
Tema: Vildsvin
Lär dig under en inspirerande kväll att ta hand om vildsvinet när det är skjutet. 

Du får grunderna i kötthantering och grov- och finstyckningens ädla konst 
för att maximalt utnyttja allt det goda på bästa möjliga sätt.

Dessutom tillbringar du en eftermiddag och kväll i sällskap med matintresserade 
för att tillaga ett par riktigt goda hjorträtter på Östarps Gästgivaregård.

Innan matlagningen ägnar vi någon timme åt vinprovning. Vi har plockat fram ett antal viner 
som lämpar sig utmärkt till vildsvinsrätter. Här skall det doftas, smuttas och njutas av ädla drycker.

Dina ciceroner under kursen är Torsten Mörner och Lennart Vollmer.

Torsten Mörner är ordförande i Svenska Viltmatakademin, riksveterinär och tidigare 
ordförande i Svenska Jägareförbundet. Han kan allt som är värt att veta om kötthantering och styckning. 

Låt honom inspirera dig med sitt kunnande för att du skall få så bra och mycket kött som möjligt.
Lennart Vollmer - kock, sommeliere och hängiven jägare - driver Östarps Gästgivaregård. Han guidar dig i 
vinets receptens värld och tillsammans tillreder ni kvällens måltid som sedan avnjuts i klassisk skånsk miljö. 

Dina nyvunna kunskaper tar du med dig hem för att imponera på släkt och vänner 
när det är dags att visa prov på dina kulinariska konster.

 Kursdatum: 30 januari och 1 februari 2015

Fredag 30 januari: Kötthantering & Styckning på Borgeby Vilt & Fågel med start 18.30.
Söndag 1 februari: Matlagning med vinprovning på Östarps Gästgiveri med start 15.00.

Pris: 2 250:-/pers (max 12 personer)
Vill du enbart vara med på matlagningsdelen är priset 1.300:-/pers

Alla priser är inkl. moms. Kursdeltagare kan köpa färdigstyckat kött till förmånligt kilopris

Anmälan till Anders Petersson: anders@trolleberg.se eller 0708-10 19 63 senast den 10/1.

Stycknings & Matlagningskurs
med vinprovning

Skånska Viltmaten är ett initiativ av hängivna viltälskare som vill sprida kunskap 
om viltkött och hur det tas om hand och tillagas för ett perfekt resultat.    

Skånska                  Viltmaten




