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Mat och dryck passar dig som vill jobba på restaurang, 
bar, café i en spännande bransch som ständigt utveck-
las. Du arbetar med människor och ditt mål är att alltid 
ha nöjda gäster som återkommer gång på gång. 
Hos oss får du utlopp för din kreativitet genom att 
skapa nya spännande rätter eller hitta lösningar för 
olika situationer som kan uppstå på en restaurang. 
Kanske vill du åka utomlands efter gymnasiet, börja 
jobba direkt eller läsa vidare på högskola eller inom 
restaurang. Oavsett vilket ger vi dig en bra start! 
 
På kökslektionerna lär du dig grunderna i både kall- 
och varmkök och du tränar dig i både matlagning, 
servering, service och bemötande. Vi öppnar eget - 
Restaurang Aptit - som är både populär och fullbokad, 
där vi tar emot gäster utifrån, allt för att du skall få en 
så verklighetsanpassad utbildning som möjligt. 

MAT & DRYCK
Restaurang och livsmedel, inriktning kök och servering

Vi arrangerar mat- och musikkvällar tillsammans med 
musikaleleverna på skolan.
 
I dryckeskurserna studerar vi det stora utbudet av varma 
och kalla drycker. Vi provsmakar och lär oss kombinera 
mat och dryck för att få bästa upplevelse av måltiden 
och restaurangbesöket. I kursen barteknik får du 
kunskap om produkter och arbetsrutiner för arbete i bar 
och du lär dig olika metoder när vi blandar cocktails.
 
Praktik motsvarande en hel termin ingår för att ge dig 
insyn i de olika yrkena inom branschen. Vi höjer ribban 
för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden redan 
efter gymnasiet. Praktiken ger dig en chans att visa 
vad du kan och skapa dig många nyttiga kontakter för 
framtiden. Många av våra studenter får extrajobb på 
sina praktikplatser redan under utbildningen.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a 
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1a1 
Svenska 1

INRIKTNING KÖK & SERVERING

Matlagning 1
Mat & dryck i kombination
Servering 1

KURSPLAN MAT & DRYCK

INDIVIDUELLT VAL
Behörighetsgivande kurser

FÖRDJUPNING MAT & DRYCK
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning 4
Barteknik
Drycker & ansvarsfull hantering
Engelska 6

PROGRAMGEMENSAMMA 
ÄMNEN
Branschkunskap 
Livsmedels- & näringsk. 1
Service & bemötande 1
Hygien

GYMNASIEARBETE
Gymnasiearbete
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