 maj Minikockarna möter världen 3

25-27 maj Primörfesthelg

27 maj Fira mor med blommor & blader

31 maj-1 juni Brödpassion med Sébastien Boudet

6 juni Bli sommarens grillmästare

21 juni Midsommarbjudning 

Löpande Din kurs?

Löpande Personlig shopping

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i 
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en mat-
mässa eller t ex boka tid för personlig shopping när du behöver 
hjälp att planera din matlagning. Du håller nu vårterminens 
program i handen. Ett program som vi fyllt till bredden med 
inspirerande event, kurser och föreläsningar. 

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn 
men har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer 
bland annat kunna lära dig allt om hur du tillagar såser, minskar 
ditt matsvinn eller blir en riktig mästare vid grillen. Förutom 
våra kurser kommer du också kunna starta året med en riktig 
hälsohelg i butiken i januari, besöka vår matmässa med påsk-
tema i mars eller delta på den stora primörfesthelgen i maj. 

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

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Kroon, Eventledare

KALENDARIUM –vt 2018
= Aktivitet enbart för barn= Provsmakning/mat= Matmässa = Kursavgift = Kurs/utbildning

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 meddeti
planeringen. Vi vill så klart att du ska få ut bästa
möjliga av kursen eller besöket hos oss!

KONTAKTUPPGIFTERFör frågor om våra event och 
kurser eller för anmälan kontakta Linda Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

ADRESSICA Kvantum Munkebäck. 
Lilla Munkebäcksgatan 2A, 416 72 Göteborg. 

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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MATMÄSSOR & ÖPPNA EVENT

HÄLSOHELG 
Fredag-lördag 27-28 januari

Längtar du efter en mer hälsosam livsstil, vill komma 
igång med träningen eller få tips om hur du kan äta 
på bästa sätt för att kroppen ska må så bra som möj-
ligt? Då ska du passa på att besöka butiken denna 
helg! Provsmaka mat från leverantörer i hälsobran-
schen, njut av ett Yogapass på vår Matvind eller få 
hjälp att lägga upp ett träningsprogram. Under hel-
gen fi nns också våra två dietister på plats för att gui-
da dig till goda kostvanor. Varmt välkommen att 
starta ditt nya hälsosamma år med oss i butiken!

MIDDAGSINSPIRATION: 
ALLA HJÄRTANS DAG
Onsdag 14 februari 11.00–13.00 och 15.00–17.00

Vem vill du överraska med en middag på Alla hjär-
tans dag? Kom förbi Torgplatsen där vi delar med 
oss av kärleksfulla recept som garanterat kommer 
att göra dig till en hjälte vid kvällens middagsbord. 
Oavsett om du vill laga något enkelt eller mer avan-
cerat kan du få inspiration och recepttips med till-
hörande inköpslista. Efterrätten bjuder vi på och 
hjälper dig att själv göra på plats. Vi har recepten, in-
spirationen och råvarorna – det enda du behöver 
tillsätta är en gnutta kärlek! 

AFTER SKI-VINDEN
Torsdag 1 mars 17.00–20.00

När skidsäsongen är på topp bjuder också vi upp till 
toppen av butiken där vår Matvind har förvandlas 
till en riktig After Skifest. Ta på dig dina bästa skid-
kläder och kom och provsmaka gulaschsoppa, drick 
varm choklad och Glüwein. Besök vår våffelstuga el-
ler njut av nygrillade pinnbröd i vår portabla grillkå-
ta. Självklart har vi ett eget after skiband som tro-
ligtvis får taket att lyfta lite mer allt eftersom kvällen 
går. Passa också på att utmana Pelle på stavgång, 
inneskidor eller rundpingis. Ja, du är helt enkelt 
varmt välkommen till den bästa after ski’n i stan – 
det enda vi saknar är nog en egen skidbacke! 

MATMÄSSA: PÅSKENS MAT
Onsdag 28 mars 16.00–19.00 

Med påsken kommer våren och så klart också en 
massa härlig mat. Tisdagen 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 söta-
re favoriter. Varmt välkommen att fi ra påsk med oss! 

VÅREN & SOMMARENS FESTER
Onsdag 9 maj 16.00–19.00

Äntligen är våren och kanske till och med somma-
ren här. Nu stundar studentfester, avslutningar och 
middagar i det gröna. Passa på att inspireras bland 
några av våra leverantörer som besöker Matvinden 
och bjuder på både nyheter och klassiker från förr. 
Vi vågar lova att våren aldrig har smakat bättre än så 
här!  

PRIMÖRFESTHELG
Fredag–söndag 25–27 maj

Färskpotatis, nyskördade morötter och sparris - vad 
är väl mer förknippat med sommar och sol än härli-
ga middagar med späda primörer på tallriken? Sista 
helgen i maj förvandlar vi delar av butiken till en rik-
tig primörfest där du får smaka på nyskördade grön-
saker med goda tillbehör. Vi delar med oss av våra 
favoritrecept och tipsar om hur du bäst tillagar dem. 
Så kom och fi ra primörernas ankomst med oss. 
Sommaren och alla härliga grönsaker är äntligen 
här! 

FIRA MOR MED 
BLOMMOR & BLADER 
Söndag 27 maj 11.00–15.00

Vill du fi ra mor eller någon annan du gillar lite extra 
denna söndag? Varför inte besöka butiken och få 
hjälp att binda en fi n blombukett? Under dagen 
fi nns S-blommor på plats för att guida dig i blom-
bindning och hjälper dig att göra din bukett till ett 
riktigt mästerverk. Hjälpen är kostnadsfri och du be-
talar bara för de blommor du använder.

MIDSOMMARBJUDNING 
Torsdag 21 juni 12.00–15.00
Midsommarhelgen är äntligen här och som traditio-
nen bjuder startar vi redan på torsdagen med en in-
spirerande dessertbuffé utanför butiken. Drick en 
kopp kaffe med Pelle och njut av härliga sommar-
desserter. Ta sedan med dig de bästa recepten hem 
och överraska släkt och vänner med midsommarhel-
gens bästa dessert. 

