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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. Detta är höstterminens 

program för Matvinden. 

Vi fortsätter med våra populära matlagningskurser för barn men 
har också lagt till några kurser för vuxna. Du kommer bland 
annat kunna besöka vår matmässa på temat närproducerat, 

delta på vår fantastiska ost- & vinprovning, eller varför inte ett 
träningspass med frukost? Glöm inte heller att boka in julens 

aktiviteter, där du kommer få massor av inspiration för att få en 
riktigt lyckad jul.

Så varmt välkommen till en höst fylld av inspiration 
och matglädje på Matvinden och ICA Kvantum Munkebäck!

Pelle Collins, din ICA-handlare
Linda Bengtsson, eventledare

till Matvinden



Datum Aktivitet

26 september Minikockarna: Träff 1 

27 september Ölprovning

3 oktober Minikockarna: Träff 2

5 oktober Frukost med träning

10 oktober Minikockarna: träff 3

17 oktober Matmässa: Närproducerad mat

21 oktober Bakvinden: Träff 1

28 oktober Bakvinden: Träff 2

31 oktober Halloweenparty/disco

4 november Bakvinden: Träff 3

8 november Quiz-kväll

11 november Bakvinden: Träff 4

14 november Ost- och vinprovning

23 november Julkul med Papricaklubben i butik

25 november Midikockarna: Träff 1

2 december Midikockarna: Träff 2

4 december Bubbelprovning

7 december Julgodis och kakor på vinden

9 december Midikockarna: Träff 3

12 december Matmässa på julvinden

17 december Munkebäckstomten

 

KALENDARIUM –ht 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 ert 
företag. Vi har bland annat haft möten med 
temat svinn: både matlagning och 
föreläsningar, 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 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 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!�
Med reservation för förändringar av programmet.

�



Linda och Pelle

Varmt välkommen 
till en fullspäckad 

hösttermin!

MATMÄSSOR OCH ÖPPNA 
TILLSTÄLLNINGAR

ÖLPROVNING 
Fredag 27 september 18.00-19.30

Välkommen in till ölens fantastiska värld, en folklig 
kväll helt enkelt! Vi kommer gästas av tre Göte-
borgsbryggerier som bjuder på sina goda öl tillsam-
mans med lite matbitar som passar till. Det utlovas 
skratt, anekdoter och en massa goda smakkombos. 
Under eftermiddagen kommer vi även gästas av 
danska Mikkeller som bjuder på hela sitt alkoholfria 
sortiment av öl som fi nns i butiken. Mikkeller kom-
mer fi nnas på plats i butiken, medan ölprovningen 
håller till uppe på Matvinden.
Vi vågar verkligen sticka ut hakan här och säga att 
den här kvällen kommer ni hitta minst en ny favorit!
Åldersgräns 18 år.
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 23/9.

Pris: 199 kronor

FRUKOST MED TRÄNING
Lördag 5 oktober 09.30-11.00

Vad kan vara bättre än att starta dagen med träning 
och goe-frukost? Inte mycket om du frågar oss! Lör-
dagsmorgonen kommer starta med ett härligt pass 
med stationsträning och när pulsen höjts och svet-
ten lackat, äter vi gemensam frukost. Vår tanke är 
att ni ska hitta inspiration i både träning och kost. 
Kom ombytt i bekväma träningskläder och skor. 
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 30/9.

MATMÄSSA: 
NÄRPRODUCERAD MAT
Torsdag 17 oktober 16.30–19.00

Vi bjuder in till en kväll med provsmakningar och 
mingel. Den här kvällen är det endast lokala leveran-
törer som är med oss och visar sina produkter, för-
hoppningsvis kommer ni hitta några nya favoriter i 
vårt härliga sortiment. Som vanligt kommer dörren 
stå öppen för alla som har lust att träffa oss i en 
skön och avslappnande miljö, och våra värdar och 
värdinnor kommer fi nnas nere i butiken för att guida 
er upp.  Lokalproducerade varor ligger oss varmt om 
hjärtat och efter den här kvällen hoppas vi att både 
era hjärtan och magar kommer hålla med oss! 

QUIZKVÄLL
Fredag 8 november 18.30-20.30 

Quiz, öl och plockmat, en vinnande kombination! 
Dra ihop ett gäng och kör ett härligt quiz med oss 
på Matvinden. Frågorna kommer framföras av vår 
sköna böna, Karin som ser till att kvällen garanterat 
blir skrattberikad. Förutom quizen, kommer det ingå 
lite lättare plockmat, snacks, samt  max 3 öl/person 
(med eller utan alkohol), bubbelvatten och läsk. Så 
gnugga geniknölarna och se till att inte missa en 

härlig kväll med oss!
Åldersgräns 18 år!
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 3/11.

Pris: 249 kronor

OST- OCH VINPROVNING 
PÅ VINDEN
Torsdag 14 november 18.00–20.00 

Välkommen till en härlig kväll fylld med goda sma-
ker. Vi gästas av Hugo Ericson, ett företag som leve-
rerar 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! Ålders-
gräns 18 år.
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 8/11.

Pris: 199 kronor 

 FÖR BARN OCH UNGDOMAR

KOCKSKOLA FÖR BARN 
– MINIKOCKARNA MÖTER VÄRLDEN

Torsdag 26/9, 3/10 och 10/10 17.00–19.00

Vår populära kockskola för barn är äntligen tillbaka! 
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 mellan 8-12 år. Anmälan 
sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.ica.se 
senast 20/9.

