
Velkommen til å lære mer om en verden som gir oss 
masse livskraft og energi gjennom melkesyregjæret mat!

Melkesyregjæring er en eldgammel metode for å konservere og opp bevare mat, 
fra den gang det ikke fantes frysere, kjøleskap eller hermetikk.   Ved melkesyreg
jæring, eller fermentering som det også blir kalt, blir sukkeret og stivelsen i frukt og 
grønn saker omdannet til organiske syrer ved hjelp av gode bakterier. Disse bakte
riene  produserer melkesyre og finnes på alle levende organismer i små mengder. De 
 organiske syrene er naturlige konserveringsmidler som hindrer at maten råtner og 
samtidig bevarer næringsstoffene.

Når du spiser rakfisk eller gravet fisk, spiser du også fermentert mat som inneholder 
masse gode bakterier på lik linje med melkesyregjæret grønnsaker og frukt.

Melkesyregjæringsprosessen øker enzymnivået og innholdet av vitaminer, i tillegg 
gjør det at menneskemagen greier å fordøye denne maten bedre da den allerede er 
«brutt ned» noe.

Tarmen vår greier å ta opp mer næringsstoffer i fermentert mat, enn i ubehandlet mat. 
I tillegg får vi i oss altfor lite av disse gode bakteriene i dag. Mange av oss kjøper det 
meste av maten vår i butikken. Halv eller helfabrikat mat er behandlet slik at mye av 
sporstoffer, mineraler, vitaminer og de levende gode bakteriene som tarmen trenger 
er ødelagt eller redusert.  

For at vi skal ha ei optimal helse trenger vi å spise noe fermen tert mat hver dag. De 
aller fleste som starter å spise melkesyregjæra mat hver dag får ei mye bedre tarm
helse, og som vi vet starter alle sykdommer i mage og tarm!  
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Alt dette vil du få vite mer om hvis du blir med på kurs.

Du får smake på honningfermentert hvitløk, rødkål og kimchi i tillegg til de produktene vi 
lager.

Vi skal lage (en fra hvert punkt, det varierer litt fra kurs til kurs og det er lov å komme 
med ønske! :)

 1) Melkesyregjæret hvitkål, kimchi, gulrot og ingefær, eller rødkål  
2) Ketchup, tomatsalsa eller sennep    
3) Vannkefir, Kombucha eller Jun. 
4) Rødbetskvass eller ingefærøl.  

Pris pr person kr 1170,- 
 Da får du med deg: 
• Et glass med det du lager,  
• Litt hjemmelaget ketchup,
•  En kombuchscooby, eller jun og  vannkefirkorn slik at du kan lage alt dette hjemme. 
• Du får også smaksprøver og servering.

Ta gjerne kontakt på 
Mail: post@urkvinnen.no 

Messenger på facebooksiden:  God Helse-Helt Naturlig 
Tlf : 976 83 510

Kursoversikt, steder og tider kommer på hjemmesida: 

www.godhelse-heltnaturlig.no

 Her må du også melde deg på kurset.

Inger Marie Krystad Skåle

Eier og daglig leder av
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