
Lillmarin yrttipäivä

(69 e/hlö)

La 4.7.2015, la 11.7.2015, la 18.7.2015

tai la 25.7.2015

1 0.00 Tervetul iaismaljat kauden
yrteistä
1 0.30 Luento: Yrttien käyttö,
historia, tunnistaminen, vi l jely ja
jalostus. Luennon jälkeen opi-
taan tunnistamaan puutarhan
mausteyrtit ulkonäöstä ja
tuoksusta. Sitruunamelissa vai
viherminttu? Mäkimeirami vai
kreikkalainen oregano? Laven-
tel i vai i isoppi?
1 3.00 Keittolounas
1 4.30 Yrtit mausteina ja
ruoanlaitossa: Opetel laan val-
mistamaan ruokaa yrttien kera.
Pesto, riojo, korianteri-salsa8
Entä mitkä yrtit sopivat eri
kaloi l le ja l ihoi l le?
1 6.30 Päätösil lal l inen: Kurssi
huipentuu yhdessä valmis-
tettuun yrttipainotteiseen il lal-
l iseen.

Mestarikokiksi kauden
antimilla (69 e/hlö)

La 8.8.2015, la 15.8.2015, la 22.8.2015

tai la 29.8.2015

Miten valmistetaan paras
mahdoll inen ateria? Kurssil la
opitaan tekniikoita, joi l la tutuista
kotipuutarhan ruoka-aineista
saadaan kaikki irti . Vuodenajan
kasvikset, kala ja l iha muuttuvat
i ltapäivän aikana helposti maail-
mankeittiön gourmet-ruokalajeik-
si. Päivän aikana tutustutaan
marinointi in, l isukkeisi in ja
makujen paletti in osana joka-
päiväistä ruoanlaittoa.

11 .00 Kurssi alkaa. Tilakierros ja
vihannesten keruu.
1 3.00 Keittolounas
1 6.30 Yhdessä valmistettu usean
ruokalaj in i l lal l inen.

Villiyrttipäivä
(69 e/hlö)

La 16.5.2015, la 23.5.2015 tai

la 30.5.2015

1 0.00 Tervetul iaismaljat kauden
yrteistä
1 0.30 Luento: Yrttien historia,
lääkinnäl l inen käyttö ja tunnis-
taminen. Luennon jälkeen
opitaan tunnistamaan puutarhan
mausteyrtit ulkonäöstä ja tuok-
susta.
1 3.00 Keittolounas
1 4.00 Keruuretki: Vi l l iyrttien
tunnistaminen ja kerääminen.
Tehdään retki luontoon, jossa
opitaan tunnistamaan syötäväk-
si kelpaavat vi l l iyrtit ja -vihan-
nekset. Kerätään mukaan
ainekset i l lan ateriaa varten.
1 6.30 Päätöspäiväl l inen.
Valmistetaan ateria yhdessä
kerätyistä vil l iyrteistä ja -vihan-
neksista.

Lisätietoja: li l lymaris.wordpress.com

Lilly Zuluaga, puh. 050-491 7366 (ma-la klo 1 0-1 6)

Sähköposti : l i l lyzuluaga@hotmail .com

Postiosoite: Fasarbyn koulutie 41 , 07750 Isnäs

Lil lmarin luomuti la si jaitsee 25 km Porvoosta itään.

Kursseja voidaan järjestää myös omalle 5-8 hengen

ryhmälle. Ota yhteyttä!

Tervetuloa! Ilmoittautuminen puhelimitse.




