
 
 
 

Aktiviteter på Idingstad Säteri 

Vi kan erbjuda inomhus aktiviteter eller utomhus aktiviteter i form av t.ex: 

INOMHUS: 

Dryckesprovningar i vår nyrenoverade vinkällare med anor från 1600-talet ca 1-1,5 timme med 

sommelier 

I form av antingen Vinprovning, Ölprovning, Whiskeyprovning eller Champagneprovning 

4 drycker provas av respektive sort. Medelklass eller Exklusivare. Ni bestämmer! 

Pris per person: 350kr exkl. dryck 

Minimidebitering: 2800kr 

 

 

Grundsmaker i Harmoni med dryck, 1 timme 

Man talar ofta om de fem grundsmakerna – salt, sött, surt, beskt och umami – Dryck smakas 

tillsammans med dem olika grundsmakerna. Vi jämför och ser hur de påverkar varandra. 

Pris per person: 350kr inkl. dryck 

Minidebitering: 2800kr 

 

 

Råvarukorgen ca 1,5 timme med vår kock Marcus Andersson (max 12 personer) 

Vi tittar på säsongens råvaror. Klämmer, känner, tillagar små tapas och upplever smakerna. 

Pris per person: 450kr 

Minimidebitering: 3600kr 

 

 

”Chilla och Grilla!” Byt ut Er 3-rätters middag i konferenspaketet mot en kväll vid grillen (April-

Oktober, max 20 personer) 

Under ledning av vår kock tillagar och fördjupar ni Er i grillningens konst. Vi går igenom 

temperaturer, tillagnings metoder och passande tillbehör. 

Pris per person: 150kr 

Minimidebitering: 1200kr 

 

 

 

 



 
 
 

Chokladprovning ca 1-1,5 timme med Malin Boström 

 CHOKLADPROVNING, GRUND  
 Följ med oss på upptäcktsfärd i chokladens värld, där vi kombinerar smaker med kunskap. Lär dig 

mer om kakaoodling, olika bönor, tillverkning och olika chokladstilar samtidigt som du smakar på 

choklad från världens ledande producenter. Vi provar åtta olika sorters choklad, från ljus till mörk. 
 
 CHOKLAD & VIN  
 Att kombinera choklad med vin är mycket populärt. Här får du lära dig om chokladframställning och 

om chokladens olika stilar. Vi går också igenom hur man bäst kombinerar choklad med vin och du får 

prova åtta olika sorters choklad tillsammans med ett skräddarsytt vinpaket. 

 LAKRITS PROVNING 

 Ta chansen att lära dig mer om den senaste provningstrenden – lakrits. Under denna provning får du 

lära dig om hur lakrits odlas och framställs, vilka olika stilar som finns, historien bakom lakrits och 

lakritsens hälsoeffekter. Vi provar tio olika sorters lakrits, allt ifrån rålakrits till söt, salt och smaksatt. 

Jag bjuder också på en god dessert gjord på lakrits och berättar om hur du kan använda lakrits i 

matlagning. Provningen kan även kombineras med dryckesprovning. 
 

Pris per person: 250kr exkl. dryck 

Minimidebitering: 2000kr 

 

Köttkurs ca 1,5 timme med Britta Andersson från Britta och Lennarts kött i Norsholm 

Hur går det till att stycka en djurkropp och få delikata köttbitar att stoppa i pannan eller grillen? Det 

kan ni få svar på i vår köttskola. 

Pris per person: 250kr 

Minimidebitering: 2000kr 

 

Skrattyoga ca 1-1,5 timme med Helen Thyrvin  

Skrattyoga kan hjälpa dig att må bättre, få mer energi och minska stressen. Helen Thyrvin som driver 

företaget ”Helhetstanken och skrattyoga” i Linköping säger att skrattet har många positiva 

hälsoeffekter. Många av de inre organen engageras tillsammans med stora muskelgrupper, och flera 

biokemiska processer sätts igång som bland annat påverkar kroppens egen produktion av 

”glädjeämnet” endorfiner. Det är en workout för hjärta och lungor. Metoden skrattyoga bygger på en 

indisk doktor, Madan Katarias, metod ”Laugh for no reason” – alltså att skratta utan anledning.  

Pris per person: 450kr 

Minimidebitering: 4500kr 

 

 

 



 
 
 

Samspel och grupprocess ca 2 timmar med Malin Kärrbrink – Teaterdriva 

Vi tittar på gruppdynamik, grupprocess och roller i gruppen. Med praktiska övningar lär vi oss förstå 

de viktiga samspelsfunktionerna och vår egen roll i både privata och professionella sammanhang.     