KURSER & FÖREDRAG

MATLÅDANS MÄSTARE
Tisdag 30 januari 17.30–20.00
Tisdag 6 februari 17.30–20.00

Denna 2-dagars kurs är en riktig hit för dig som vill 
lära dig äta nyttig, hälsosam vardagsmat som dessut-
om inte gör några hål i plånboken. Kurstillfälle 1 in-
leds med en teoridel där vår proffskock Daniel Per-
son pedagogiskt går igenom vilka typer av maträtter 
som passar bra att frysa in och vilka rätter som ge-
nom enkla medel kan göra en vanlig vardagslunch till 
en riktig festmåltid. Deltagarna får därefter provlaga 
och äta några rätter tillsammans. Tillfälle 2 ägnas en-
bart åt matlagning där maten efter provsmakning får 
tas med hem till den egna frysen. 

Pris: 595 för 2 tillfällen

SVINNMATLAGNING
Torsdag 8 februari 18.00–20.30
Torsdag 17 maj 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 
miljöhjälte 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 råva-
ror vi kan rädda och omvandla från blivande sopor 
till nyttiga och näringsriktiga måltider. Kurstillfällena 
är fristående och har samma innehåll då vi vill att så 
många som möjligt ska kunna delta på vårprogram-
mets- och framtidens kanske viktigaste kurs!

Pris: 395 kr

ITALIENSKA VINER & TILLTUGG
Torsdag 22 februari 18.00–20.00

Tillhör du dem som älskar Italien, dess kultur, mat och 
vin eller är du kanske bara lite nyfi ken på landets 
drycker? Oavsett vilket kan vi lova en fantastisk kväll 
med mat och dryck i fokus. Under kursen pratar vi 
om vinregionerna med dess druvor och du får också 
prova ett par utvalda viner med passande tilltugg. 
Kursen leds av vår vinexpert med otrolig känsla för 
smaker och mångårig erfarenhet från Systembolaget.

Pris: 395 kronor 

GÖTEBORGSÖL OCH OST
Torsdag 8 mars 18.00–20.00

Birger Wikström är ölexperten vars hjärta klappar lite 
extra för alla våra lokala bryggerier i Göteborg. Under 
kvällen tar Birger oss med på en riktig smakresa och 
lär oss mer om hur öl och ost kan matchas på allra 
bästa sätt. Han berättar också om de olika brygge-
rierna och historien bakom de senaste årens upp-
sving och ökade intresse för lokalt producerade hant-
verksöl. Gillar du öl är detta en kväll du inte får missa! 

Pris: 395 kronor 

BLI EN MATFOTOMÄSTARE
Tisdag 13 mars 17.30–20.00

Är du en av dem som älskar att laga mat och gärna 
vill dela med dig av inspirationen på sociala medier? 
Men ser inte maten alltid lika aptitlig ut på bilden 
som den gör på tallriken? Då är detta kursen för dig! 
Under kvällen går bloggaren, matstylisten och foto-
grafen Elin Rosqvist igenom grunderna i matfoto och 
hur du kan bli en mästerfotograf enbart med hjälp av 
rätt ljus och din mobilkamera. Hon delar också med 
sig av tips för hur du kan lägga upp och styla maten 
på allra bästa sätt. Efter denna kväll kommer du ga-
ranterat göra succé på Facebook och Instagram med 
alla dina nytagna bilder! 

Pris: 395 kronor 

FRAMTIDENS MAT
Onsdag 14 mars 18.00–20.00

Äta myror, tång, maneter och mögelmat? Kom och 
låt dig inspireras av framtidens mat när det hållbara 
livsstilsmagasinet Caminos chefredaktör Johanna 
Stål bjuder på en miniföreläsning om hur vi kommer 
äta inom en inte alltför avlägsen framtid. Johanna vi-
sar också på hållbara mattrender som redan idag är 
stora samtidigt som du får du möjlighet att provsma-
ka några råvaror som vi troligtvis kommer äta betyd-
ligt mer av i framtiden.

Pris: 95 kronor 

KAFFESKOLA MED 
LÖFBERGS
Onsdag 20 mars 17.30–20.00

Kafferosteriet Löfbergs kommer på besök till Matvin-
den och tar dig med på en spännande och smakrik 
resa i kaffets historia - från böna till färdig kopp. Un-
der kvällen får du lära dig grunderna i kaffets historia 
och du får en inblick i framtidens trender. Du får ock-
så lära dig hur du brygger den perfekta koppen och 
självklart får du också provsmaka olika sorters kaffe. 

Pris: 95 kronor 

DEN STORA MAT & 
VINPROVNINGEN
Torsdag 22 mars 18.00–21.00

Nu upprepar vi höstens succé med mat och dryck i 
kombination. Detta är ett fantastiskt tillfälle för dig 
som är intresserad av mat och dryck och vill veta 
mer om hur man får ut det mesta av dessa två till-
sammans. Vad är det som gör att viss mat passar till 
viss dryck och hur ska man matcha för bästa möjliga 
smakupplevelse? Det behövs inga förkunskaper för 
att delta utan alla kan vara med oavsett kunskapsni-
vå. Under kvällen provar vi 8 olika drycker med 4 till-
hörande rätter. Kursen leds av vår vinexpert med 
otrolig känsla för smaker och mångårig erfarenhet 
från Systembolaget. Vill du vara med om en smakre-
sa med mat och dryck i fokus är detta kursen för dig!

Pris: 595 kronor 

SÅSKURS
Tisdag 10 april 17.30–20.00

Denna kurs är till för dig som vill bli en hejare på sås 
och lära dig briljera lite extra i köket. Under kvällen 
kommer vi bland annat lära oss slå en klassisk bear-
naisesås, göra hollandaisesås med en twist och laga 
en perfekt rödvinssås. Kvällen avslutas med att vi 
testar alla våra nylagade såser tillsammans med goda 
tillbehör. Kursen leds av vår proffskock Daniel Pers-
son. Med nästan 10 år i branschen på välrenomme-
rade restauranger, både i Sverige och utomlands, 
kommer han garanterat hjälpa dig att ta dina såskun-
skaper till en ny nivå! 

