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Tirsdag 11. mars
10.00-10.45 Hvordan kan Trøndersk matmanifest bidra til verdiskaping?  
 v/Einar Risvik, Nofima 
10.45-11.30 10 suksesskriterier! V/Egil Smith-Meyer, Tingvollost
10.45-11.30 Kulturmarkens rolle i klimasammenheng v/Ann Norderhaug 

11.30-12.00 Kaffemingling

11.30-13.30 Årsmøte Norsk Gardsost 
Årsmøte Norsk Seterkultur

12.00-13.00 Norsk øl og drikkekultur v/Espen Smith 
12.00-13.00 Økologisk satsing i København v/Nichole Accettola, København Madhus

13.00-14.15 Lunsj

14.30-18.00 Kursene starter. 
Kjøttforedlingskurs

 Ystekurs 
 Norsk øl og tradisjonsmat 

Enkel melkeforedling
 Holdbare produkter av bær, frukt og grønnsaker
 Brød og brødbaking 

Naturlig drikke
 Inspirasjonskurs for kokker 

20.00 Festmiddag på Rica Bakklandet Hotel

VELKOMMEN
til tre dager fylt med kompetanse og nettverksbygging!

MAT PÅ MÆRE - FAGDAGER LOKALMAT

Onsdag 12. mars
09.00-16.00 Kjøttforedlingskurs
 Ystekurs 
 Kvalitet i håndtverksøl 
 Økologisk kurs for storhusholdning 

Enkel melkeforedling
 Holdbare produkter av bær, frukt og grønnsaker
 Brød og brødbaking 

Naturlig drikke
 Inspirasjonskurs for kokker 

Torsdag 13. mars
09.00-16.00 Kjøttforedlingskurs
 Ystekurs 

Les mer om kursene og meld deg på: 
www.maere.no under Kurs:
Tlf. 74 17 04 30
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Trøndersk matmanifest skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle 
trøndersk matproduksjon og matkultur. Bevisstgjøring av enkeltmennesker, 
organisasjoner og bedrifter er viktig. Det trønderske matmanifestet skal skape 
stolthet og identitet. I dette foredraget blir det fokus på lokal mat, naturgitte 
forhold og trender.

EINAR RISVIK
Einar har arbeidet på Nofima, tidligere Matforsk siden 1981. Han har  vært 
Forskningsdirektør i 18 år og hatt ulike lederstillinger. Som forsker har spesi-
alfeltet hans vært sensorikk og forbrukerforskning. Fra 1997 til 2004 var han 
Adjungert Professor på Universitet i Uppsala i måltidsforskning. Han har siden 
2013 vært Visiting Professor i Forbrukerinnsikt på Universitetet i Stavanger. Siden 
2007 har han ledet arbeidet i Ministerrådsprogrammet Ny Nordisk Mat, de siste 
årene som leder av arbeidsgruppen.

HVORDAN  KAN  TRØNDERSK  MATMANIFEST   BIDRA  TIL  VERDISKAPING?
V/EINAR RISVIK, NOFIMA AS

Tirsdag 11. mars kl 10.00-10.45
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Tirsdag 11. mars kl 10.45-11.30

Regjeringen har gjennom den såkalte klimameldingen vedtatt å plante
skog på nye arealer som klimatiltak. De nye arealer som det er aktuelt å
plante til med skog, er i hovedsak gamle kulturmarker dvs. gamle slåtteog
beitemarker. Den rolle disse kulturmarkene spiller i klimasammenheng
er imidlertid foreløpig ikke tilstrekkelig klarlagt. Det er derfor usikkert om
tilplanting av slike arealer virkelig vil gi økt klimanytte? Ann Norderhaug vil
i dette foredraget belyse kulturmarkens rolle i klimasammenheng.

KULTURMARKENS  ROLLE  I  
KLIMASAMMENHENG
V/ANN  NORDERHAUGDet startet på et bad for ti år siden. Siden er det lagt stein på stein.

Tingvollost sitt motto har vært at stillstand over tid er det samme som
tilbakegang. De er et eksempel på nordmørsuttrykket om at det ikke
vokser mose på rullende stein! I dette foredraget vil Egil fortelle historien
om hvordan de har bygd opp Tingvollost, og han vil fokusere spesielt på
hvordan de har jobbet med markedet.

