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Tema för Biodlardagen 2017  
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Program 
 

08.30-09.00 Ankomst till Miklagård  
Kaffe/te och fralla  
 

09.00-09.15 Inledning och information  
- distriktsordförande Monica Selling 
  

09.15-12.00 Alexandra de Paoli, örtterapeut och författare till boken  
Hälsa och hudvård från bikupan, berättar om biprodukter 
och hur de kan användas till hälsa och hudvård.  Hon 
demonstrerar hur man kokar en perfekt bisalva och går 
också igenom regelverket kring försäljning av hudvårds-
produkter. Medan hon demonstrerar hur man kokar en 
perfekt bivaxsalva berättar Alexandra vidare om produkt-
utveckling, hudvårdande örter, eteriska oljor och andra 
råvaror.        
Avbrott 30 min för paus och besök hos utställarna ingår.  
 

12.00–13.30 Lunch och besök hos utställare  
Lunchen serveras i restaurangen i huvudbyggnaden 
 

13.30–14.20    Lars Nolberger från Mariestads bf, talar om bibröd, om 
hanteringen från kaka till färdig produkt, pollen direkt från 
bina, propolis och dess läkande effekter. 
 

14.20–14.30 Paus  
 

14.30–15.15 Björn Fölster, Mjödbjörn, kommer att berätta lite historia 
kring mjöd, om sina erfarenheter som mjödbryggare och 
vad du behöver för utrustning och känna till för att göra din 
första mjöd.  
 

15.15–16.00 Avslutning, fika och utvärdering 
 

Utställare på Biodlardagen 2017	
 
Honungsbruket  
http://honungsbruket.se.  
Agneta Hammarstedt finns i Haverdal,strax norr om Halmstad.  
Har med sig honung, marmelad och senap till provsmakning och 
försäljning.  
 

Oscar Gustafsson Biredskap AB  
http://www.ogtbiredskap.se/  
Representeras av Kristina Bothin-Pierlo och Henry Pierlo. 
Butik utanför Varberg, är återförsäljare för LPs Biodling. 
Utställning och försäljning av  lättare biredskap, silikonformar, gjutmassa 
och annat för ljustillverkning, tvålar och cerat.  
Några presentartiklar och annat smått och gott finns också. 

 

Lars Nolberger - Mariestads biodlarförening   
Försäljning av bibröd, propolis i flytande och fast form, lösningsmedel för 
propolis. Bibrödströska i mindre format. Bok om hur man framställer olika 
produkter från bina.  

 

Björn Fölster, Mjödbjörn  
Har mjödtillverkning som hobby. Visar utrustning för mjödtillverkning. 
Har med recept och litteratur. Provsmakning efter föredraget. 


