
Til rektor og styrer, Grønt flagg kontakter

Kurs om matallergi og matintoleranse
Et gratis dagskurs for ansatte i barnehager og skoler i Trondheim

Grønn Barneby, Asko og Innkjøpstjenesten i TK  inviterer til gratis dagskurs med fokus på matallergi og
matintoleranse i samarbeid med kursholder og kokk Svein Magnus Gjønvik.

Kursdato: 20. januar- 2022
Tidsrom: kl 0900 - 1500
Sted: ASKO Midt-Norge, Østre Rosten 104, 7075 Tiller
Holdeplass for busser i nærheten:
ISDAMVEGEN – buss nr. 15, 16, 23, 45, 50 ,51
HÅRSTADKRYSSET – buss nr. 71, 72, 216, 310, 340, 410, 420, 440, 470 ,
480 ,4101

Kursets innhold vil være:
Hva er matvareallergi og matintoleranse?
Vi gjennomgår de respektive allergier, reaksjonsformer og hvordan kan vi
unngå mat for de forskjellige gruppene.
Tilgjengelige råvarer
I dag er det mange råvarer som er tilgjengelig.  Vi ser på en del forskjellige
råvarer som er på markedet, gjennomgår bruksområder og råd for hvordan
de best kan utnyttes i matlagingen.
Praktisk matlaging
Demonstrasjon på praktisk matlaging uten de forskjellige tilsetninger som
er allergifremkallende. Tips og råd fra Svein Magnus Gjønvik

Program:
0900 - Velkommen
0910 - Matvareallergi og matintoleranse
1000 -  Pause m/ kaffe og beinstrekk
1015 - Hva finnes av alternativer - Bli mer kjent med avtalen og sortimentet til ASKO.
1100 -  Omvisning og beinstrekk, Storcash utsalget
1200 -  Lunsj
1245 -  Demo -  matlaging m/innlagte pauser - ved Svein Magnus
1430 -  Avslutning med oppsummering, spørsmål og eventuelle innspill
1500 -  Slutt

Alle kursdeltakere vil få utdelt kursmateriell med informasjon og oppskrifter. Frist for påmelding er
onsdag 12. januar . Det er plass til maksimalt 18 deltakere. Påmelding her: Påmeldingsskjema
Kurset er gratis, men deltakerne vil bli fakturert med kr 500,- hvis det ikke meldes om
fravær. Spørsmål rettes til: Bjørn Arild Silseth, tlf: 95 90 71 00, bjorn-arild.silseth@trondheim.kommune.no

Velkommen på kurs!
Med vennlig hilsen ASKO, Grønn Barneby og Innkjøpstjenesten - Trondheim kommune.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciH2RueXWm5OL-qY-x9EW913ukh7oCTbN_jFrFLv8Tqz-ZRw/viewform?usp=pp_url
mailto:bjorn-arild.silseth@trondheim.kommune.no