Pris: 395 kronor

SOUS VIDE: RESTAURANG-
TEKNIK FÖR HEMMAKOCKEN
Lördag 21 april 10.00–16.00

Har du ett stort matintresse och älskar att stå vid 
grytorna hemma i köket? Då är denna lördagskurs 
med fokus på tekniken sous vide något för dig! Me-
toden innebär att man tillagar maten i en vakuum-
förpackning i form av en lufttät plastpåse som sedan 
placeras i ett vattenbad eller ånga i noga kontrolle-
rad temperatur. Under ledning av den mångårigt er-
farna kocken Pelle Danielsson kommer du få en in-
tensivkurs i hur du använder dig av denna teknik 
men även andra tips för att utveckla din matlagning 
på hemmaplan. Under kursdagen kommer vi också 
besöka butiken för genomgång av olika livsmedel. 
Detta för att ge oss en bra grund i vad man ska leta 
efter för att kunna laga de allra bästa rätterna. Väl 
tillbaka uppe på vinden lagar vi tillsammans en fan-
tastisk meny med sous vide-tekniken som grund och 
avlutar sedan med att äta maten och analysera re-
sultatet. Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Pris: 1495 kronor 

ROSÉVIN & SNITTAR
Onsdag 25 april 18.00–20.00

Inför våren och sommarens ankomst bjuder vi in till 
en rosaröd vinprovning på Matvinden. Vilka typer av 
rosé passar till mingel och vilka passar till mat? När 
gör sig mousserande rosé bäst och vilken tempera-
tur är egentligen mest optimal för den rosa drycken? 
Under kvällen provar vi några olika sorter och äter 
passande snittar till. Kursen leds av vår vinexpert 
med otrolig känsla för smaker och mångårig erfaren-
het från Systembolaget. Efter denna kväll vågar vi 
lova att du kommer veta allt du behöver veta för att 
agera roséexpert på hemmaplan! 

Pris: 395 kronor 

VEGANSKA UNDERVERK
Onsdag 2 maj 17.30–20.00

Vegansk mat är hetare än någonsin och allt fl er ha-
kar på den helgröna trenden. Men vad är det egentli-
gen för skillnad på att vara vegan och vegetarian? 
Och vilka orsaker fi nns det för att helt utesluta ani-
maliska produkter i kosten? Under kvällen går vi ige-
nom grunderna i vegansk matlagning och lär ut vad 
du ska tänka på för att lyckas med maten. Vi provla-
gar några rätter och avslutar kvällen med att gemen-
samt äta av vår lagade buffé. 

Pris: 395 kronor 

BRÖDPASSION MED 
SÉBASTIEN BOUDET
Torsdag 31 maj 13.00–19.00
Fredag 1 juni 13.00–18.00

Sebastién Boudet är den franska bagaren som tagit 
Sverige med storm. Vare sig det är på TV4’s nyhets-
morgon eller från sitt bageri I Stockholm inspirerar 
han och väcker vår nyfi kenhet kring bröd och bak-
verk. Vi är glada över att Sebastién har valt Matvin-
den som ett av få ställen för hans vårkurser och är 
övertygade om att det kommer att bli två fantastiska 
dagar. Under kursen fördjupar vi oss i brödets kemi, 
teknik, struktur och historia på ett spännande men 
alltid begripligt sätt och du får ta del av en fantastisk 
resa från spannmål till färdigt surdegsbröd. Är du in-
tresserad av bröd är detta verkligen en chans du inte 
får missa! 

Pris: 2 625 kronor 

BLI SOMMARENS 
GRILLMÄSTARE
Lördag 2 juni 10.00-15.00

Vill du briljera lite extra på alla sommarens grillmid-
dagar och få ny inspiration är detta verkligen kursen 
för dig. Under en heldag går våra kursledare Andreas 
Mathiasson och Johan Drevhage igenom allt du be-
höver veta för att lyfta din grillning till en ny nivå 
samtidigt som du får testa olika typer av grillar. Det 
är två rutinerade grillkockar du kommer få möta; An-
dreas vann 2013 TV4’s Grillmästarna och kan också 
stoltsera med en guldmedalj för sina insatser i Grill & 
BBQ EM i Polen 2014. Johan kom tvåa i samma pro-
gram 2014 och de var båda uttagna till Grill & BBQ 
VM i Göteborg 2015. Under dagen testar vi blandade 
grilltekniker och tillagar olika råvaror på grillen. 
Vi fi xar också goda tillbehör och avslutar kursen med 
att äta våra lagade rätter.

Pris: 1295 kronor 

FÖR BARN & UNGDOMAR

SLIMEVINDEN 
Lördag 6 januari 10.00–12.00 (under 10 år)
Lördag 6 januari 13.00–15.00 (10 år och uppåt)

Sommaren och höstens stora trend har äntligen 
kommit till Matvinden! Sista lördagen under jullovet 
är alla barn och ungdomar välkomna till vinden för 
att träffa Olivia som driver slimekontot Lajmslimez 
på Instagram. Med nästan 10 000 följare har Olivia 
snabbt blivit en riktig slimekändis. På träffen går 
Olivia igenom hur man tillverkar olika sorters slime 
och delar med sig av sina bästa tips och trix för att 
slimet ska bli så bra som möjligt. Alla deltagare får 
också prova på att tillverka olika sorters slime som 
man sedan får ta med sig hem. 

Pris: 100 kr

BUS OCH SKOJ
MED PAPRICAKLUBBEN
Lördag 3 februari 11.00–15.00

Rödis, Gulis och Grönis har sedan Tomtehjälpen i no-
vember hunnit fi ra både jul, nyår och varit ute i skid-
backen en sväng. Men nu längtar de efter att busa 
och stoja med alla barn i Papricaklubben igen! Under 
dagen hittar vi på olika lekar, pysslar och lär oss mer 
om olika frukter och grönsaker. Självklart har papri-
corna också med sig sina favoritfrukter som de bju-
der på.

