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Nu söker vi nya
mathantverkare till
yh-utbildningen
I SLUTET AV JANUARI GAV MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN POSITIVT
BESKED TILL ELDRIMNER OCH TORSTA, OCH DET BLIR EN FORTSÄTTNING PÅ
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGEN I MATHANTVERK DÄR BAGARE, MEJERISTER,
CHARKUTERISTER OCH FÖRÄDLARE INOM BÄR, FRUKT OCH GRÖNSAKER
UTBILDAS.

T

vå nya utbildningsomgångar har beviljats
så i augusti startar
den sjätte upplagan
av Eldrimners och
Torstas ettåriga
yrkeshögskoleutbildning inom
mathantverk.
– Vi har redan utbildat flera
årskullar mathantverkare på
yrkeshögskoleutbildningen och det
känns positivt att Myndigheten för
yrkeshögskolan har gett oss möjlighet
att genomföra utbildningen igen, inte
minst i ljuset av det växande intresset
för lokal mat, säger Sofia Klasson,
vikarierande utbildningsledare.
DEN SOM GÅR utbildningen
Mathantverk; bagare, bär-, frukt- och
grönsaksförädlare, charkuterist,
mejerist fördjupar sig branschvis,
både teoretiskt och praktiskt. Till
årets utbildningsomgång tas 20
studerande in från hela landet.
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Utbildningen är kostnadsfri och
studiemedelsberättigad.
– Det här är en flexibel utbildning,
på många sätt, men inte minst för att
alla 40 veckorna inte är på plats i Ås.
Men det är endast fantasin, och just
nu tyvärr även pandemin, som sätter
gränserna för var man kan göra sin
praktik, säger Sofia.
För tiden i Ås finns det gott
om tips på boende i närheten
av Eldrimner. En lista finns på
eldrimner.com.
EFTER UTBILDNINGEN kan
man starta eget eller arbeta på
mathantverksföretag. Eldrimners
sammanställningar visar att de
allra flesta som gått utbildningen på
något sätt jobbar med mathantverk
antingen som anställd eller som egen
företagare.
– Har du också en dröm om att få
arbeta med att skapa surdegsbröd,
hantverksostar, korvar, marmelader

eller annat mathantverk? Då är det
här utbildningen för dig, säger Sofia.
Torsta AB fortsätter att vara
huvudman för utbildningen, medan
det är Eldrimner som genomför den.

I ÅR FICK Yrkeshögskolemyndigheten
fler ansökningar än någonsin om att
bedriva yrkeshögskoleutbildningar.
- Det här är den enda beviljade
utbildningen inom mathantverk och
att arbeta med dem som studerar
yrkeshögskoleutbildningen är något
av det roligaste jag hittills gjort i mitt
yrkesliv. Det känns som att även vi
som arbetar med utbildningen finns
med på ett hörn i utvecklingen av
mathantverket, menar Sofia.
Sista ansökningsdag är 30 april.
Länk till ansökningsformulär hittar
du via eldrimner.com.
Har du frågor kan du kontakta
Sofia Klasson, 010-225 32 64
sofiak@eldrimner.com.

 NYHETER 

HANTVERK
T
A
•M
E T TÅ R I G Y R K E S U T B I L D N I N G

•

BAGARE  MEJERIST  CHARKUTERIST  BÄR- FRUKT- & GRÖNSAKSFÖRÄDLARE

Heltid
riksintag
200 poäng
40 veckor varav
20 veckor
praktik

Yrkesutbildningen för dig som vill jobba professionellt med mathantverk
som anställd inom branschen eller med eget företag.
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 STUDENTER BERÄT TAR 

Innan jag startade bageriet ville
jag gå en riktigt bra utbildning.
Därför blev det Eldrimners
yrkeshögskoleutbildning. Jag är
mycket nöjd med utbildningen
och har fått kompisar för livet
och kollegor. Vi har samma
inriktning och filosofi.
MA JA OLSSON
Majas Skafferi, Undersåker

Utbildningen var viktig
för oss, både för att
få lära oss mer om
mathantverk och för
att få möjlighet att
praktisera utomlands.
AXEL BÄCK OCH KLARA PETERSSON
Sent om Cider, Saltsjöbaden

Matentreprenören måste
röra sig likt en spindel i nätet
och behärska många delar i
företaget. Detta tillsammans
med djupdykningar inom de
områden som är viktigast för
just min bransch gör att jag efter
utbildningen kände mig startklar
att öppna mitt eget charkuteri.
NIKLAS BONNEVIER
Gulo Gulo Charkuteri, Järvsö
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 STUDENTER BERÄT TAR 

För mig gav utbildningen möjlighet att få
påbörja en långsiktig dröm från grunden
med alla de verktyg och kontakter Eldrimner
erbjuder. Under utbildningen fick jag
den djupare kunskapen om råvarornas
uppbyggnad och hur man ska hantera dem
på bästa sätt, vilket gör att man får chansen
att utvecklas betydligt mer inom sin bransch.
Ett stort plus är all den gemenskap som man
får under hela utbildningen.
MARINA LÖFGREN, Frejas Bakeri, Östersund

Jag blev så
inspirerad och
peppad av att gå
på Eldrimner och
jag fick så många
infallsvinklar att det
var det som fick mig
att våga starta eget.
ERIKA ENCKELL
Fjällbonden från Medskogen, Medskogen

Utbildningen har gett
mig en bra grund att
stå på för att verkligen
komma igång med mitt
företagande. Jag har fått
mycket med mig från alla
mina praktikplatser, som
var av olika karaktär.
AGNETA REGNÉR
Regnér-garden, Veddige
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Praktiken utomlands och senare jobb på
Neal’s Yard Dairy i London och att jag fick
jobba och ysta över öppen eld i fäbodsköket
på Myhrbodarna högt upp i bergen i
Jämtland var det bästa med utbildningen.
Jag fick också ett nätverk in i den härligt
engagerade ostbranschen och kunskaper som
jag har nytta av både som frilansjournalist,
butikssäljare och småskalig mejerist.
JENNIFER EHNEMARK
Färjestaden

Det bästa med
Yh-utbildningen på
Eldrimner har varit all ny
erfarenhet jag har fått på de
olika praktikplatserna och
alla nya människor jag har
mött. Det är helt ovärderligt
och inget som man kan läsa
sig till i någon bok.
JÖRGEN APPELGREN
Stockholm

Praktik hos
hängivna
bagarproffs och
så teorin som
kopplar direkt till
verkligheten, det är
guld värt!
LINA WALLENTINSON
Stockholm
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Under utbildningen
gjorde jag praktik
på företag både
i Sverige och i
Frankrike och jag
kunde alltid ta med
mig nya idéer hem.
MAXIME KINDLUND
Grövelsjöns fjällbageri
Grövelsjön

Ju fler människor
du träffar inom
den bransch du vill
verka i, desto fler
dörrar kommer att
öppna sig för dig.
JOHN LODIN
Undersåkers Charkuterifabrik
Undersåker

Att gå yrkeshögskoleutbildningen
i mathantverk är mitt livs bästa
beslut. Det var så bra med
nätverket, gemenskapen i klassen,
lärarna, den stora kunskapen
som finns på Eldrimner och
praktikplatserna.
JANINA GOCH
Sébastien på Söder
Stockholm
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