EFTERUDDANNELSE FOR HOTELOG RESTAURATIONSBRANCHEN
REGION NORD- OG MIDTJYLLAND

MÅLRETTET MEDARBEJDERE
MED BRANCHEERFARING, FORÅR 2022

MAD TIL VEGETARER OG VEGANERE
3 dage, AMU-nr. 48781

På dette kursus lærer du at:
•

planlægge og fremstille mad til vegetarer og veganere, der
lever op til anbefalingen for normalkost.

•

tilberede frugt og grøntsager samt bælgfrugter til forskellige
former for varme og kolde retter.

•

anrette og præsentere vegetariske og veganske retter, så brugerne får en god sensorisk oplevelse.

Tid og sted:
Uge 4: Den 24. - 26. januar 2022, kl. 08.00 - 15.25 eller
uge 19: Den 9. - 11. maj 2022, kl. 08.00 – 15.25
College360, Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg
Kontakt: Conny Madsen, tlf.: 7536 0360 / 2064 6019

EUROPÆISK BRØD
3 dage, AMU-nr. 45609

På dette kursus lærer du at:
•

producere europæiske specialiteter inden for madbrød og
stykbrød med anvendelse af langtids- og koldhævning, surdej
og hævestykker.

•

beherske produktions- og forarbejdningsteknikker for deje
med kolde og lange liggetider og hævemetoder.

•

anvende teknikker til kvalitetsvurdering.

Tid og sted:
Uge 8: Den 22. - 24. februar 2022, kl. 08.00 - 15.25
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
Kontakt: Charlotte Kastrup, tlf.: 9912 2272 / 9912 2222

KOMMUNIKATION OM KVALITET
1 dag, AMU-nr. 48074

På dette kursus lærer du at:
•

søge relevante oplysninger om kvalitet og stille relevante
spørgsmål til kvalitet for at yde optimal kvalitet i udførsel af
egne opgaver.

•

kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt til kunder og kolleger.

•

sikre fælles forståelse af aftalte kvalitetsmål og håndtering af
evt. fejl og afvigelser.

•

fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.

Tid og sted:
Uge 4: Hold 1 - Den 26. januar 2022, kl. 08.05 - 15.30
Uge 9: Hold 2 - Den 3. marts 2022, kl. 08.05 - 15.30
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring
Kontakt: Helle Dejligbjerg, tlf.: 7224 6351

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I RESTAURANTEN
2 dage, AMU-nr. 48290

På dette kursus lærer du at:
•

arbejde kreativt med udvikling, planlægning og tilberedning af
økologiske retter og menuer.

•

indføre hensigtsmæssige arbejdsgange i køkkenet, der forebygger madspild.

•

udnytte restaurantens fysiske rammer til at skabe mulighed for
at opbygge et effektivt forråd og fremme brugen af økologi til
at understøtte restaurantens koncept og værtskab.

Tid og sted:
Uge 10: Den 7. - 8. marts 2022, kl. 08.00 - 15.25
TECHCOLLEGE, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
Kontakt: Jannie R. Ringgaard, tlf.: 2526 6716 / 7250 1000

KOMMUNIKATION I TEAMS
2 DAGE, AMU-NR. 49259

På dette kursus lærer du at:
•

forbedre kommunikationen internt i teamet, mellem teams,
øvrig virksomhed og ledelse.

•

løse kommunikationsproblemer, omsætte information til
beslutninger og handlinger og skelne mellem væsentlige og
uvæsentlige informationer.

•

være opmærksom på egen kommunikation, og hvordan den
tolkes og opfattes af andre.

•

identificere og beskrive kommunikationsstrømme i team og
virksomhed.

Tid og sted:
Uge 10: Hold 1 - 10. - 11. marts 2022, kl. 08.05 - 15.30
Uge 17: Hold 2 - 28. - 29. april 2022, kl. 08.05 - 15.30
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring
Kontakt: Helle Dejligbjerg, tlf.: 7224 6351

UDVIKLING AF NYE RETTER MED BØNNER
OG LINSER
2 DAGE, AMU-NR. 48838

På dette kursus lærer du at:
•

anvende viden om råvarer og kulinariske traditioner til at udvikle og afprøve nye retter.

•

anvende konkrete udviklingsværktøjer og teknikker i det kreative arbejde med udvikling af nye retter.

•

omsætte trends til nye produkter/retter og anvende sensoriske
redskaber til at forfine den gastronomiske oplevelse.

