Kockutbildning
UTBILDNINGEN
Utbildningen är på heltid via Svenska Gourmetakademien i Eskilstuna och du
behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen riktar
sig till dig med ett stort intresse för matlagning och den ger dig en bred praktisk
och teoretisk kunskap om matlagning, hushållsmaskiner och råvaror och även
fördjupade kunskaper och färdigheter i tillagning av mat,
aktuella klassiska varma och kalla rätter samt trendmatlagning. Målet är att ge
dig de kunskaper du behöver för att få ett arbete inom hotell, restaurang eller
storkök.

YRKET
Kockar arbetar med att laga mat på till exempel restauranger eller i storkök.
Arbetet innehåller både planering och förberedelser samt är ett kreativt
arbete. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt.
Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det
vara högt tempo i köket och det är bra att trivas även när det är mycket att göra.
En del kockar arbetar dagtid men oftast har man schemalagda arbetstider med
kvälls- och helgarbete.

Om utbildningen

ÖVRIGT

Längd: 50 veckor

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg
från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan (ladda upp på din
webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös/har tillfällig anställning bör
bifoga anställningsbevis.

KURSER

POÄNG

KURSKOD

Orienteringskurs
Hygienkunskap
Livsmedel & näringskunskap 1
Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel
Service och bemötande
Matlagning 1
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning specialkoster
Servering 1
Gymnasiearbete

50
100
100
100

KGYORI1C
HYGHYG01
LIVLIV01
MATBRC0

100
100
200
200
100
100
100

SEVSEV01
MALMAL01
MALMAL02
MALMAL03
MALSPE0
SEVSEV01
GYARHT

TOTALT

1250 poäng
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Grundläggande Matematik
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