
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Lokalt korn og mel i Trøndelag 
Lanseringsarrangement for årgangen 2019 

 
INVITASJON 

 

Trondheim Folkebibliotek, Kulturtorget 
Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim 
25. februar 2020   kl. 18.00 - 21.00 

 
 

Er du av dem som synes lokal mat og smak er spennende? 
Hvilke kvaliteter kan vi vente oss av årets avling med lokalt mel fra Trøndelag? 

 
I januar og februar skal melet både males, analyseres og testes ut. 

 
Tirsdag 25. februar inviterer Nettverket for lokalt mel og gamle kornsorter, i samarbeid med Trondheim 
folkebibliotek, Gullimunn AS og SELLANRAA, til lansering av årets trønderske matkornavling, - og til 

en feiring av lokal matkornproduksjon i Trøndelag. 
 

Det vil bli faglige innledninger og en folkelig utspørring av eksperter. Inngangsprisen inkluderer også en 
rikholdig kveldsmatbuffet, der bidragsyterne er amatørbakere og profesjonelle som presenterer og byr 

fram sine testresultater. 
 
 
 
Inngang kr 100,- 
Påmelding: Let opp arrangementet på facebook og trykk på finn billetter. 
https://www.facebook.com/events/485718995463318/ eller kontakt Gullimunn:  torunn@gullimunn.no 
 
Vil du bidra til buffeten? Har du en yndlingsoppskrift på kjeks, flatbrød, lefse, knekkebrød e.a. som du 
ofte bruker og som du ønsker å prøve med årets mel og servere den 25. feb? – Da kan du kan du ta 
kontakt med Torunn - torunn@gullimunn.no / 97562667. Vi er veldig interessert i å få din vurdering av 
årets avling både på smak og bakekvaliteter. De som stiller med bidrag til buffeten, får mel til baksten og 
gratis inngang på arrangementet.  
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 25. februar 2020 
 

 

17.30 Registrering, kaffe og blindtesting 

18.00 Offisiell åpning v/ Landbruksdirektør Tore Bjørkli 

 

18.10  Derfor velger vi lokalt urkorn – refleksjoner fra panelet 

• Cecilie Røli, Inspirasjonsbonde i Landbrukets økoløft, Rølia/Gullimunn 

• Frode Neergård, Grandan Mølle  

• Emanuele Spreafico, Hevd håndverksbakeri 

• Kristine Rise, Oi Trøndersk mat og drikke 

Seansen åpner for innspill fra salen.  

 

19.00  Variasjon på menyen 

Hvordan kan vi dyrke et større mangfold i Trøndelag? Hvordan vet vi hva som passer? 

Norsk Bruksgenbank SA - arbeidsområde og metode v/Kari Clausen, som også vil gi en 

kort presentasjon av den nye nasjonale strategien om genressurser utgitt av 

Landbruksdepartementet i desember 2019. 

 

19.20  «Mel er mel!»  

Hvordan små endringer i melet kan gi store utslag i livskvaliteten.  

v/Lisbeth Gederaas, - en mors erfaringer med Morbus Crohn sykdom 

 

19.45 2019 – året har gått inn i historien. Hvordan var vekstsesongen for lokalt matkorn? 

Resultater fra prøvebakinga på årets avling v/ Cecilie Røli og Anna Lind, Gullimunn 

 Hvordan kan smaken på melet oppleves forskjellig?  

  

20.00 Kveldsmatbuffet – med presentasjon av bidragsyterne  

v/ Frederic Klev (Sellanraa), Berit Nordstrand m.fl.  

Kveldsmatbuffet inneholder stor variasjon av produkter laget med korn og mel fra 

Trøndelag. Smaksopplevelser og erfaringsformidlinger fra både amatører og 

profesjonelle bidragsytere.  

 

21.00 Avslutning 

 

Programleder: Ove Andre Pettersen 

Det vil bli mulighet for å kjøpe brød og andre produkter laget med lokalt korn og mel   

Påmelding: facebook arrangement – finn billetter/ torunn@gullimunn.no  

Inngang kr. 100,- 