Tingvollost har vunnet en rekke prestisjefylte priser for sine oster både 
internasjonalt og i Norge. De vant i 2013 gull under verdens største ostefestival, 
International Cheese Awards, sølv i en stor Nordisk konkurranse samme året og 
en rekke medaljer og utmerkelser her hjemme.

10  SUKSESSKRITERIER!
V/EGIL  SMITH-MEYER,  TINGVOLLOST 
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Tirsdag 11. mars kl 12-13

God mat i offentlig sektor i København handler om mer enn maten som serveres 
på tallerkenen. Det dreier seg om ny nordisk mat, om bærekraftige måltidsløs-
ninger, velferd, nytelse og matkultur for hele folket. Nichole gir oss et innblikk i 
hvordan København Madhus har jobbet for at offentlige kjøkken skal kunne tilby 
økologisk mat som smaker bra og som samtidig ikke blir for dyr.

Københavns Madhus har som oppgave  å forandre spisekulturen og bringe 
sanselighet og matglede inn i de offentlige kjøkken - både i gryter og hoder. 
Københavns Madhus har 40 medarbeidere med vidt forskjellig bakgrunn som 
mathåndverkere, kokker, økonomer, planleggere, produktutviklere, ernærings- 
og storkjøkkenkyndige, formidlere, designere mm.

ØKOLOGISK  SATSING  I  KØBENHAVN
V/ NICHOLE  ACCETTOLA, KØBENHAVN  MADHUS

Et  kåseri  til  inspirasjon -et skråblikk på historien, lett humoristisk men også 
tankevekkende. Espen er kjent som Norges kanskje fremste øl-kjenner og forfatter 
av bøker som «Ikke bare øl» (2006), «Ølboka – all verdens øl» (2009) og «Espens 
ølsafari» (2013). Han dukker stadig opp som ekspertkommentator i aviser, radio 
og tv, og har holdt hundrevis av foredrag og kåserier om å brygge og drikke øl, hva 
du spiser til øl og hvor du skal reise for å nyte øl. Han underviser også ved Norsk 
Sommelier Utdannelse, med ansvar for fagområdet øl, er konsulent for restauranter 
og puber, og utstyrsleverandør til mange av de nye mikrobryggeriene i Norge. I 
tillegg har mange hundre nordmenn hatt ham som reiseleder til ølmetropoler, både 
i Europa og USA. – Vårt øl er vår kultur! Hvem kan drikke sjampanje til rakfisk? Øl 
er ikke vanedannende, det er vennedannende!

”NORSK  ØL  OG  DRIKKEKULTUR” 
V/ESPEN  SMITH



Tirsdag ettermiddag vil Jürgen ha fokus på produktvurdering. Kursdeltakere tar 
med egne produkter for å få vurdering og tilbakemelding. Hva er bra med produk-
tene og hva kan bli bedre. Produkter med avvikende kvalitet kan gi svar på hvorfor 
sluttproduktet ble som det ble.

Onsdag blir det produksjon av ulike typer bratwürst og pålegg med den tyske 
pølsemakermesteren Kørber.

Torsdag blir det hakking av spekepølse med vår lokale pølsemakermester 
Bratberg. Viktige tema blir: råvarer, resepter, tarmkvalitet, ingredienser og funksjon, 
prosess og sluttbehandling.

JÜRGEN  KÖRBER
Jürgen er Metzgermeister fra Bayer. Siden 
1991 har han vært avd. leder for slakteriet og 
kjøttforedlingsavdelingen ved Herrmannsdorfer, 
en stor økologisk gård sør for München. Han 
har ansvar for 25 medarbeidere som slakter 
griser, storfe og lam og videreforedler kjøttet til 
180 forskjellige produkter. I all hovedsak driver 
de med varmskjæring. Jürgen har vært med 
på bedømmelsen av pølser og skinker ved Deutsche Lebensmittelgesellschaft 
(DLG) i mange år. Han brukes aktivt på kjøttforedlingskursene til Eldrimner og er 
juryordförande for ”SM i mathantverk”.

KJØTTFOREDLINGSKURS
TIRS 11. MARS KL. 15-18 OG ONS 12. OG TORS 13. MARS KL. 9-16
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ARNE  BRATBERG
Avdelingsleder Arne Bratberg leder Restaurant- og 
Matfag på Steinkjer vgs. Han er erfaren pølse-
makermester som har utviklet og hatt ansvar for 
kjøttforedlingkurs og produktutvikling i regi av 
Matnavet siden 2002.  

