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Välkommen på en kursdag med temat 

En värld av Cider!  
Ciderkunskap & ciderkultur 
Trender, marknad och entreprenörskap 
 
Riktig Cider, Anna Häggblom & Ola Stålhammar 
Brännland Cider, Andreas Sundgren 
 
Tid: Måndag 2 maj 2016, kl. 12.30-18.30 
Plats: Lalle Gård, Anixorvägen 40, Korsholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursdagen arrangeras på Lalle Gård i Veikars, se karta >>> 
Adress: Anixorvägen 40, Korsholm 
www.lallegard.fi  
 
Kaffe, te och eftermiddagssmörgås á 8 € betalas på plats! 
 
Information och anmälan senast onsdag 27.4: 
Jonas Harald, 050-548 3400, jonas@dynamohouse.fi 
 
Elektronisk anmälan kan göras via YA:s webbsida: 
http://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses 
 
Kursavgift 40 € faktureras deltagarna.  
 

Välkommen! 
 
Det här är kursdag 2 av totalt 3 dagar som planeras inom temat  
äppelodling, -förädling och cider inom YA:s projekt KursGården. 
 

Riktig Cider & Cidersällskapet 
Ola och Anna tar oss på en djupdykning i ciderns 
värld! Riktig Cider grundades år 2004 av kärlek till 
cider och ciderkulturer från olika länder. 
Målsättningen är att sprida kunskap om riktig cider 
som en kulturdryck med lång historia, arrangera 
provningar och marknadsföra cider och äppeldrycker 
av hög kvalitet som tillverkats med respekt för 
råvarorna och med kunskap om hantverket. 
År 2010 grundades Cidersällskapet som en del av 
verksamheten. Som medlem får man ett nyhetsbrev 
med intressanta artiklar, information och 
produktpresentationer. 
www.riktigcider.se 
 

Brännland Cider 
Iscider är tekniskt sett ett isvin gjort på äpplen istället 
för vindruvor. Traditionen utvecklades i Kanada, och 
kvalitetsbeteckningen för iscider stipulerar att 
äppelmusten måste koncentreras med hjälp av naturlig 
kyla vilket gör vårt nordliga klimat till en fördel. 
Andreas Sundgren är visionären och entreprenören 
bakom Brännland Cider som fått pris och internationell 
uppmärksamhet för sin Iscider. Nu vill han skapa en ny 
iscider-tradition i norra Sverige, en helt ny terroir som 
kan placera bottenviken på vinkartan och skapa 
förutsättningar för en ny kommersiell äppelodling på 
våra breddgrader. 
www.brannlandcider.se 
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