SPORTLOVSDISCO
Fredag 16 februari 19.00–21.00

På fredagen under sportlovet gäller det för alla barn 
och ungdomar att ta fram sina bästa discokläder. Då 
släcker vi nämligen ljuset, tänder neonlamporna och 
laddar för ett riktigt coolt sportlovsdisco på Matvin-
den. Vi äter korv med bröd, sörplar dricka och lyss-
nar på sjysst musik. Skulle du bli trött av alla dans-
moves kan du alltid sjunka ner i våra sköna bean 
bags, sitta och snacka lite eller spela rundpingis med 
danskompisarna. Så kom och häng med oss och 
dansa på ett garanterat föräldrafritt dansgolv!

Pris: 50 kronor

MINIKOCKAR (OCH FÖRÄLDRAR) 
MÖTER VÄRLDEN 
Omgång 1 (med föräldrar): Start onsdag 21 februari 
17.00–19.00
Omgång 2 (utan föräldrar): Start tisdag 8 maj 
17.00–19.00

Minikockarna är vår populära kockskola för barn. Här 
ges deltagarna 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 la-
gat. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att del-
tagarna är mellan 7-12 år. Denna termin är omgång 1 
för barn och föräldrar tillsammans och omgång 2 en-
bart för barn.

Pris: 795 kronor/deltagare för 3 tillfällen

BAKVINDEN 
Start torsdag 12 april 17.00–19.00 
(Middag från 16.30*)

Höstens succé är tillbaka. Under fyra torsdagar träf-
fas vi och lär oss grunderna i bakning av både bröd, 
bullar och söta bakverk. Vi testar olika recept och lär 
oss om blandade baktekniker. Deltagarna placeras i 
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. 

Pris: 895 kronor 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.
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MATMÄSSOR & ÖPPNA EVENT

HÄLSOHELG 
Fredag-lördag 27-28 januari

Längtar du efter en mer hälsosam livsstil, vill komma 
igång med träningen eller få tips om hur du kan äta 
på bästa sätt för att kroppen ska må så bra som möj-
ligt? Då ska du passa på att besöka butiken denna 
helg! Provsmaka mat från leverantörer i hälsobran-
schen, njut av ett Yogapass på vår Matvind eller få 
hjälp att lägga upp ett träningsprogram. Under hel-
gen fi nns också våra två dietister på plats för att gui-
da dig till goda kostvanor. Varmt välkommen att 
starta ditt nya hälsosamma år med oss i butiken!

MIDDAGSINSPIRATION: 
ALLA HJÄRTANS DAG
Onsdag 14 februari 11.00–13.00 och 15.00–17.00

Vem vill du överraska med en middag på Alla hjär-
tans dag? Kom förbi Torgplatsen där vi delar med 
oss av kärleksfulla recept som garanterat kommer 
att göra dig till en hjälte vid kvällens middagsbord. 
Oavsett om du vill laga något enkelt eller mer avan-
cerat kan du få inspiration och recepttips med till-
hörande inköpslista. Efterrätten bjuder vi på och 
hjälper dig att själv göra på plats. Vi har recepten, in-
spirationen och råvarorna – det enda du behöver 
tillsätta är en gnutta kärlek! 

AFTER SKI-VINDEN
Torsdag 1 mars 17.00–20.00

När skidsäsongen är på topp bjuder också vi upp till 
toppen av butiken där vår Matvind har förvandlas 
till en riktig After Skifest. Ta på dig dina bästa skid-
kläder och kom och provsmaka gulaschsoppa, drick 
varm choklad och Glüwein. Besök vår våffelstuga el-
ler njut av nygrillade pinnbröd i vår portabla grillkå-
ta. Självklart har vi ett eget after skiband som tro-
ligtvis får taket att lyfta lite mer allt eftersom kvällen 
går. Passa också på att utmana Pelle på stavgång, 
inneskidor eller rundpingis. Ja, du är helt enkelt 
varmt välkommen till den bästa after ski’n i stan – 
det enda vi saknar är nog en egen skidbacke! 

MATMÄSSA: PÅSKENS MAT
Onsdag 28 mars 16.00–19.00 

Med påsken kommer våren och så klart också en 
massa härlig mat. Tisdagen 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 söta-
re favoriter. Varmt välkommen att fi ra påsk med oss! 

VÅREN & SOMMARENS FESTER
Onsdag 9 maj 16.00–19.00

Äntligen är våren och kanske till och med somma-
ren här. Nu stundar studentfester, avslutningar och 
middagar i det gröna. Passa på att inspireras bland 
några av våra leverantörer som besöker Matvinden 
och bjuder på både nyheter och klassiker från förr. 
Vi vågar lova att våren aldrig har smakat bättre än så 
här!  

PRIMÖRFESTHELG
Fredag–söndag 25–27 maj

Färskpotatis, nyskördade morötter och sparris - vad 
är väl mer förknippat med sommar och sol än härli-
ga middagar med späda primörer på tallriken? Sista 
helgen i maj förvandlar vi delar av butiken till en rik-
tig primörfest där du får smaka på nyskördade grön-
saker med goda tillbehör. Vi delar med oss av våra 
favoritrecept och tipsar om hur du bäst tillagar dem. 
Så kom och fi ra primörernas ankomst med oss. 
Sommaren och alla härliga grönsaker är äntligen 
här! 

FIRA MOR MED 
BLOMMOR & BLADER 
Söndag 27 maj 11.00–15.00

Vill du fi ra mor eller någon annan du gillar lite extra 
denna söndag? Varför inte besöka butiken och få 
hjälp att binda en fi n blombukett? Under dagen 
fi nns S-blommor på plats för att guida dig i blom-
bindning och hjälper dig att göra din bukett till ett 
riktigt mästerverk. Hjälpen är kostnadsfri och du be-
talar bara för de blommor du använder.