KJØKKENSJEF MAGNE CHRISTENSEN

INSPIRASJONSKURS  FOR  KOKKER
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18 OG ONSDAG 12. MARS 9-16

Innovasjon Norge, iPAX AS og Gastronomisk 
Institutt samarbeider om planlegging og gjen-
nomføring av et landsdekkende kurs for kokker. 
Målet er å inspirere kokker i hele landet til å bli 
bevisst bruken av lokale råvarer og få inspirasjon 
til å ta i bruk nye teknikker i sin hverdag. Kurset 
gjennomføres fra lunsj til lunsj den 11.-12. mars.

Kurset setter fokus på norske råvarer, tilbe-
redning, kvalitet, menyvariasjon basert på sesong 
samt økonomi og hygiene.

Målgruppen for kurset er lokalmatprodusenter og serveringsbedrifter som vil 
utvikle nye, spennende retter med lokalmat på menyen.



Kurset vi tilbyr med Yves Gaüzere er på 16 timer over 3 dager. Vi understreker at
kurset er for viderekomne, dvs. for folk med bakgrunn fra kurs og praksis i 
ysting. Tema blir først og fremst ulike varianter av hvitmuggost og bløtost med 
vaskede skorper. Yves vil gå systematisk gjennom hele teknologien i klasserom, 
fra forberedelse av melka til modningen av osten og emballering. På slutten av
kurset er det satt av 2 timer til vurdering og problemløsing av deltakernes egne
oster og til spørsmål. Det blir på forhånd utarbeidet et kompendium på norsk
som deltakerne får på kurset.

YVES GAÜZERE
Yves fra Enilbio i Poligny i Frankrike, kommer til Norge for første gang og 
skal holde ystekurs for oss. Yves er høgskolelærer i ysting på en av de 5 
ystehøgskolene i Frankrike. I tillegg er han 
ansvarlig for FOU avdelingen på skolen og mye 
brukt som rettleder i inn- og utland. Pascale 
Baudonnel stiller som tolk på dette kurset. Hun 
kjenner ham fra de årlige kursene i Frankrike 
der han underviser for hele landets gårdsost-
rådgivere. Han er enormt kunnskapsrik, og 
samtidig jordnær og konkret.

YSTEKURS
TIRS 11. MARS KL. 15-18 OG ONS 12. OG TORS 13. MARS KL. 9-16

ENKEL  MELKEFOREDLING 
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18 OG ONSDAG 12. MARS 9-16

MAT PÅ MÆRE - FAGDAGER LOKALMAT 7

På dette kurset får du kunnskap om produksjon av melkeprodukter og oster som er 
enkle å få til uten avansert utstyr. Kurset og prøveysting hjemme gir grunnlag for å 
vurdere om man vil tilegne seg yterligere  ystekompentanse. God hygienepraksis og 
gode råvarer må ligge i bunn. Det lages yoghurt, rømme, smør og ferskost. Det blir 
både teori og praksis om disse produktene, og hvordan man kan forebygge problem 
som kan oppstå underveis. Hygiene og matsikkerhet er også viktige tema.

KARI  LANGFOSS  HELGETUN
Kari har Mastergrad i Matvitenskap fra UMB, og har jobbet i flere næringsmiddel-
bedrifter. Hun er nå ansatt ved Byåsen videregående skole, avdeling Trondheim 
Fagskole. 

Hun underviser i blant annet melketeknologi for fagskolestudenter ved 
Trondheim Fagskole linje for MatTeknikk, I 
tillegg underviser hun praktiskandidater og har 
sammarbeid med HiST og NTNU om yrkesfaglærer-
utdanninga.

Kari har ansvaret for treningsmeieriet ved 
Trondheim fagskole hvor både studenter og 
kursdeltakere får opplæring i produksjon av ulike 
meieriprodukter.

FOTO: GARBERG FOTO
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Det er ein kunst å kombinere mat og drikke på rette måten. På dette kurset får 
du lære om hvordan smaken av lokalt handverksøl passer sammen med lokal 
fingermat og tradisjonsmat. I tillegg får du vite mer om ølets historie, drikkekul-
tur og brygget sine råvarer, egenskaper og bryggeprosesser.

