
FAGKOMPETENCER PÅ LÆRESTEDET I TREDJE PRAKTIKFORLØB (SMC EUC Syd - MASTERCLASS) 

Her vises en oversigt over de kompetenceforløb eleven bør gennemgå i deres uddannelsen som - Smørrebrød og Catering elev.  

Kompetencer på lærestedet og på skolen bør danne en helhed, så både elev og lærested oplever at der er en god sammenhæng i elevens uddannelsesforløb. 

Oversigten er vejledende og kan benyttes sammen med elevens uddannelsesbog til at sørge for at jeres elevs uddannelse imødekommer kravene fra branchen. 

 

Generelle kompetencer Praktiske kompetencer Kompetenceområder 
Det anbefales at eleven har tilegnet sig følgende 
generelle kompetencer på dette praktikforløb. 
 
Eleven kan arbejde selvstændigt og målrettet 
med faglige opgaver og være en ligeværdig del af 
et team i køkkenet. 
 
Eleven deltager i oplæring/vejledning af de yngre 
elever i forhold til det praktiske køkkenarbejde 
og efterfølgende oprydning og rengøring 
 
Eleven har egne ansvarsområder i køkkenet i 
forhold til produktionen af emner, retter og 
menuer. 
 
Eleven reflekterer i forhold til arbejdsopgaver og 
resultater - og kan kombinere nyt med kendt 
med et tilfredsstillende resultat. 
 
Eleven kan nemt tilpasse og ændre 
opskrifter/anvisninger så de passer til antal 
couverter, udbud af råvarer og 
tilberedningsmetoder. 

Det anbefales at eleven under vejledning og instruktion, har 
arbejdet med følgende emner/områder på dette praktikforløb. 
 
Brød og bagværk: 
Fremstilling af forskellige typer madbrød/kuvertbrød, gerne med 
surdej og fuldkornsprodukter som en del af ingredienserne i 
brødet. 
Eleven kan fremstille klassiske kager/bunde til desserter, så som 
f.eks. – brownie/blondie, mazarin, piskede bunde, mørdeje og 
marengs. 
 
Fremstilling af pålæg: 
Eleven har deltaget i klargøring, tilberedning og opbevaring af 
pålæg, herunder emner som: rullepølse, leverpostej, 
hamburgerryg, bacon, roastbeef samt pålæg af rå/tilberedt 
fisk/fjerkræ/kød. Eleven kan i den forbindelse redegøre for 
principperne for saltning og røgning. 
 
Tilberedningsmetoder: 
- Ovnstegning, herunder langtidstegning, intervalstegning samt 
indbagning af kød/fisk/fjerkræ. 
- Pandestegning af hel eller udskåret fisk/kød og fjerkræ og har 
benyttet flere forskellige paneringsmetoder. 
- Kogning og dampning af udskåret fisk/fjerkræ/skaldyr/bløddyr. 
Fremstilling af klassiske retter franske og danske retter ag 
fisk/fjerkræ/kød – i forhold til retterne i Gastronombogen. 
Eleven har arbejdet med tilpasning af retter og menuer i forhold 
til at sørge for at den indeholder variation i forhold til smag, 
tekstur, udseende og farve. 
 
Kvalitetskontrol: 
Eleven har forståelse for den afsluttende kvalitetskontrol af en 
færdig ret/menu/smørrebrød/sandwich/anretning/tapas. 

Det anbefales at eleven under vejledning og instruktion, har 
arbejdet med følgende områder/emner på dette praktikforløb 
 
Produktionshygiejne: 
Eleven har dokumenteret brug af virksomhedens interne 
egenkontrol – i forhold til registreringer af 
tilberedningstemperatur på emner, registrering af afkølingen af 
emner/produkter samt 
Køkkenproduktion: 
 
Eleven har deltaget i udvikling af nye retter/emner/menuer der 
benyttes på lærestedet. 
 
Eleven har deltaget i planlægning af produktionen til et 
arrangement/selskab/event og har forestået hele/dele af 
varebestillingen, planlægningen, produktionen og anretningen. 
Værtskab og helhedsforståelse: 
 
Eleven har fået en begyndende forståelse for sammenhæng 
mellem virksomhedens drift, lønsomhed i produktionen og 
værdien af gæsternes oplevelser og indtryk. 
 
Eleven har præsenteret smørrebrød/anretninger/tapas/menuer 
eller buffet for lærestedets gæster/kunder og redegjort for hvilke 
overvejelser der er gjort i forhold til sammensætningen af 
retter/menuen/tilbehør. 
Drikkevarer 
 
Eleven har arbejdet med kolde- og varme drikkevarer, herunder 
fremstillet juice af frisk frugt/grøntsager, saft af bær/frugt, kaffe, 
te og kakao. 
Eleven har opstillet salgs område for kolde og varme drikkevarer. 

 


