VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Smørrebrød – nu
og i fremtiden

Det danske smørrebrød trender og er tilbage i ny og moderne
udgave. Kom på kursus i smørrebrød, hvor du lærer at
fremstille nye pålægstyper, garniture og pynt til smørrebrød.
Du kommer til at lave praktiske øvelser med bl.a. smushi,
trendy smørrebrød, ny opstilling og anretning, så du efter
kurset kan sammensætte et nyt lækkert og nyskabende
smørrebrødskort til din virksomhed. Det hele tager udgangspunkt i smørrebrødets betydning for dansk madkultur og
den store interesse for smørrebrød, der genoplives både i en
klassisk og ny fortolkning.

Eksamen
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede
et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens
vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens
formål.

Formål
Deltageren kan forstå smørrebrødets betydning for
dansk madkultur og den store interesse for smørrebrød,
der genoplives både i en klassisk og i en ny fortolkning.
Deltageren kan arbejde med tilberedningsmetoder, emner
og sæsonaktuelle råvarer på en ny måde. Deltageren kan
fremstille nye pålægstyper, garniture og pynt, der ikke følger de
klassiske regler, med baggrund i praktiske øvelser med smushi,
trendy smørrebrød, ny opstilling og anretning af smørrebrød.
Deltageren kan sammensætte et anderledes og nyskabende
smørrebrødskort ud fra virksomhedens sortiment og stil.
Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Deltagerbetingelser
Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for
deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig,
bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus
altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Varighed
3 dage

Målgruppe

Kursussted

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere
(faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget eller med ønske om
beskæftigelse med fremstilling og udvikling af moderne
smørrebrød. Retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikkefaglærte), der arbejder med fremstilling af smørrebrød.

Tradium, Vester Alle 26, 8900 Randers C.

Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

Yderligere information
Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på T 8711 8512
eller pila@tradium.dk for at høre mere.
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Lær at lave nyt moderne smørrebrød og
nyskabe din virksomheds smørrebrødskort
ud fra jeres sortiment og stil, når du lærer
at nyfortolke smørrebrød.