ESPEN  SMITH - ”FORFATTER OG KÅSØR”
Espen er aktivt engasjert i det gode liv. Med en genuin interesse for øl og akevitt, 
mat og drikke, servicefaget og reiselivet, gir han en troverdig og underholdende 
innføring i denne vidunderlige kulinariske verden.

I de siste 12 årene har han holdt en rekke kåserier, kurs og foredrag rundt 
produktet øl og brygging av øl, øl og mat, akevitt, norsk drikkekultur og historie. 
Han er engasjert i kulinariske reiser, med fokus 
på ledende trender i USA og Europa. Espen 
underviser ved Norsk Somellier Utdannelse, med 
ansvar for fagområdet øl. Han er også skribent 
med egen spalte i ukebladet ”Vi Menn”, fagbla-
det ”Dagligvarehandelen, og bilaget ”Fokus Mat 
og Drikke” i Dagbladet. Som frilanser skriver 
han også produktanmeldelser og artikler i blant 
annet ”Maison Mat & Vin”, ”Vinbladet” og 
lignende mediekanaler.

NORSK  ØL  OG  TRADISJONSMAT
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18

EINAR  RISVIK
Tirsdag ettermiddag blir det foredrag om antioksydanter med Seniorforsker og 
tidligere Forskningsdirektør på Nofima, Einar Risvik. Hvor finner vi antioksidan-
ter og hva gjør de egentlig? Den siste timen bru-
ker vi på å smake på produktene fra Mikkelhaug 
og tema blir smak og produktvurdering.

Onsdag blir det tur til Corona på Rotvoll. Der 
får dere være med på pressing i saftpresseriet og 
se på utstyr. Etter en praktisk økt blir det fore-
drag med Einar Skjetnemark der han snakker om 
bedriftsetablering, produktutvikling og marked 
og salgsarbeid. Dette kurset passer for frukt og 
bærprodusenter som vil videreforedle råvarer til ferdig produkt.

EINAR  SKJETNEMARK
Einar er gartner og pensjonert faglærer fra Staup 
jord- hagebruksskole.

Han startet med økologisk fruktdyrking på 
gården Mikkelhaug i Levanger i 2006. Han har i 
dag ca 20 da epler, noe plommer og solbær og 
lager en rekke ulike typer drikke av egne råvarer 
som epler, solbær, rips, rabarbra, blåbær m.m. i 
eget foredlingsanlegg. Han selger produktene fra 
eget gårdsutsalg og til hoteller, kafeer, spisesteder i Midt-Norge.

NATURLIG  DRIKKE 
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18 OG ONSDAG 12. MARS 9-16
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BRØD  OG  BRØDBAKING
KURS FOR ERFARNE BRØDBAKERE 
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18 OG ONSDAG 12. MARS 9-16

På dette kurset  lærer du teori om; 
 − Råvarer: håndtering av bær, frukt, grønnsaker 
 − Funksjonen av sukker, honning, eddik/vineddik og salt
 − Konservering av frukt, bær, grønnsaker, inklusiv livsmiddelsmikrobiologi, 

gjennomgang av pH og pasteurisering
 − Konsistens i syltetøy og marmelade, håndtering av pektin 

Praktisk økt og tilvirkning av: Chutney av bær, frukt, tomater, løk etc. Innlagte 
rotfrukter og tomater i eddik eller vineddik. Syltetøy/marmelade av bær, syltetøy/
marmelade av grønnsaker og evt. saus av bær og frukt.

CATRIN  HEIKEFELT
Catrin er utdannet hortonom (ekspert på 
hagevekster) og arbeider på Eldrimner som 
bransjeansvarlig for bær, frukt- og grønnsaks-
foredling. Catrin holder hånd om både praktiske 
og teoretiske momenter på Eldrimners bær- og 
fruktkurs. Eldrimner er et nasjonalt senter 
for mathandtverk. De gir kunnskap, støtte og 
inspirasjon til mathantverkere i hele Sverige,  
i starten såvel som i utviklingen av bedriftene.

