·MATHANTVERK·
ETTÅRIG YRKESUTBILDNING
MEJERIST · BÄR-, FRUKT & GRÖNSAKSFÖRÄDLARE · BAGARE · CHARKUTERIST

För dig
som vill
jobba med
mathantverk

Heltid, riksintag, 200 Yh-poäng. 40 veckor varav 20 veckor praktik.

ETTÅRIG YRKESUTBILDNING för dig som vill bli mathantverkare inom bageri,
charkuteri, mejeri eller bär-, frukt- och grönsaksförädling. Den vänder sig både till dig
som vill bli anställd som mathantverkare och till dig som vill starta eget företag. Du
jobbar i huvudsak med lokala råvaror och i mindre skala. Du tillverkar produkter med
respekt för natur, djur och människor, utan onödiga tillsatser; produkter som går att
spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och
kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan.
TORSTA, Kunskapscentrum för de gröna näringarna, är utbildningsanordnare.
ELDRIMNER, Nationellt resurscenter för mathantverk, genomför utbildningen.

LÄRANDE I ARBETE

Hälften av utbildningen är förlagd till etablerade mathantverksföretag både nationellt och
internationellt. Att göra LIA - lärande i arbete inom valt hantverksområde är viktigt. Du som
studerande kan själv välja dina LIA-plats med stöd av utbildningsledaren.

PLATS OCH LOKALER

Teori och praktiska moment sker på Eldrimner i Ås utanför Östersund i Jämtland. Här finns
moderna förädlingslokaler: ett mejeri, ett bageri, en ateljé för bär-, frukt- och grönsaksförädling
samt ett charkuteri. Här finns en kreativ miljö med möjlighet att träffa kollegor och utbyta
erfarenheter.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•

Praktik och teori inom den valda mathantverksbranschen. Välj mellan

•

Lärande i arbete hos mathantverksföretag inom vald mathantverksbransch.

•
•
•
•

charkuterist, mejerist, bär-, frukt- & grönsaksförädlare, bagare.

Livsmedelslagstiftning, HACCP och egenkontroll – kunskaper som krävs för
att arbeta med livsmedelsproduktion.

Marknadsföring, försäljning, ekonomi, mathantverk och entreprenörskap,
ämnen som stärker produktionen.

Byggnads och lokalplanering för livsmedelsproduktion.
Examensarbete.

BÄR-, FRUKT- OCH
GRÖNSAKSFÖRÄDLING
Du som går inriktningen har som mål att kunna bli
anställd i eller starta ett eget mathantverksföretag som till
exempel producerar sylt, saft, inlagda eller mjölksyrade
grönsaker e ller torkade produkter. Inriktningen förmedlas
i olika delar av utbildningens kurser, där du under kursen
Produktionsteknik får med dig det grundläggande om olika
produkttyper, för att sedan fördjupa dig under praktiken
hos olika mathantverksföretag.

BAGERI

Inriktning är till för dig som vill jobba
i hantverksbageri e ller driva eget
hantverksbageri. Du behöver inte
ha förkunskaper inom bageri för att
läsa utbildningen. De flesta som går
utbildningen har flera jobberbjudanden att
välja mellan efter examen.

MEJERI

Inriktningen ger grundläggande och specialinriktade
kunskaper i hantverksmässig ystning och förädling
av mjölkprodukter. Du som går inriktningen
har som mål att kunna bli anställd i, eller starta
ett eget mathantverksföretag som tillexempel
tillverkar ost, smör eller yoghurt. Under kursen
Produktionsteknik får med dig det grundläggande om
olika produkttyper, för att sedan fördjupa dig under
praktiken hos olika mathantverksföretag.

CHARKUTERI

Inriktningen ger dig kunskaper och
färdigheter inom hantverkscharkuteri
samt övergripande kunskaper i slakt,
styckning och sortering av kött. Hela kedjan
från levande djur till förädlad kött-eller
charkuterier är viktigt för slutprodukten.
Efter avslutad utbildning och egen vald
praktik har du kunskap för att kunna få en
anställning i ett charkuteriföretag, styckeri,
köttbutik med egen tillverkning eller starta
eget mathantverksföretag.

ELDRIMNER
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum för mathantverk 2005.
Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden.
Eldrimner hjälper dig genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och
erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska utvecklas. Hos oss är mathantverkarna med och
formar verksamheten.

TORSTA
Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för
både unga och vuxna som leder till jobb. Vi arbetar med företags- och landsbygdsutveckling
samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.
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