
INTRO TIL UDDANNELSEN, 2-3 TIMER  (1/2 DAG )

INDFLYVNING TIL GRUNDTILBEREDNING MED FUGL  (2 DAGE)

FLÅ EN FLADFISK OG SKÆR EN RUNDFISK OG DAMP EN PIGHVAR  (2 DAGE*)

FERMENTERING OG DET GRØNNE KØKKEN  (2 DAGE)

DET GRØNNE HOVEDMÅLTID  (2 DAGE)
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Velkommen til Gourmetuddannelsen.
Uddannelsens opbygning, info om undervisningsmateriale og arbejdsgang.

På første modul lærer du at bruge værktøjet rigtigt. Koge og klare din egen kyllingefond 
samt lave beurre manier fra bunden.
Du får grundlæggende teknikker til stegning af and, kylling, vagtel og poussin samt tarte-
letter og vol-au-vent med tilhørende grundviden i hvide saucer på jævning af fx bagt roux.

Du lærer at flå og skære fisk og bliver guidet til at lave en rigtig fiskefond. Du får teknikker til 
pochering, panering, stegning og sous vide samt de klassiske fiskesaucer og tilberedning af 
hummer, kogt torsk, kniv- og hjertemusling samt søpindsvin, havsnegle og østers.  
Hvis sæsonen tillader det, salter I selv jeres egne sild.

Skridt for skridt og med hænderne dybt begravet i kål og bælgfrugter gennemgår vi en koji, 
miso og kimchi. Desuden får du viden om opbevaring og sikkerhed.
Vi kobler lørdagens fermenteringsegenskaber og jagter den grønne umamismag, koger grund-
bouilloner, pisker plantebaseret mayonnaise, laver grønne olier og lærer, hvordan du udnytter 
hele grøntsagen.

Velsmag, mæthed, tekstur, udskæring og sæson er nogle af de vigtigste redskaber, du skal 
lære at mestre for at kunne bygge et hovedmåltid op baseret på grønt.
Desuden lærer du at kende bælgfrugters køkkentekniske egenskaber i variation af sorter, 
arter, iblødsætning og tilberedningsmuligheder.

UNDERVISERE: Lene Vietz

UNDERVISERE: Thomas Stig Jørgensen og Lene Vietz

UNDERVISERE: Thomas Stig Jørgensen, Lene Vietz og Jesper fra Fiskerikajen

UNDERVISERE: Martin Petersen og Inger Kjærgaard

UNDERVISERE: Inger Kjærgaard og Lene Vietz

MODULPLAN



OKSEN OG GRISEN  (2 DAGE)

VI GÅR I KØKKENET OG ØVER TEKNIKKER  (1 DAG)

DET SØDE KØKKEN  (2 DAGE)

EKSAMEN  (2 DAGE)

* VALGFAG: EN HAVBLÅ OG FRIVILLIG DAG  (1 DAG)
Hvis du gerne vil blive endnu skarpere på fisk, inviterer vi dig ind til en 
ekstra undervisningsdag. Her har Jesper fra Fiskerikajen skræddersyet 
et dagsprogram, hvor han uddeler yderligere tips og tricks til at håndte-
re fisk, seje udskæringer, og viden om hvordan hele fisken kan bruges.
Derudover kan du finpudset dine fileterings-evner med tips og gode 
råd fra Jesper, og du får selv lov til at flå og skære fisk. Og så smager vi 
selvfølgelig på det hele.
Til den havblå dag fortæller Jesper også om NaturSkånsomt-mærket:

• Hvordan kom mærket til verden?
• Hvilke principper arbejdes der med i mærket?
• Steder der fiskes skånsomt
• Redskaber der er skånsomme – hvordan virker de, og hvorfor er 

de skånsomme?
• Hvor langt er mærket med at få mærket fisk?

Dagen er frivillig, da den ligger på en hverdag. Det er gratis at deltage, 
når du tager Gourmetuddannelsen.
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Sammen med jer gennemgår vi forskellige udskæringer. Vi arbejder med ko og gris samt  
anvendelsesmuligheder som opbinding af rullepølse, fyldning af pølser og farsretter.
Desuden tager vi hul på de køkkentekniske egenskaber som braisering, kogning, ovn-, pande-, 
interval-, lavtemperatur- og grillpandestegning, sous vide og kort- og langtidstilberedning af 
indmad og lærer den svære teknik om Beef Wellington.

Her har du mulighed for at kaste dig ud i nogle af de teknikker, vi har undervist dig i, og som du 
gerne vil blive bedre til eller få ekstra vejledning i. Du aftaler det på forhånd med din underviser, 
så du kan få et tilrettelagt forløb på dagen.
Du forbereder desuden menuen til din eksamen – herunder varebestilling, kalkulation,  
ressourceudnyttelse og planlægning.

Du skal nu lære at mestre nye teknikker som mousse, cremeux, legering, gelering, temperering
og ganache.
Derudover lærer du at glace din egen kage, lave macarones og sammensætte din egen dessert
ud fra smag, konsistens og farver.

Du skal til din eksamen lave en 6-retters menu med vine til din ægtefælle, venner, familie 
eller andre du holder af (2 gæster i alt). Her skal du være vært, og få det hele til at spille. 

• Den 12. november går vi alle i køkkenet og forbereder os til eksamenen. 
• Den 13. november er der eksamen og afslutning på uddannelsen.

UNDERVISERE: Michael Løve og Michael Museth

UNDERVISERE: Thomas Stig Jørgensen og Lene Vietz

UNDERVISERE: Ronnie Holmen og Lene Vietz

UNDERVISERE: Thomas Stig og Lene Vietz