Pris: 849 kronor för 3 tillfällen

BAKVINDEN 
– BAKSKOLA FÖR BARN I ALLA ÅLDRAR

Måndag 21/10, 28/10, 4/11 och 11/11 17.00–19.00 
(Middag från 16.30*)

Är ditt barn aspirant på att knipa en plats i nästa sä-
song 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, bullar 
och söta bakverk. Vi testar olika recept och lär oss 
baktekniker av varierande svårighetsgrad. Deltagar-
na 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. 
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 14/10.

Pris: 949 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. 

HALLOWEENPARTY/DISCO
Torsdag 31 oktober 18.00–20.30

På torsdagen under höstlovsveckan gäller det för 
alla barn och ungdomar att ta fram sin mest läskiga 
maskeraddräkt. Då laddar vi nämligen upp för ett 
riktigt hejdundrandes Halloweenparty uppe på Mat-
vinden. Vi kommer ha spindeldisco, spel och lekar. 
Alla gäster bjuds på en halloweeninspirerad buffé 
och självklart drar vi även igång vår stora popcorn-
maskin. Hur kvällen slutar vet vi inte. Inte heller vilka 
hemliga gäster som kan tänkas dyka upp. Men en 
sak som är säker är att det kommer att bli lite mör-
kare och läskigare för varje timme som går… Lämplig 
ålder för att våga deltaga är mellan 8-12 år. Anmälan 
och betalning sker i vår förbutik senast 28/10, spara 
kvittot som biljett!

Pris: 69 kronor

JULKUL MED 
PAPRICAKLUBBEN I BUTIK 
Lördag 23 november 11.00–14.00

Det har gått ett tag sedan Rödis, Gulis och Grönis 
7-årskalas i augusti och de börjar bli riktigt sugna på 
att träffa alla barn i Papricaklubben igen. Som van-
ligt kommer vi få chansen att smaka på spännande 
frukter och grönsaker, få ett exemplar av Paprica-
klubbens fi na kalender och se vad paprikorna hittat 
på för bus och skoj den här gången. Kanske dyker 
även Rödis i egen hög person upp någon gång un-
der dagen? Vi ser fram mot att träffa alla glada barn, 
välkomna!

KOCKSKOLA FÖR UNGDOMAR
– MIDIKOCKARNA MÖTER VÄRLDEN

Måndag 25/11, 2/12 och 9/12 17.00-19.00

En kockskola för ungdomar som älskar att laga mat. 
Under tre tillfällen ges ungdomarna chansen att tes-
ta 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 ge-
mensamt äter maten vi lagat. Vi tror att den här kur-
sen passar dig som är intresserad av matlagning och 
har lite vana i köket, lämplig ålder för att delta är 13-
17 år. Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@
kvantum.ica.se senast 20/11.

Pris: 849 kronor 

VINTER & JUL

BUBBELPROVNING 
MED FÖRRÄTTER 
Onsdag 4 december 18.00-20.00

Välkomna till en dag med bubbel och förrätter i fo-
kus. Vi gästas återigen av Glenn Moberg från Hugo 
Ericson, som kommer berätta om olika smarriga 
bubbelsorter ihop med förrättsalternativ som base-
ras på deras otroligt läckra ostar. Ni får prova olika 
sorters mousserande viner, kommer ni hitta er favo-
rit-prosecco, eller kanske en blir det en cava som 
lockar mest?  Lagom till nyår kommer ni i alla fall 
fått många bra tips för att lyckas med festen. 
Åldersgräns 18 år.
Anmälan sker via mail till linda.bengtsson@kvantum.
ica.se senast 29/11.

Pris: 199 kronor 

JULGODIS OCH 
KAKOR PÅ VINDEN
Lördag den 7 december 12.00-15.00

Vad är väl godare än hemmagjort julgodis, för att 
inte tala om kakorna? Men hur får du till den där su-
veräna kolan? Hur blir knäcken alldeles lagom mjuk 
och nougaten perfekt fl uffi g? Vilka verktyg så som 
termometer och hushållsvåg är oumbärliga för att 
lyckas och hur undviker du att bränna sönder både 
kastruller och fi ngrar? Under kvällen delar vi med 
oss av våra favoritrecept och lär ut hur du på bästa 
sätt tillagar godiset. Vi avslutar med att provsmaka 
och paketerar slutligen allt i fi na papper och formar. 
Sedan vågar vi lova att du har en riktig liten julgo-
disskattkista att dela med dig av på julens alla mid-
dagar. Anmälan sker via mail till 
linda.bengtsson@kvantum.ica.se senast den 2/12.

Pris: 299 kronor

MATMÄSSA PÅ JULVINDEN
Torsdag 12 december 17.00–19.00

Strax innan julen knackar på dörren bjuder vi in till 
en traditionsenlig matmässa på Matvinden. Här träf-
far du utvalda leverantörer och njuter av julens alla 
smaker. Du kan också resonera om matlagning med 
våra duktiga kockar och inspireras av butikens noga 
handplockade julrecept. Julstämningen börjar redan 
i butiken, där du möts av väldoftande glögg och 
pepparkakor, för att sen fortsätta uppe på Matvin-
den. Och eftersom julen är barnens högtid, kommer 
det naturligtvis fi nnas möjlighet att skriva önskelista 
till tomten! 

MUNKEBÄCKSTOMTEN I BUTIK
Tisdag 17 december 17.00–19.00

Självklart måste barnen lämna önskelista till tomten! 
När det lackar mot jul kommer självaste Munke-
bäckstomten hit på besök. Alla barn är då välkomna 
att skriva och lämna in sin lista till oss, kanske upp-
fylls den redan innan självaste julafton? Samtidigt 
passar vi naturligtvis på att bjuda på glögg och pep-
parkakor till alla! God jul!