MIDSOMMARBJUDNING 
Torsdag 21 juni 12.00–15.00
Midsommarhelgen är äntligen här och som traditio-
nen bjuder startar vi redan på torsdagen med en in-
spirerande dessertbuffé utanför butiken. Drick en 
kopp kaffe med Pelle och njut av härliga sommar-
desserter. Ta sedan med dig de bästa recepten hem 
och överraska släkt och vänner med midsommarhel-
gens bästa dessert. 

KURSER & FÖREDRAG

MATLÅDANS MÄSTARE
Tisdag 30 januari 17.30–20.00
Tisdag 6 februari 17.30–20.00

Denna 2-dagars kurs är en riktig hit för dig som vill 
lära dig äta nyttig, hälsosam vardagsmat som dessut-
om inte gör några hål i plånboken. Kurstillfälle 1 in-
leds med en teoridel där vår proffskock Daniel Per-
son pedagogiskt går igenom vilka typer av maträtter 
som passar bra att frysa in och vilka rätter som ge-
nom enkla medel kan göra en vanlig vardagslunch till 
en riktig festmåltid. Deltagarna får därefter provlaga 
och äta några rätter tillsammans. Tillfälle 2 ägnas en-
bart åt matlagning där maten efter provsmakning får 
tas med hem till den egna frysen. 

Pris: 595 för 2 tillfällen

SVINNMATLAGNING
Torsdag 8 februari 18.00–20.30
Torsdag 17 maj 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 
miljöhjälte 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 råva-
ror vi kan rädda och omvandla från blivande sopor 
till nyttiga och näringsriktiga måltider. Kurstillfällena 
är fristående och har samma innehåll då vi vill att så 
många som möjligt ska kunna delta på vårprogram-
mets- och framtidens kanske viktigaste kurs!

Pris: 395 kr

ITALIENSKA VINER & TILLTUGG
Torsdag 22 februari 18.00–20.00

Tillhör du dem som älskar Italien, dess kultur, mat och 
vin eller är du kanske bara lite nyfi ken på landets 
drycker? Oavsett vilket kan vi lova en fantastisk kväll 
med mat och dryck i fokus. Under kursen pratar vi 
om vinregionerna med dess druvor och du får också 
prova ett par utvalda viner med passande tilltugg. 
Kursen leds av vår vinexpert med otrolig känsla för 
smaker och mångårig erfarenhet från Systembolaget.

Pris: 395 kronor 

GÖTEBORGSÖL OCH OST
Torsdag 8 mars 18.00–20.00

Birger Wikström är ölexperten vars hjärta klappar lite 
extra för alla våra lokala bryggerier i Göteborg. Under 
kvällen tar Birger oss med på en riktig smakresa och 
lär oss mer om hur öl och ost kan matchas på allra 
bästa sätt. Han berättar också om de olika brygge-
rierna och historien bakom de senaste årens upp-
sving och ökade intresse för lokalt producerade hant-
verksöl. Gillar du öl är detta en kväll du inte får missa! 

Pris: 395 kronor 

BLI EN MATFOTOMÄSTARE
Tisdag 13 mars 17.30–20.00

Är du en av dem som älskar att laga mat och gärna 
vill dela med dig av inspirationen på sociala medier? 
Men ser inte maten alltid lika aptitlig ut på bilden 
som den gör på tallriken? Då är detta kursen för dig! 
Under kvällen går bloggaren, matstylisten och foto-
grafen Elin Rosqvist igenom grunderna i matfoto och 
hur du kan bli en mästerfotograf enbart med hjälp av 
rätt ljus och din mobilkamera. Hon delar också med 
sig av tips för hur du kan lägga upp och styla maten 
på allra bästa sätt. Efter denna kväll kommer du ga-
ranterat göra succé på Facebook och Instagram med 
alla dina nytagna bilder! 

Pris: 395 kronor 

FRAMTIDENS MAT
Onsdag 14 mars 18.00–20.00

Äta myror, tång, maneter och mögelmat? Kom och 
låt dig inspireras av framtidens mat när det hållbara 
livsstilsmagasinet Caminos chefredaktör Johanna 
Stål bjuder på en miniföreläsning om hur vi kommer 
äta inom en inte alltför avlägsen framtid. Johanna vi-
sar också på hållbara mattrender som redan idag är 
stora samtidigt som du får du möjlighet att provsma-
ka några råvaror som vi troligtvis kommer äta betyd-
ligt mer av i framtiden.

Pris: 95 kronor 

KAFFESKOLA MED 
LÖFBERGS
Onsdag 20 mars 17.30–20.00

Kafferosteriet Löfbergs kommer på besök till Matvin-
den och tar dig med på en spännande och smakrik 
resa i kaffets historia - från böna till färdig kopp. Un-
der kvällen får du lära dig grunderna i kaffets historia 
och du får en inblick i framtidens trender. Du får ock-
så lära dig hur du brygger den perfekta koppen och 
självklart får du också provsmaka olika sorters kaffe. 

Pris: 95 kronor 

DEN STORA MAT & 
VINPROVNINGEN
Torsdag 22 mars 18.00–21.00

Nu upprepar vi höstens succé med mat och dryck i 
kombination. Detta är ett fantastiskt tillfälle för dig 
som är intresserad av mat och dryck och vill veta 
mer om hur man får ut det mesta av dessa två till-
sammans. Vad är det som gör att viss mat passar till 
viss dryck och hur ska man matcha för bästa möjliga 
smakupplevelse? Det behövs inga förkunskaper för 
att delta utan alla kan vara med oavsett kunskapsni-
vå. Under kvällen provar vi 8 olika drycker med 4 till-
hörande rätter. Kursen leds av vår vinexpert med 
otrolig känsla för smaker och mångårig erfarenhet 
från Systembolaget. Vill du vara med om en smakre-
sa med mat och dryck i fokus är detta kursen för dig!

