
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon 
 
Kurset arrangeres av Troms 
landbruksfaglige senter med 
støtte fra Kompetansenettverket 
for lokalmat, som er en del av 
Innovasjon Norges Program for 

lokalmat og grønt reiseliv. 

Spekematkurs 

Tid: 17.-19.april 2015 

Sted: Slåttebakken gård, Senja 

Pris: Kr 2500,- inkl. lunsj alle dager 

Påmeldingsfrist: 9. april 2015 

Lokalmat er i vekst og mange ønsker å øke foredlingsgraden 
av råvarene sine ved å produsere spekemat. Kurslærer 
Bength Hanssen er selv spekematprodusent og har jobbet 
mange år i kjøttindustrien og som lærer innenfor kjøttfag. 
Kvalitet i råvarene og produksjonsprosessen er avgjørende 
for et godt resultat. 
 
Dette kurset setter fokus på kjøttråvarene, tilsetningsstoffer, 
produksjonsmetodikk reseptberegning og trygg mat.  
 
Kurset legger vekt på praktisk produksjon i kombinasjon med 
teori og aktuelle diskusjoner. I kurset vil en bruke råvarer fra 

ulike dyreslag basert på deltakernes behov.  

Kursholder - Bength Hanssen 
Han er både bedriftseier av 
Slåttebakken gård og 
avdelingsleder/lærer på 
kokkeskolen i Sørreisa, som er 
underlagt Senja videregående 
skole. Kokk – og 
stuertutdanning.  
Butikkslakterutdanning – den 
første som ble utdannet i Norge.  
Jobbet i kjøttindustrien som 
produksjonsleder, slakter på 
Nortura, på kokkeskolen i 24 år.  
Har i mange år jobbet som 
konsulent og har drevet med 
videreutvikling av bedrifter og 
deres produkter. 
 

 

 



  

                                       

 

 

Kursnavn: Spekematkurs 

Formål: Opplæring i å lage spekemat 

Målgruppe: Matprodusenter 

Omfang: 3 dager. 1 dag teori, 2 dager kombinert teori og praksis 

Innhold: Fredag 17.april kl. 09:00 og-18:00  

Lørdag 18.april kl. 08:00 - 18:00  

Søndag 19.april kl. 09:00 til lunsj 

Kursets innhold er: 

- Teori om hvordan slaktedyrene som skal brukes skjæres ned. 

- Teori om spekemat og produksjon av diverse spekeprodukter inklusiv 

spekepølse. 

- Praktisk nedskjæring. 

- Produksjon av spekepølse, minst tre varianter. 

- Produksjon av andre spekeprodukter som er gjennomgått i teorien. 

Kursavgift: Kr. 2500,- Inkluderer kurs 3 dager inkl. lunsj alle dager 

Det vil også bli en mulighet til å kjøpe med seg egenprodusert spekemat samt 

råvarer som blir til overs. Dette faktureres i etterkant. 

Tidspunkt: 17.-19.april 2015 

Arrangør: Troms landbruksfaglige senter 

Faglig ansvarlig: Bength Hanssen, Slåttebakken gård, tel. 905 41 226  

Kontaktperson(er): Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter, tel. 90113767 

Overnatting: Kursdeltakere skaffer overnatting selv. Finnsnes hotell avtale 

Kurssted: Slåttebakken gård 

Påmeldingsadresse: På e-post til hanne.storteig@tromsfylke.no eller på tel. 90113767 

Påmeldingsfrist: 9.april 2015. Påmelding er bindende 

Betaling: Faktura. Faktureres i forkant av kursstart. 

Antall deltagere: Min 8 deltakere og maks 15 deltakere 

Aktuelle lenker: www.bioforsk.no/matnett, www.slottebakken.no, www.fagsenter.no 

Kursbeskrivelse 

http://www.bioforsk.no/matnett
http://www.slottebakken.no/

