Vil du være stjerne spejderkok?
Kan du lide at lave mad, og har lyst til at lære et par tips og tricks til at lave eksperimenterende,
lækre og sjove madaktiviteter i det fri, så tilmeld dig kurset Kulinarisk Kørekort, og bliv en del af
Madtropperne på Spejdernes Lejr 2017.
Madtropperne var en kæmpe succes på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro, hvor mere end 150 fik et
kulinarisk kørekort forud for lejren og mere end 7000 børn og unge fik en oplevelse for livet. Hvis
du har lyst at være med til at gentage succesen så er chancen her nu.
På kurset Kulinarisk Kørekort bliver du uddannet Kulinarisk Vejleder. Det betyder at du:
lærer at jonglere med grundsmage
lærer at tilberede gode råvarer med forskellige teknikker over bål
lærer at formidle din viden til spejderledere og deres trop
Aktiviteten er støttet af Trygfonden
Praktik for kurserne:
Kurset foregår en lørdag og søndag enten i Jylland, på Fyn eller Sjælland.
Der er mulighed for overnatning og forplejning er inklusive.
Prisen er at det koster gratis, men du forpligtiger dig til at deltage på aktiviteten op til 4
gange på lejren.
Du betaler selv transport frem og tilbage til kurset, der udsendes en deltagerliste forud for
kurset, så kan I eventuelt aftale samkørsel med andre fra samme område.
Tilmeldingsfristen er den 20. april 2017.
Kurset Kulinarisk Kørekort af arrangeret at Madkulturen som også står for aktiviteten på lejren i
samarbejde med en række gode spejdere.
På Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg starter aktiviteten klokken 09.00 og slutter senest klokken
14.00.
Alt efter hvilket kursus du ønsker at deltage i, skal du melde dig til som jobber på lejren et af disse
steder:
Kulinarisk vejleder med kursus 6-7 maj - Jylland (Ry)
https://camp.sl2017.dk/en_US/campos/jobber/view/kulinarisk-vejleder-med-kursus-6-7-majjylland-238
Kulinarisk vejleder med kursus 20-21 Maj - Fyn (Middelfart)
https://camp.sl2017.dk/en_US/campos/jobber/view/kulinarisk-vejleder-med-kursus-20-21-majfyn-239
Kulinarisk vejleder med kursus 17-18 juni - Sjælland (København)
https://camp.sl2017.dk/en_US/campos/jobber/view/kulinarisk-vejleder-med-kursus-17-18-junisjlland-240

