
Opplegget vil bli tilpasset antall deltakere. Max 10 
deltakere. 

Sted: Ask kurssenter, Florida vegen 81 - tømmerhu-
set, 5307 Ask på Askøy. Floridavegen er til høyre 
når du ser Spar butikken til venstre.

Tidspunkter: Kurset går fra lørdag kl. 11 til ca kl. 
19. Buss fra Bergen kl. 9.08 og fra Ask til Bergen kl. 
19.27. Med bil tar det ca 1/2 time fra Bergen.

Ta med: Forkle, innesko og evt. noen bokser til å ta 
med hjem rester.
Pris: kr 1.200.- som inkl. undervisning i velsmaken-
de økologisk vegetarmat og hefte med oppskrifter.

På kurset skal vi fokusere på enkel, smakfull og farge-
rik vegetarmat som kan varieres til hverdag og fest. Du 
vil lære å bruke vegetabilske alternativer til kjøtt, og 
å smake deg frem til balanserte og spennende retter. 
Du vil også lære å sette sammen næringsrike og spen-
nende måltider. Vi skal bruke økologiske grønnsaker, 
proterinrike belgfrukter, aromatisk krydder, friske ur-
ter, frø og nøtter, for å få frem naturlige smaker og ap-
petittvekkende farger.

Kurset passer både for nybegynnere og mer erfarne 
kokker som vil utvide sitt vegetariske repertoar. Da-
gen begynner med en lett lunsj, der vi smaker på ulike 
kjappe vegetarisk retter. Så får deltagerne en deilig av-
spennende pause i yogarommet med Audhild. Etterpå 
lager vi en variert vegetarbuffet sammen, med rom i 
menyen for litt eksperimentering og improvisasjon.

Påmelding
På www.stillhet.no, epost audhild@stillhet.no eller 
per telefon 56 15 15 00.

Kursleder:
Hanna Skartveit
er matelsker, 
sosialantropolog og 
selvlært kokk. De siste 
6 årene har hun vært 
vegetarkokk på Ask 
Kurssenter.
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16. mars 2019 på Ask kurssenter

Inspirasjon til mat som smaker vidunderlig og samtidig gjør godt
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