
MATLAGNINGSKURSER 2022  PROVNINGAR 2022 

Tycker du om mat och vill lära dig alla knep i köket? 
Hos oss får ni härlig kväll att lära er tips & trix från 
erfarna kockar. Vi börjar kursen med ett glas bubbel 
samt härliga delikatesser från vår deli.  
Därefter har vi receptgenomgång där alla deltagare 
utrustas med förkläde och recept.  
Tillsammans skapar vi kulinariska mästerverk i form av 
en trerättersmiddag som vi avnjuter med väl utvalda 
drycker. 

- Matlagningskurs med kockar   
- Delikatesser  
- Ett glas bubbel   
- Förkläde  
- Trerättersmiddag  
- Recept att ta med hem  

Teman: 
12 Jan -  HÄNGMÖRAT  
9  Feb -  FISK & SKALDJUR  
24 Feb -  ITALIENSK 
23 Mars -   ITALIENSK 
6 April – SVENSKT VILT  
20 April- HÄNGMÖRAT 
4 Maj  - KUNG VID GRILLEN  
5 Maj  - KUNG VID GRILLEN  
18 Maj - KUNG VID GRILLEN  
19 Maj - KUNG VID GRILLEN  
 
Info: Tid 18.00-23.00 
Begränsat antal platser, Anmälan är bindande. Vid 
avbokning mindre än 1 vecka före bokat datum, 
debiteras fullt kuvertpris, går bra att överlåta platser 
till någon annan. 

 
Pris: 1195kr/ person  
Vinpaket: 495kr/ person  

Boka plats maila: 
bokning@hemmagastronomi.se 
alt 0920-22 00 02 

      
     
 
 
 

20 Jan BOTTENVIKENS BRYGGERI 
Luleå bryggarna på plats, pratar öl, smaker & 
hantverkbryggande samt sortimentsprovning                           
495kr/ person 

16 Feb FRANSK OST & VIN 
Lär dig allt om hur man matchar underbara franska viner 
med fantastiska handproducerade ostar.  
595kr/ person 

23 Feb EXKLUSIV CHAMPAGNE 
Upplev en exklusiv årgångs champagneprovning från 
kända hus med fransmannen Mourice.                
795kr/ person 

27 Jan SVENSKA ELDVATTEN 
Svenska Eldvatten är en oberoende svensk buteljerare av 
whisky, rom och övrig ädelsprit. Genom Svenska 
Eldvatten vill vi erbjuda intressanta buteljeringar från 
namnkunniga brännerier. 
595kr/ person 

2 Mars ITALIENSKA VINER & CHARKUTERIER 
Italiens skönhet, vinhantverk som funnits i generationer 
kombinerat med hantverksmässiga charkuterier.                      
595kr/ person  

9 Mars ITALIENSK OST & VIN  
Lär dig allt om hur man matchar underbara italienska 
viner med fantastiska handproducerade ostar.  
595kr/ person 

7 April PITEÅ BRYGGERI 
Lokal öl provning med bryggarna pratar öl, smaker & 
hantverkbryggande samt sortimentsprovning.                           
495kr/ person 

21 April BOURBONPROVNING  
Det är äntligen dags att visa upp vad den amerikanska 
whiskeytraditionen har att erbjuda när den är som bäst. Vi 
ställer in sinnena för en annan palett av dofter och 
smaker där du kommer bli rejält överraskad! 
495kr/ person 

Info: Tid 18.00-ca 21.00 
Begränsat antal platser, Anmälan är bindande. Vid avbokning 
mindre än 1 vecka före bokat datum, debiteras fullt kuvertpris. Det 
går bra att överlåta platser till någon annan 
Boka plats maila: 
bokning@hemmagastronomi.se 
alt 0920-220002 
    
        

 