Tid og sted:
Uge 12: Den 22. - 23. marts 2022, kl. 08.00 - 15.25
TECHCOLLEGE, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
Kontakt: Jannie R. Ringgaard, tlf.: : 2526 6716 / 7250 1000

INTERNATIONALISERING AF MAD
5 DAGE, AMU-NR. 4426-2

På dette kursus lærer du at:
•

få forståelse for det globaliserede samfund, som baggrund for
samarbejde og service på en multikulturel arbejdsplads.

•

anvende råvarer fra andre dele af verden.

•

fremstille sund og velsmagende mad med hensyntagen til de
aktuelle kundegruppers kulturelle baggrund.

Tid og sted:
Uge 11: Den 14.- 18. marts 2022, kl. 08.00 - 15.25
College360, Bredhøjvej 8. 8600 Silkeborg
Kontakt: Conny Madsen, tlf.: 7536 0360 / 2064 6019

DEKORATIVE KAGER OG DESSERTER
2 DAGE, AMU-NR. 48815

På dette kursus lærer du at:
•

fremstille forskellige typer kager og desserter med tilhørende
pyntning/dekorering, anretning og flambering.

•

arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Tid og sted:
Uge 13: Den 28. - 29. marts 2022, kl. 08.00 - 15.25
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
Kontakt: Charlotte Kastrup, tlf.: 9912 2272 / 9912 2222

SMØRREBRØDSKØKKEN – TRIN 1
2 DAGE, AMU-NR. 48828

På dette kursus lærer du, med udgangspunkt i det klassiske
danske smørrebrødskøkken, at:
•

fremstille forskellige typer klassisk smørrebrød.

•

arbejde med kolde og lune anretninger, salater, garniture og
pynt.

•

arbejde med variationer ud fra viden om danske råvarer, råvaresammensætning, smag, konsistens og farver.

•

arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Tid og sted:
Uge 18: Den 3. - 4. maj 2022, kl. 08.00 - 15.25
AARHUS TECH, Skolen for trends og gastronomi, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C
Kontakt: Dorthe Jensen, tlf.: 2223 4526 / 8937 3533

BÆREDYGTIG MADFREMSTILLING
2 DAGE, AMU-NR. 48816

På kurset lærer du at:
•

planlægge bæredygtig køkkenproduktion i relation til miljø og
ressourceforbrug samt sæsonvarer.

•

arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne i relation
til målet.

•

minimere køkkenets madspild og udnytte råvarer optimalt.

•

beregne portionsstørrelser, foretage hensigtsmæssige indkøb,
genanvende overproduktion og lade overskud indgå i et forrådslager

Tid og sted:
Uge 19: Den 10. - 11. maj, 2022, kl. 08.00 - 15.25
AARHUS TECH, Skolen for trends og gastronomi, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C
Kontakt: Dorthe Jensen, tlf.: 2223 4526 / 8937 3533

ØKONOMI OG TILSKUD:

Hvis kursusdeltageren har uddannelse på maksimalt faglært niveau (erhvervsuddannelse), ligger prisen på kurserne fra 126 kr. pr. dag, og man
kan som arbejdsgiver opnå VEU-godtgørelse på op til 892 kr. pr. dag. Har
kursusdeltageren mere end 120 km t/r til kurset, ydes der tilskud til kost
og logi på op til 500 kr. pr. døgn samt tilskud til transport.
For medarbejdere, der er omfattet af 3F/HORESTA overenskomsten, kan
der udover VEU-godtgørelse opnås tilskud gennem Hotel-, Restaurant- og
Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Beløbet er 629 kr. pr. dag.
Det er en forudsætning, at medarbejderen ikke har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse og har minimum 6 måneders anciennitet. Tilskud i alt pr.
dag = 1521 kr.
Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond søges
via Pension Danmark på pension.dk. Det er virksomheden som forestår
ansøgning.
For yderligere information vedr. tilmeldinger til kurser, tilskud fra
Kompetencefonden, VEU-godtgørelse eller reglerne for selvvalgt
og aftalt uddannelse er du velkommen til at kontakte:
Gunhild Bjerre
Chefkonsulent
Telefon: 2129 6252
Mail: gunhild@projketjatak.dk
Kurserne er målrettet faglærte og øvrige medarbejdere med brancheerfaring. Der er garanti for, at kurserne holdes ved minimum 8
tilmeldte og sidste frist for tilmelding er en uge før kursusstart.

Juni 2021