Emmanuel Rang vil gå gjennom surdeig, skolding av mel og langtidsheving. 
Han bruker en produksjonsmetode basert på Åpent Bakeri sine teknikker. Det er 
ikke noe revolusjonerende med brød fra Åpent Bakeri. Kanskje er det tvert imot. 
Sammenlignet med store deler av dagens bakeribransje har de tatt et skritt tilbake. 
De bruker færre og mindre maskiner, mer menneskelig arbeidskraft og lange 
liggetider på deigene de jobber med, noe som medfører bedre holdbarhet, smak og 
farge. En del av kurset går på håndlaget deig, der man skal lære å kjenne på deigen. 
Det bestrebes å ikke bruke tilsetninger og fettholdige produkter i brødvarene. 
Variasjoner på mel, værforhold og bakerens dyktighet kan utgjøre små forskjeller 
i sluttproduktet. Denne form for baking er kostnads – og tidkrevende arbeid i alle 
ledd. Men….de sitter igjen med produkter de er stolte av å selge!

EMMANUEL  RANG
Emmanuel kommer fra Frankrike, og en av 
grunnleggerne av Åpent Bakeri, som er regnet 
som et av de beste bakeriene i Norge. «Manu» er 
fortsatt like nysgjerrig som da han tok mesterbrev 
for 20 år siden. Han jobber mye med å forske på 
nye oppskrifter, teknikker og leke med gamle 
franske tradisjoner, kombinert med tradisjoner 
fra andre deler av Europa. Han er tradisjonell 
ukonvensjonell.

HOLDBARE  PRODUKTER  AV  BÆR, 
FRUKT  OG  GRØNNSAKER 
TIRSDAG 11. MARS KL 14.30-18 OG ONSDAG 12. MARS 9-16



Kurset med Nichole Accettola skal handle om god, økologisk mat, spesielt grønn-
saksretter. Du får mulighet til å bli kjent med forskellige råvarer, både de velkjente 
og noen som kanskje er nye og du får inspirasjon til hvordan du kan bruke råvarene 
på nye måter. På kurset arbeider vi med økologisk kjøkkendrift og hvordan du 
minimerer ditt køkkenspill til gavn for bæredyktighet og økonomi.

NICHOLE  ACCETTOLA
Nichole er utdannet kokk fra New York, og har 
arbeidet i mange år i gourmetrestauranter både i 
USA og Danmark. Hun ble i 2012 utnevnt til Bed-
ste Køkkenmedarbejder i Københavns Kommunes 
innenfor daginstitusjonskategorien. Nichole har 
undervist på matkurs for kjøkkenmedarbeidere 
i regi av Københavns Madhus siden 2012. Hun 
jobber med utvikling av oppskrifter og menyer 
til en ny menyplanleggingsportal for København 
Kommune. Portalen har som formål å støtte  institusjonenes muligheter for å lage 
sunn, god, varieret økologisk mat, uten å sprenge det kommunale matbudsjettet.

KVALITET  I  HÅNDVERKSØL
ONSDAG 12. MARS KL 9-16

ØKOLOGISK  KURS  FOR
STORHUSHOLDNING
ONSDAG 12. MARS KL. 9-16
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Kvalitet er det viktigste som kjennetegner ”craft” øl, eller håndverksbrygget øl. 
Uten kvalitet i bunnen, har ikke vår bransje livets rett. Ved å kjenne (og kunne 
gjenkjenne) feil i øl, har man et bedre utgangspunkt for å kunne evaluere sine 
egne produkter, og å evt kunne korrigere kilde til feil. På dette kurset går vi 
igjennom en rekke smaker og aromaer, som primært ikke skal finnes i øl, og 
diskuterer hvordan disse kan unngås.

KJETIL JIKIUN
Kjetil ble først eksponert for kvalitetsøl gjennom 
sine reiser som pilot på langruter for SAS. Dette 
ble inspirasjon for hjemmebrygging, som senere 
eskalerte til Norges første reelle ”craft” bryggeri, 
eller håndverks/kvalitetsbryggeri. Hans innsats 
anses som medvirkende i endring av norsk 
ølkultur. Han har siden forlatt cockpiten for godt, 
og er nå 100% dedikert til brygging, både øl og sake.

