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KU R S I T U N N B R Ö D S BA K N I N G

BAK-GRUND
Som 13-åring bakade Annika för första gången

VÄLKOMMEN
TILL BAGERI VOJMÅN

med sin farmor. Under 48 år har hon sedan dess

Vid Vojmåns strand utanför Vilhelmina i Väster-

bakat både med sin farmor, på olika orter, resande
med FällaHälla samt, under senare år, med egna

botten finns en bagarstuga och ett bageri med café.

barn och barnbarn.

Med utsikt över Vojmån kan 8 deltagare per kurs –

Det som bakades då bakas än idag, med samma

– få lära sig hantverket och receptet©.

recept. Brödet finns nu under det skyddade
namnet VAAJMOE™.

till ljudet av strömmande vatten och sprakande eld

TA DEL AV DOFTER OCH UPPLEVELSEN
Nu vill Annika med Bageri Vojmåns hjälp
dela med sig av dofter, smaker och upplevelser,
så att andra släkten och generationer
för kunskapen vidare.

Farmor

KURSUPPLÄGG
Lär dig baka VAAJMOE™ bröd under fyra
dagar i bagarstugan vid Vojmåns strand. Kursen
lär dig att elda, välja temperatur, stöpa, jäsa,
kavla, nagga, grädda och provsmaka!
Du lär dig bakningens alla moment och vi tar
oss tid att vandra, plocka ätliga växter, fiska
och äta gemensamma tillagade måltider.

ANMÄLAN
Anmäl dig på www.NaturligtVis.se/Bageriet
Information, frågor eller större sällskap?
Mejla Bageriet@NaturligtVis.se

BOENDE
Boende ingår. Ta med sänglinne och städa din

Kursen hålls torsdag till söndag under juni,

plats innan du åker. Vid önskemål om annat

juli, augusti och september.

boende ges andra alternativ vid anmälan.

PRISER & BOENDE

VAR FIN N S VI?

Pris 8 000 kronor inklusive moms.

Ammarnäs
Tärnaby
Storuman

Skellefteå
Vilhelmina
VÄST E R B OT T E N

Vojmån ligger i Västerbotten,

I priset ingår:

ca 2 mil från Vilhelmina efter väg E45

- fyra dagar i bagarstuga med kursledare

och ca 1 kilometer nedströms Vojmå Camping.

- ingredienser och material
- boende onsdag–måndag
- middag söndag kväll.

Koordinaterna är
N 7185382 E 586026 (SWEREF 99 TM).

Umeå

BESÖK VÅRT BAGERI & CAFÉ – VID VOJMÅN & PÅ WEBBEN
I vårt bageri och på vår webbshop kan du köpa
bröd, bakugnar och tillbehör.

VAAJMOE™ mjukbröd, Farmors tunnbröd,
Anjas mjukkaka, AKKA matbröd

Forno Stenugnar har specialiserat sig på
handgjorda vedeldade sten- och terrakottaugnar.
En gammal tradition i modern tid
som vi vill ge er möjligheten att uppleva!
Ugnarna är anpassade och konstruerade
att klara av vårt klimat här i Norden.
fornostenugnar.se

Uppgradera din hemmaugn
till motsvarande en vedeldad ugn!
Våra Gourmetstål tillverkas
av varmvalsat stål från Kiruna
och tillverkas i Västerbotten,
helt och hållet en Svensk
och Norrländsk produkt.
gourmetstal.se

ETT BAGERI MED HJÄRTA & SINNE
Vojmåns namn kommer från vaajmoe, vilket betyder hjärta på sydsamiska. Namnet kommer av den myckna växtligheten av kvanne
vid Vojmån. Örten är bra för hjärta och sinne,
därför kom ån att kallas för hjärta: ”Vojmån”.
Kvanne är den första ört som exporterats från Sverige
som medicinalväxt bland annat mot pesten,

Illustration Susan Enetjärn
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Fjällkvanne
Angelica archangelica
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detta för sina – på den tiden – unika egenskaper.
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BAGERI VOJMÅN
LIV & RO
Bredsele
Vojmån 77
SE-912 92 Vilhelmina
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