
Lär dig få mat och vin att fungera samman 

• Tillbaka i nytt och förbättrat format 
• Praktiska övningar och teoretiska genomgångar 

• Skapa recept som anpassas efter vinerna 

• Vi provar viner från världens mest kända vinregioner; 
Bordeaux och Bourgogne 

• Du får lära dig hur du alltid kan anpassa en maträtt 
efter ett givet vin och få det att passa. 

• Vi lär dig skapa en helt ny värld av glassdesserter 

• Du får med dig sett kompendium med det vi gått 
igenom och alla recept som använts.  

• Bara tolv deltagare garanterar en personlig upplevelse 

• Det blir två dygn som präglas av vänskap och trevliga 
upplevelser. Du lär dig, men genom att leka och njuta 
och inte genom att plugga.  

• Hampus och Torbjörn Berner håller i kursen  

Vinklubben Tre Kronor  
E-post: 
support@trekronorvin.se 

Kurslokal: 
Skovvej 18 
3100 Hornbaek 

Hotell: 
Hotel Hornbaekhus  
Skovvej 7  
Hornbaek 

Tre Kronors Mat & Vinkurs 
En upplevelse för dina sinnen
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En perfekt present till en viktig person 
Vi är bara tolv deltagare och det skapar en exklusiv atmosfär där 
alla kan vara delaktiga. 

Du arbetar alltid samman med andra 
•Du behöver inga förkunskaper. Vi leder dig genom kursen 

•I våra lagarbeten arbetar vi tillsammans och hjälps åt.  

Detta kan du vänta dig 
•Du kommer hem med nya friska idéer och sugen att prova på nya 
tankar och tekniker 

•Allt vi gör tillsammans har du användning för när du kommer 
hem 

•Du får med dig ett fint diplom som ett minne och en påminnelse 
om att du fått nya och användbara kunskaper.

Kursfakta: 

Kursdatum: 14-15 juni 2018 
(10.00 - 21.00 varje dag) 

Två övernattningar  
på helt nyrenoverade  
Hotel Hornbaekhus.  
Alla rum med bad/dusch på 
rummet 

I kursavgiften ingår:  
Kursmaterial 

Alla matråvaror 

Alla drycker av olika slag 

Vinprovningar 

Övernattning i dubbelrum 

Lyxig hotellfrukost två dagar 

Kursavgift: 12.500.-/deltagare 

Vi vill inspirera dig och visa hur det som kan låta 
svårt egentligen är ganska okomplicerat. Du ska bara 
lära dig att tänka på ett nytt sätt. Under två dygn får 
du en aha-upplevelse som ändrar dina värderingar 
om mat och vin för resten av livet