MAARTEN VANWILDEMEERSCH 
Maarten jobber som bryggemester på Slottskällans bryggeri i Uppsala. Belgier og 
i utgangspunktet forsker i biokjemi, men utviklet etter hvert en spesialinteresse 
for gjær og gjæringsprosesser. På kurset vil han fokusere på hvordan gjæren jobber 
med råvarene, hvilke faktorer som påvirker gjæringen, kvalitetsproblem og om å 
temme villgjær.
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Matnavet på Mære bidrar med kompetanse til lokalmatprodusenter, serve-
ringsbedrifter og næringsmiddelbedrifter som vil utvikle spesialiteter basert 
på lokale råvarer. Matnavet har et godt samarbeid med matfaglige miljø i hele 
Midt-Norge og tilbyr kurs, kompetanse og besøksordning til lokalmatprodu-
senter og små næringsmiddelbedrifter.

Matnavet på Mære er ett av totalt fem kompetansenav i Norge. De andre 
ligger på Bioforsk i Tromsø, Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, Nofima i 
Stavanger og Nofima på Ås.

HVA TILBYR VI PÅ MATNAVET?
Matnavet skal hjelpe små og store lokalmatprodusenter, serveringsbedrifter 
og næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle spesialiteter basert på lokale 
råvarer. Målet er økt verdiskaping tilbake til produsentene. Vi tilbyr blant 
annet kurs og kompetanse på produktutvikling, menyutvikling, matsikker-
het-HACCP, utvikling av emballasje, økonomi og kalkyler,  strategitenkning 
m.m.   

BESØKSORDNING 
Lokalmatbedrifter kan få gratis bistand gjennom Besøksordningen totalt 15  
timer inkludert for- og etterarbeid. I Besøksordningen kan en fagperson hjelpe 
deg med å gå gjennom dine utfordringer. Typiske problemstillinger er produkt-
utvikling, HACCP, menyutvikling, emballasje, strategiarbeid eller økonomiske 
utfordringer og spørsmål knyttet til daglig drift. 

Besøksordningen skal hjelpe lokalmatprodusenter, serveringsbedrifter og 
næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle spesialiteter basert på lokale 
råvarer. Ta kontakt med oss på Matnavet for å avklare om Besøksordningen 
kan være noe for deg og din bedrift.

For kurs og fagturer våren 2014: kursoversikt på www.maere.no under «Kurs»

www.maere.no

MATNAVET I MIDT-NORGE
 

Kari Kolle
Mob. 95 90 10 40

kari.kolle@ntfk.no

Rita Natvig
Mob. 99 41 09 87

rita.natvig@ntfk.no

RI
TA

Elisabeth Tronstad
Mob. 97 59 43 32

beth.tronstad@ntfk.no

Matnavet I Midt-Norge
Mære Landbruksskole

Tlf 74 17 04 30
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Gunn Bratberg
Mob. 45 48 78 40

gunn.bratberg@ntfk.no
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Tove Hatling Jystad
Mob. 41 41 34 41

tove.jystad@ntfk.no

TO
VE

V
I
 
P
Å
 
M
A
T
N
A
V
E
T
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MATNAVET i Midt-Norge arrangerer Fagdager Lokalmat i samarbeid med 
Skjetlein Grønt Kompetansesenter og Interreg-prosjektet Søka Gammalt 
Skapa Nytt mathandtverk.

Påmelding på www.maere.no under «Kurs»,
eller til Matnavet i Midt-Norge, 
Mære landbruksskole, tlf 74 17 04 30. 

Påmeldingsfrist lørdag 1. mars. Påmelding er bindende.

Priser inkl. kaffe og lunsj.
1 dag:  kr 1000,-
2 dager:  kr 1700,-
3 dager:  kr 2400,-
Festmiddag tirsdag 11. mars kl 20.00 - kr 495,-

Avmelding etter 5. mars medfører at påmeldingsavgiften må betales 
i sin helhet. Vi tar forbehold om små endringer i programmet. Avlysning 
av delkurs skal skje senest 6 dager før arrangementet. Vi sender ut 
bekreftelse med nødvendig informasjon én uke før arrangementet.

K O N TA K T P E R S O N E R :

R i t a  N a t v i g 
Matnavet i Midt-Norge, tlf. 99 41 09 87, rita.natvig@ntfk.no 

G u n n  B ra t b e rg 
Matnavet i Midt-Norge, tlf. 45 48 78 40, gunn.bratberg@ntfk.no

E l i s a b e t h  Tro n s t a d 
Matnavet i Midt-Norge, tlf. 97 59 43 32, beth.tronstad@ntfk.no

MAT  PÅ  MÆRE  

Returadresse: 
Mære landbruksskole
Mæresvegen 163
7710 SPARBU


