
Maailman suurin villivihannestapahtuma 
Hollolan Messilässä 22.-23.5.2020

Hae vastauksia ja innoitusta 
villivihannesharrastukseesi!

Mitä ja mistä kannattaa kerätä, 
mitä ruokaa mistäkin villikasvista 
voi laittaa, miten säilöä hortaa, 
mitä terveysvaikutuksia kasveilla 
on, millainen voi olla ilmainen 
“kotiapteekkisi”? 

Rannekkeella (20 € ovelta, en-
nakkoon 15-17 €) pääset ilmaisille 
luennoille ja villiyrttikävelyille ja 
maistelualueelle.

Miten voit hyödyntää hor-
taa ammatillisesti?

Suomessa on koulutettu jo kym-
meniä hortatuotekehittäjiä. Tule 
katsomaan heidän uutuustuottei-
taan ja liity heidän joukkoonsa! 
Kts vaurastuvillivihanneksilla.fi.

Workshopeissa on linjat villivihan-
nesten ja -yrttien ravintolakäytölle 
(vetäjänä Ossi Paloneva), mat-
kailun ohjelmapalveluina (Jouko 
Kivimetsä), hyvinvointipalveluissa 
(Raija Kivimetsä). Ota oma osasto 
itsellesi alkaen 100 € + alv 24 %.

Herkuttele hortalla ja tuo oma 
herkkusi reseptikilpailuun!

Koko tapahtuma-alue on täynnä 
mielenkiintoisia, villejä makuja ja 
maistatuksia. 

Voit osallistua ennakkoon (15.9. 
mennessä) Hortareseptikilpailuun. 
Kilpailun kolme parasta osallistu-
jaa maistattavat kunniavieraina 
herkkujaan tapahtumassa ja yleisö 
äänestää voittajan 23.5.!
Katso lisää hortoilu.fi -sivuilta.

Tule kuuntelemaan alan kansainvälisten huippujen luentoja, osallistu workshopeihin, villiyrttikävelyihin, 
maistele huikeita hortaherkkuja tai tuo esille uusi villivihanneksia ja -yrttejä hyödyntävä tuotteesi!

Tapahtumasta vastaavat hortoilu.fi-yhteisö, Hollolan kunta, Messilän kartano ja Visit Lahti.



Kuuntele luentoja, osallistu workshopeihin ja ilmaisille 
villiyrttikävelyille – inspiroidu villivihannesten maailmasta!
Horta2020-tapahtuma on täynnä villivihannesmaailman mielenkiintoisia maistajaisia ja 

demonstraatioita, inspiroivia luentoja ja tuoteinnovaatioden esittelyjä. Hae potkua omaan 
harrastukseesi tai ammatilliseen hortaelämääsi! Paikalla on myös monta hortaohjaajaksi 

koulutettua villiyrttikävelyjen vetäjää ja esittelijää.

Tällaista tapahtumaa ei ole vielä aiemmin järjestetty 
missään tai koskaan. Ole mukana kun tehdään 
historiaa: villivihannesmaailman parhaat tahot ovat 
koolla yhtä aikaa. 

Koe tunnelma kaikilla aisteilla kevääseen heräävässä 
Hollolan Päijänne-maisemassa, kun Suomen luonto 
pursuaa maailman parasta superfoodia – joka on 
ilmaista osaavalle. Se on myös ilmastoystävällistä. 

Jouko ja Raija Kivimetsä
Legendaariset hortoilu.fi
-sivuston ylläpitäjät, 
horta-ohjaajakouluttajat ja 
Horta2020-tapahtuman 
pääjuontajat ja -koordi-
naattorit.

Virpi Raipala-Cormier
Frantsila, Fytoterapeut-
tien ja luontaishoitajien 
kouluttaja. 23.5. luentoaihe: 
Suomalaiset villiyrtit ja 
kukat ihmisen psyykkisenä 
tukena.

Sinikka Piippo
professori, kasvitieteilijä.
Huippukokenut 
“hortatieteilijä” ja kokenut 
harrastaja myös itse.
Luentoaihe 23.5.:
Villivihannekset ja terveys.

Ossi Paloneva   Villd
-popup-ravintoloiden isä, 
uuden aallon kokenut 
villiyrttichef. Ossi vetää 
ammattilaisten huippu-
hortaruuan workshopin 
Messilän kartanolla 22.5.. 

Maaria Alén
Perinnesaunottaja 
Luontoyhteysohjaaja 
Maantietelijä (FM)
Perinnesaunotuksen ja 
villiyrttejä hyödyntävän 
vihtomiskulttuurin guru!

Robin Harford
Exeter, Englanti
Robin on legendaarinen 
uranuurtaja Englannissa 
hortoilun (foraging) saralla. 
eatweeds.co.uk

Lambros Papadakis 
Kreikka, Kreeta
Lambros on kreetalaisen 
hortaperinteen grand old 
man ja käytännön taitaja. 

Christophe de Hody 
Pariisi, Ranska
Christophe pitää suosittua 
videoihin keskittyävää 
sivustoa tiiminsä kanssa. 
Sen nimi on Le Chemin 
de la nature.

Josh Busbee 
Indianapolis, USA
Josh on viettänyt valtavat 
määrät aikaa luonnon 
ruuan parissa 2008 
lähtien. Opetussivustonsa  
nimi Trillium: Wild Edibles.

Rita Amundsen
Oslo, Norja
Rita on suomea taitava 
tehonainen Norjasta. Hän 
pitää hapatuskursseja ja 
villivihannesten herkut-
teluun keskittyviä kursseja. 

Katso aina viimeisimmät tiedot www.horta2020.com
Tässä naukkapaloja tulevista luennoista:

Ilmaston auttaminen on ensimmäisen tapahtuman 
erikoisteema ja teemme tapahtuman avulla tärkeän 
aloitteen urbaaneista hortapuistoista!

Voit tulla vielä mukaan avustajaksi ja kannatusjä-
seneksi. Vaikuta tapahtuman onnistumiseen ja saat 
unohtumattoman elämyksen! Katso lisää  
sivustoltamme www.horta2020.com.