Debitering: 6700kr 

 

Music Night ca 1 timme + uppsjungning med ActiPro 

Music Night är en körsångaktivitet, likt “Kör slaget”! Precis innan det är dags informerar vi kort om 

aktiviteten. Viktigt att notera är att hålla aktiviteten hemlig för så många som möjligt! Av erfarenhet 

vet vi att många kan tycka att det känns lite obekvämt att sjunga men våra fantastiska körledare har 

en förmåga, att på en minut ”vända” hela gruppen och skapa en helt lyriskt stämning. Grupper 

skapas beroende på antal som medverkar. Varje grupp får var sin professionell körledare och varsina 

ställen att träna på. Det startar med uppvärmning, hållning och andningsteknik. Därefter övar 

grupperna in t.ex. 2 st sånger med enklare koreografi, så att de sitter riktigt bra inför 

uppsjungningen. Antingen sker den i direkt anslutning till aktiviteten eller under middagen. Då har ni 

samtidigt skapat er egen middagsunderhållning! 

Pris per person: 300kr 

Minidebitering: 12500kr (vid 2 st körledare) 

 

Gameshow ca 45-60 min med ActiPro  

Omvandla allvar till lek via en interaktiv frågesport där publiken tävlar om förstaplatsen och 

guldmedaljer. Vi delar in lag som använder mobiltelefoner, försedda av oss, i en underhållande 

frågetävling som kan knyta an till konferensens mål eller helt enkelt vara underhållande med luriga 

diskussioner kring olika frågor. 

Pris per person: 300kr 

Minimidebitering: 7000kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UTOMHUS: 

 

Lerduveskytte ca 1-1,5 timme med Idingstad Säteri´s jägare och ägare Per Nelson 

Lerduveskytte är en av världens mest populära skyttegrenar med miljoner utövare. Under ledning av 

erfaren instruktör får ni chansen att testa denna klassiska skytteaktivitet. Känn kraften från 

hagelgeväret när er precision sätts på prov. Er kunnige instruktör ger er garanterat en minnesvärd 

upplevelse. Passar alla, inga förkunskaper behövs. 

Pris per person: 450kr 

Minimidebitering: 3600kr 

 

Segway ca 1,5-2 timmar (för en grupp med ca 10 personer) Kan även kombineras i en 3-kamp 

Ni har kanske sett dem i "Solsidan", i amerikanska filmer och i stora varuhus. Segways är inte bara 

roliga och unika, de är dessutom fordon som alla kan lära sig att köra! Utmana dina kollegor i 

segwaybanan! 

Tävlingen går ut på att köra en bana på mellan koner med olika utmaningar (trånga passager, över 

hinder, backning etc.) på snabbast tid. 

"En Segway PT känns omedelbart som förlängning av kroppen, vilket gör det lätt för dig att 

obekymrat och obehindrat kunna köra kontrollerat i farter upp till 20 km/h. Det är som att springa 

med full fart. Förmodligen finns det inget annat fordon som man så snabbt lär sig köra som en 

Segway PT." 

Pris per person: 375kr 

Minimidebitering: 3000kr 

 

Utmaningen ca 1-1,5 timme med ActiPro 

Klassikernas klassiker! Indelade i lag, kämpar ni i olika grenar som ni säkert inte provat tidigare. Skjut 

en jätte slangbella eller lägg ett pussel av Sverige. Aktiviteten kan utföras både inne och ute. 

Möjligheten finns att skapa ett tema över vilka grenar ni väljer såsom ”teambuildande”, fysiska eller 

underhållande. Tillsammans väljer vi ut 8 gener som passar just Er, sedan kan kampen om 

guldmedaljerna starta!  

Pris per person: 325kr 

Minimidebitering: 6000kr 

 

 

 



 
 
 

Kreativa uppdraget ca 1-2 timmar med ActiPro 

Ett interaktivt spel i tiden! Fota, samla, ring och klura. Spelet är fartfylld poängjakt där gruppen är 

indelad i lag och ska lösa många olika uppdrag, alla värda olika poäng. Lagen blir försedda med var sin 

mobiltelefon och spelar med hjälp av den, samtidigt som de använder samhället som spelplan för att 

lösa många av uppgifterna. Vi kan också lägga in specifika frågor om företaget som spelar! 

Pris per person: 395kr 

Minidebitering: 7000kr 

 

Tipspromenad ca 30-45 min 

15 frågor sätts upp i en slinga runt Idingstad Säteri inkl. rättning 

Debitering: 700kr 

 

Vedeldad badtunna för 8-10 personer 

Idingstad´s utomhus spa vid Mejeriet 

Inklusive eldning, ved, påfyllning av vatten och handdukar 

Debitering: 1500kr 

 

Alla priser exl moms 

 

 


