
Restaurang och livsmedel

Kök och servering



Ystad Gymnasium - Park

Mer information 
ystadgymnasium.se





RESTAURANG OCH LIVSMEDEL (RL)

Gillar du att testa nya smakkombinationer? Tycker du att det är spännande 

att använda olika tekniker i köket? Mat, dryck och råvara har kanske aldrig 

varit så trendigt som det är idag.

Med utbildning inom restaurang och livsmedel får du omfattande kunskaper 

i allt kring mat, dryck och servering. Under utbildningen har du tillgång till 

restaurangen i Risselmagasinet där du lär dig behärska smaker, råvaror och 

serveringsteknik samtidigt som du utvecklar din egen kreativitet. Utöver 

praktiska kunskaper får du insikt i gästens trivsel, traditioner och vår 

globala miljö. Delar av utbildningen är förlagd ute på olika arbetsplatser, där 

du ges möjlighet att knyta kontakter med branschen.

På vår hemsida kan du läsa mer om både Risselmagasinet och våra två 

inriktningar mot kock eller servering.

I vår egen restaurang Risselmagasinet, lagar 
eleverna själva maten och serverar allt från dagens 
rätt till gåsmiddag och julbord. #ystadgymnasium 
#restaurang #fullpotential #matlagning #servering 
#risselmagasinet

Beroende på vilken inriktning och 
vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

KURSER INOM PROGRAMMET
Inriktningskurser - Kök och servering 

Mat och dryck i kombination  100

Matlagning 1 100

Servering 1 100

Programfördjupningskurser  
- Kök och servering 

Livsmedel och näringskunskap 2 100

Matlagning 2 200

Matlagning 3 200

Matlagning 4 200

Matlagning specialisering 1 100

Matlagning specialisering 2 100

Programfördjupningskurser - Servering 

Arrangemang 100

Barteknik 100

Drycker 100

Drycker och  
ansvarsfull alkoholhantering 100

Servering specialisering  100

Drycker specialisering 100

Matsalshantverk 100

Servering 2 200

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Naturkunskap 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Samhällskunskap 1a1 50

Religionkunskap 1 50

Idrott och hälsa 1 50

Historia 1a1 50

Svenska 1 100

Engelska 5 100

Matematik 1a 100

Programgemensamma ämnen

Branschkunskap inom restaurang  
och livsmedel 100

Hygien 100

Livsmedel och näringskunskap 1  100

Service och bemötande 1 100

Ett yrkesprogram där du både får 
yrkeskompetens och har möjlighet  
att skaffa dig grundläggande  
behörighet för högskolestudier.

Malin Hansmark
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 23

malin.hansmark@ystad.se