Pris: 595 kronor 

SÅSKURS
Tisdag 10 april 17.30–20.00

Denna kurs är till för dig som vill bli en hejare på sås 
och lära dig briljera lite extra i köket. Under kvällen 
kommer vi bland annat lära oss slå en klassisk bear-
naisesås, göra hollandaisesås med en twist och laga 
en perfekt rödvinssås. Kvällen avslutas med att vi 
testar alla våra nylagade såser tillsammans med goda 
tillbehör. Kursen leds av vår proffskock Daniel Pers-
son. Med nästan 10 år i branschen på välrenomme-
rade restauranger, både i Sverige och utomlands, 
kommer han garanterat hjälpa dig att ta dina såskun-
skaper till en ny nivå! 

Pris: 395 kronor

SOUS VIDE: RESTAURANG-
TEKNIK FÖR HEMMAKOCKEN
Lördag 21 april 10.00–16.00

Har du ett stort matintresse och älskar att stå vid 
grytorna hemma i köket? Då är denna lördagskurs 
med fokus på tekniken sous vide något för dig! Me-
toden innebär att man tillagar maten i en vakuum-
förpackning i form av en lufttät plastpåse som sedan 
placeras i ett vattenbad eller ånga i noga kontrolle-
rad temperatur. Under ledning av den mångårigt er-
farna kocken Pelle Danielsson kommer du få en in-
tensivkurs i hur du använder dig av denna teknik 
men även andra tips för att utveckla din matlagning 
på hemmaplan. Under kursdagen kommer vi också 
besöka butiken för genomgång av olika livsmedel. 
Detta för att ge oss en bra grund i vad man ska leta 
efter för att kunna laga de allra bästa rätterna. Väl 
tillbaka uppe på vinden lagar vi tillsammans en fan-
tastisk meny med sous vide-tekniken som grund och 
avlutar sedan med att äta maten och analysera re-
sultatet. Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Pris: 1495 kronor 

ROSÉVIN & SNITTAR
Onsdag 25 april 18.00–20.00

Inför våren och sommarens ankomst bjuder vi in till 
en rosaröd vinprovning på Matvinden. Vilka typer av 
rosé passar till mingel och vilka passar till mat? När 
gör sig mousserande rosé bäst och vilken tempera-
tur är egentligen mest optimal för den rosa drycken? 
Under kvällen provar vi några olika sorter och äter 
passande snittar till. Kursen leds av vår vinexpert 
med otrolig känsla för smaker och mångårig erfaren-
het från Systembolaget. Efter denna kväll vågar vi 
lova att du kommer veta allt du behöver veta för att 
agera roséexpert på hemmaplan! 

Pris: 395 kronor 

VEGANSKA UNDERVERK
Onsdag 2 maj 17.30–20.00

Vegansk mat är hetare än någonsin och allt fl er ha-
kar på den helgröna trenden. Men vad är det egentli-
gen för skillnad på att vara vegan och vegetarian? 
Och vilka orsaker fi nns det för att helt utesluta ani-
maliska produkter i kosten? Under kvällen går vi ige-
nom grunderna i vegansk matlagning och lär ut vad 
du ska tänka på för att lyckas med maten. Vi provla-
gar några rätter och avslutar kvällen med att gemen-
samt äta av vår lagade buffé. 

Pris: 395 kronor 

BRÖDPASSION MED 
SÉBASTIEN BOUDET
Torsdag 31 maj 13.00–19.00
Fredag 1 juni 13.00–18.00

Sebastién Boudet är den franska bagaren som tagit 
Sverige med storm. Vare sig det är på TV4’s nyhets-
morgon eller från sitt bageri I Stockholm inspirerar 
han och väcker vår nyfi kenhet kring bröd och bak-
verk. Vi är glada över att Sebastién har valt Matvin-
den som ett av få ställen för hans vårkurser och är 
övertygade om att det kommer att bli två fantastiska 
dagar. Under kursen fördjupar vi oss i brödets kemi, 
teknik, struktur och historia på ett spännande men 
alltid begripligt sätt och du får ta del av en fantastisk 
resa från spannmål till färdigt surdegsbröd. Är du in-
tresserad av bröd är detta verkligen en chans du inte 
får missa! 

Pris: 2 625 kronor 

BLI SOMMARENS 
GRILLMÄSTARE
Lördag 2 juni 10.00-15.00

Vill du briljera lite extra på alla sommarens grillmid-
dagar och få ny inspiration är detta verkligen kursen 
för dig. Under en heldag går våra kursledare Andreas 
Mathiasson och Johan Drevhage igenom allt du be-
höver veta för att lyfta din grillning till en ny nivå 
samtidigt som du får testa olika typer av grillar. Det 
är två rutinerade grillkockar du kommer få möta; An-
dreas vann 2013 TV4’s Grillmästarna och kan också 
stoltsera med en guldmedalj för sina insatser i Grill & 
BBQ EM i Polen 2014. Johan kom tvåa i samma pro-
gram 2014 och de var båda uttagna till Grill & BBQ 
VM i Göteborg 2015. Under dagen testar vi blandade 
grilltekniker och tillagar olika råvaror på grillen. 
Vi fi xar också goda tillbehör och avslutar kursen med 
att äta våra lagade rätter.

Pris: 1295 kronor 

FÖR BARN & UNGDOMAR

SLIMEVINDEN 
Lördag 6 januari 10.00–12.00 (under 10 år)
Lördag 6 januari 13.00–15.00 (10 år och uppåt)

Sommaren och höstens stora trend har äntligen 
kommit till Matvinden! Sista lördagen under jullovet 
är alla barn och ungdomar välkomna till vinden för 
att träffa Olivia som driver slimekontot Lajmslimez 
på Instagram. Med nästan 10 000 följare har Olivia 
snabbt blivit en riktig slimekändis. På träffen går 
Olivia igenom hur man tillverkar olika sorters slime 
och delar med sig av sina bästa tips och trix för att 
slimet ska bli så bra som möjligt. Alla deltagare får 
också prova på att tillverka olika sorters slime som 
man sedan får ta med sig hem. 

