Kurser i smagning
og prisberegning
To korte kurser, hvor du bliver opgraderet i hhv. tilsmagning og prisberegning

Smagen i centrum AMU 45874
På kurset lærer du:

At anvende viden om de fem grundsmage og din egen smagssans
At anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning
Viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og
tilberedning af små og store måltider
Varighed: 2 dage
Pris: Deltagergebyret for AMU’s målgruppe er kr. 324,Udenfor AMU-målgruppe er prisen kr. 1.904,-

Prisberegning i den daglige madproduktion AMU 45816
På kurset lærer du:

At anvende regneark til at kalkulere priser på enkeltretter og buffeter
At beregne kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag på
enkeltretter og buffeter
At kalkulere kostpris på enkeltretter og buffeter til fastsættelse af salgspris
på baggrund af en given dækningsgrad
At vurdere en beregnet dækningsgrad i forhold til en kalkuleret dækningsgrad og hvordan en merproduktion påvirker det forventede overskud
Varighed: 2 dage
Pris: Deltagergebyret for AMU’s målgruppe er kr. 216,Udenfor AMU-målgruppe er prisen kr. 1.346,-

Praktiske oplysninger

VEU-godtgørelse:
Du kan søge om VEU-godtgørelse efter gældende
regler, hvis du er inden for AMU-målgruppen
- dvs. hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger
en erhvervsuddannelse. VEU-godtgørelsen udgør op til
kr. 679,- pr. dag. Læs mere på www.veug.dk.

Datoer og tilmelding:
Se aktuelle kursusdatoer på vores hjemmeside
www.mercantec.dk/hotel-restaurantskolen.
Klik på kurser og efteruddannelse
Find kurset, f.eks. ved at søge på AMU nummeret
i kursussøgeren

Kontakt os:
Har du spørgsmål om kurset, eller brug for hjælp til
tilmelding? Så er du altid velkommen til at kontakte
studiesekretær Birgith Bøge på tlf.: 8950 3347 eller
mail: birb@mercantec.dk.

Du kan tilmelde dig kurset på vores hjemmeside.
Undervisningstidspunkt og -sted:
Kurserne foregår på Hotel- og Restaurantskolen,
H.C. Andersens Vej 7, 8800 Viborg. Med mindre andet er
aftalt.Undervisningen foregår hver dag i tidsrummet fra
kl. 08.00 til kl. 15.25.
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H.C. Andersens Vej 7
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.hotel-og-restaurantskolen.dk