Pris: 100 kr

BUS OCH SKOJ
MED PAPRICAKLUBBEN
Lördag 3 februari 11.00–15.00

Rödis, Gulis och Grönis har sedan Tomtehjälpen i no-
vember hunnit fi ra både jul, nyår och varit ute i skid-
backen en sväng. Men nu längtar de efter att busa 
och stoja med alla barn i Papricaklubben igen! Under 
dagen hittar vi på olika lekar, pysslar och lär oss mer 
om olika frukter och grönsaker. Självklart har papri-
corna också med sig sina favoritfrukter som de bju-
der på.

SPORTLOVSDISCO
Fredag 16 februari 19.00–21.00

På fredagen under sportlovet gäller det för alla barn 
och ungdomar att ta fram sina bästa discokläder. Då 
släcker vi nämligen ljuset, tänder neonlamporna och 
laddar för ett riktigt coolt sportlovsdisco på Matvin-
den. Vi äter korv med bröd, sörplar dricka och lyss-
nar på sjysst musik. Skulle du bli trött av alla dans-
moves kan du alltid sjunka ner i våra sköna bean 
bags, sitta och snacka lite eller spela rundpingis med 
danskompisarna. Så kom och häng med oss och 
dansa på ett garanterat föräldrafritt dansgolv!

Pris: 50 kronor

MINIKOCKAR (OCH FÖRÄLDRAR) 
MÖTER VÄRLDEN 
Omgång 1 (med föräldrar): Start onsdag 21 februari 
17.00–19.00
Omgång 2 (utan föräldrar): Start tisdag 8 maj 
17.00–19.00

Minikockarna är vår populära kockskola för barn. Här 
ges deltagarna 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 la-
gat. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att del-
tagarna är mellan 7-12 år. Denna termin är omgång 1 
för barn och föräldrar tillsammans och omgång 2 en-
bart för barn.

Pris: 795 kronor/deltagare för 3 tillfällen

BAKVINDEN 
Start torsdag 12 april 17.00–19.00 
(Middag från 16.30*)

Höstens succé är tillbaka. Under fyra torsdagar träf-
fas vi och lär oss grunderna i bakning av både bröd, 
bullar och söta bakverk. Vi testar olika recept och lär 
oss om blandade baktekniker. Deltagarna placeras i 
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. 

Pris: 895 kronor 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.
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Kunskap och inspiration en trapp a upp !
Matvinden

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!

PERSONLIG SHOPPING
Löpande under hela våren och sommaren

Lyser inspirationen till middagen med sin 
frånvaro? Planerar du en 50-årsfest och 
behöver hjälp att beräkna hur mycket mat 
som går åt? Eller behöver du guidning för att 
hitta allergivänliga alternativ till några av 
gästerna på din middag? Du vet väl att du kan 
boka tid för personlig shopping hos oss på 
Matvinden? För dig som kund i butiken är 
tjänsten kostnadsfri och du bokar enkelt upp 
dig på en tid genom att kontakta oss på 
Matvinden. Varmt välkommen att höra av dig! 

TRÄFFA EN HÄLSOCOACH
22 februari, 15 mars, 11 april och 16 maj

Våra hälsocoacher är utbildade dietister som 
fi nns här för att hjälpa och guida dig till en 
hälsosammare livsstil. Oavsett om du vill ha 
hjälp att gå upp eller ner i vikt, behöver lära 
dig mer om allergivänlig mat, inspireras att äta 
mer grönt, komma igång med träning och 
mat i kombination eller bara är lite nyfi ken på 
olika former av livsmedel, kan de coacha och 
guida dig rätt. Du kan till exempel boka in dig 
på ett eget kundvarv i butiken där ni går runt 
och tittar på olika livsmedel och resonerar om 
för- och nackdelar med att äta dessa. Du kan 
också anmäla dig till en av våra gruppträffar 
där vi har olika teman varje gång. Håll utkik på 
hemsidan, i butiken och på Facebook för mer 
info om exakt program för de respektive 
dagarna.   Kurs- och 

eventprogram
Vår och sommar 2018

Välkommen
till Matvinden

DatumAktivitet

6 januariSlimevinden

13-14 januariMinikockarna Boot Camp

27-28 januariHälsohelg

30 januariMatlådans mästare 1

3 februariBus & skoj med Papricaklubben

6 februariMatlådans mästare 2

8 februariSvinnmatlagning

14 februariMiddagsinspiration: Alla hjärtans dag

16 februariSportlovsdisko 

21 februariMinikockar och föräldrar möter världen 1

22 februariItalienska viner och tilltugg

22 februariDietistkundvarv

28 februariMinikockar och föräldrar möter världen 2

1 marsAfter Ski-vinden

7 marsMinikockar och föräldrar möter världen 3

8 marsGöteborgsöl och ost

13 marsFota maten som en mästerfotograf

14 marsFramtidens mat

15 marsDietistkundvarv

20 marsKaffeskola med Löfbergs kafferosteri

22 marsDen stora mat- och vinprovningen

28 marsMatmässa: Påskens mat

10 aprilSåskurs

11 aprilDietistkundvarv

12 aprilBakvinden 1

19 aprilBakvinden 2

21 aprilSous vide: Restaurangteknik för hemmakocken

25 aprilRosévin & snittar

26 aprilBakvinden 3

2 majVeganska underverk

3 majBakvinden 4

8 majMinikockarna möter världen 1

9 majMatmässa: Våren och sommarens fester

15 majMinikockarna möter världen 2

16 majDietistkundvarv

17 majSvinnmatlagning

22 majMinikockarna möter världen 3

25-27 majPrimörfesthelg

27 majFira mor med blommor & blader

31 maj-1 juniBrödpassion med Sébastien Boudet

6 juniBli sommarens grillmästare

21 juniMidsommarbjudning 

LöpandeDin kurs?

LöpandePersonlig shopping

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en mat-
mässa eller t ex boka tid för personlig shopping när du behöver
hjälp att planera din matlagning. Du håller nu vårterminens
program i handen. Ett program som vi fyllt till bredden med
inspirerande event, kurser och föreläsningar.

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn
men har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer
bland annat kunna lära dig allt om hur du tillagar såser, minskar
ditt matsvinn eller blir en riktig mästare vid grillen. Förutom
våra kurser kommer du också kunna starta året med en riktig
hälsohelg i butiken i januari, besöka vår matmässa med påsk-
tema i mars eller delta på den stora primörfesthelgen i maj.

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

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Kroon, Eventledare

KALENDARIUM–vt 2018
= Aktivitet enbart för barn = Provsmakning/mat = Matmässa= Kursavgift= Kurs/utbildning

ALLERGIER Är du allergisk eller har svårt för viss typ 
av mat? På de fl esta 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 Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

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

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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Kunskap och inspiration en trappa upp! Matvinden

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!

PERSONLIG SHOPPING
Löpande under hela våren och sommaren

Lyser inspirationen till middagen med sin 
frånvaro? Planerar du en 50-årsfest och 
behöver hjälp att beräkna hur mycket mat 
som går åt? Eller behöver du guidning för att 
hitta allergivänliga alternativ till några av 
gästerna på din middag? Du vet väl att du kan 
boka tid för personlig shopping hos oss på 
Matvinden? För dig som kund i butiken är 
tjänsten kostnadsfri och du bokar enkelt upp 
dig på en tid genom att kontakta oss på 
Matvinden. Varmt välkommen att höra av dig! 

TRÄFFA EN HÄLSOCOACH
22 februari, 15 mars, 11 april och 16 maj

Våra hälsocoacher är utbildade dietister som 
finns här för att hjälpa och guida dig till en 
hälsosammare livsstil. Oavsett om du vill ha 
hjälp att gå upp eller ner i vikt, behöver lära 
dig mer om allergivänlig mat, inspireras att äta 
mer grönt, komma igång med träning och 
mat i kombination eller bara är lite nyfiken på 
olika former av livsmedel, kan de coacha och 
guida dig rätt. Du kan till exempel boka in dig 
på ett eget kundvarv i butiken där ni går runt 
och tittar på olika livsmedel och resonerar om 
för- och nackdelar med att äta dessa. Du kan 
också anmäla dig till en av våra gruppträffar 
där vi har olika teman varje gång. Håll utkik på 
hemsidan, i butiken och på Facebook för mer 
info om exakt program för de respektive 
dagarna.   Kurs- och

eventprogram
Vår och sommar 2018

Välkommen 
till Matvinden Datum Aktivitet

6 januari Slimevinden

13-14 januari Minikockarna Boot Camp

27-28 januari Hälsohelg

30 januari Matlådans mästare 1

3 februari Bus & skoj med Papricaklubben

6 februari Matlådans mästare 2

8 februari Svinnmatlagning

14 februari Middagsinspiration: Alla hjärtans dag

16 februari Sportlovsdisko 

21 februari Minikockar och föräldrar möter världen 1

22 februari Italienska viner och tilltugg

22 februari Dietistkundvarv

28 februari Minikockar och föräldrar möter världen 2

1 mars After Ski-vinden

7 mars Minikockar och föräldrar möter världen 3

8 mars Göteborgsöl och ost

13 mars Fota maten som en mästerfotograf

14 mars Framtidens mat

15 mars Dietistkundvarv

20 mars Kaffeskola med Löfbergs kafferosteri

22 mars Den stora mat- och vinprovningen

28 mars Matmässa: Påskens mat

10 april Såskurs

11 april Dietistkundvarv

12 april Bakvinden 1

19 april Bakvinden 2

21 april Sous vide: Restaurangteknik för hemmakocken

25 april Rosévin & snittar

26 april Bakvinden 3

2 maj Veganska underverk

3 maj Bakvinden 4

8 maj Minikockarna möter världen 1

9 maj Matmässa: Våren och sommarens fester

15 maj Minikockarna möter världen 2

16 maj Dietistkundvarv

17 maj Svinnmatlagning

22 maj Minikockarna möter världen 3

25-27 maj Primörfesthelg

27 maj Fira mor med blommor & blader

31 maj-1 juni Brödpassion med Sébastien Boudet

6 juni Bli sommarens grillmästare

21 juni Midsommarbjudning 

Löpande Din kurs?

Löpande Personlig shopping

Matvinden är vår matstudio och middagsplats en trappa upp i 
butiken. Här kan du gå på matlagningskurs, besöka en mat-
mässa eller t ex boka tid för personlig shopping när du behöver 
hjälp att planera din matlagning. Du håller nu vårterminens 
program i handen. Ett program som vi fyllt till bredden med 
inspirerande event, kurser och föreläsningar. 

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn 
men har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer 
bland annat kunna lära dig allt om hur du tillagar såser, minskar 
ditt matsvinn eller blir en riktig mästare vid grillen. Förutom 
våra kurser kommer du också kunna starta året med en riktig 
hälsohelg i butiken i januari, besöka vår matmässa med påsk-
tema i mars eller delta på den stora primörfesthelgen i maj. 

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

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Kroon, Eventledare

KALENDARIUM –vt 2018
= Aktivitet enbart för barn= Provsmakning/mat= Matmässa = Kursavgift = Kurs/utbildning

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 meddeti
planeringen. Vi vill så klart att du ska få ut bästa
möjliga av kursen eller besöket hos oss!

KONTAKTUPPGIFTERFör frågor om våra event och 
kurser eller för anmälan kontakta Linda Kroon, 

eventledare via mail linda.kroon@kvantum.ica.se eller 
på telefon 031-755 67 17 och mobil 070 - 879 12 19.

ADRESSICA Kvantum Munkebäck. 
Lilla Munkebäcksgatan 2A, 416 72 Göteborg. 

ica.se/munkeback
Med reservation för förändringar av programmet

Kurs- och 
eventprogram

Vår och sommar 2018
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