
HVAD ER SMAGSPRØVER?
Smagsprøver er en online aktivitetsplatform. Aktiviteterne – eller smagsprøverne – er tilrettelagt de unge der vil 
snuse til en erhvervsuddannelse. Med smagsprøverne får unge, med støtte fra deres vejleder, mulighed for at 
prøve kræfter med de forskellige uddannelsesretninger og møde nogle af de elever der går på Hotel- og 
Restaurantskolen.

En introduktion til:

SMAGSPRØVER

HVAD KRÆVER EN SMAGSPRØVE AF DIG SOM UNGEVEJLEDER?
Vi former aktiviteterne så I selv kan gå til dem præcis hvor og hvornår det passer. For at I får den bedst 
mulige oplevelse er der derfor nogle få ting, du som vejleder skal have styr på forinden:

● ET KØKKEN
Smagsprøverne på erhvervsuddannelserne er praksisnære og med fingrene i bolledejen. Derfor er det 
givet, at I skal finde et køkken, hvor I kan være aktive sammen. Dertil skal det grundlæggende 
køkkenudstyr selvfølgelig også være i orden (Men dette kan i læse mere om i opskrifterne).

● EN COMPUTER ELLER TABLET
Aktiviteterne ligger på vores hjemmeside og det kræver derfor en computer eller tablet der kan gå på 
nettet for at følge vores videoguides.

● INDKØB
Nogle aktiviteter kræver en lille mængde indkøb. Det vil være ting der er til at finde i supermarkedet og 
som ikke koster en formue. Vores beregnede budget per person er maks. 40 kr. 

● 2-4 TIMER
En aktivitet kan tage op til 4 timer at gennemføre. Det er derfor vigtigt at I sætter tilstrækkeligt med tid 
af. I oversigten til hver aktivitet kan man se præcis hvor lang tid man skal regne med at bruge. Dog er 
aktiviteterne fleksible og det er jer som gruppe der sætter tempoet.

● EVENTUEL FORBEREDELSE
Enkelte aktiviteter kræver en kort forberedelse i dagene op til, i form af små, overskuelige opgaver. Hvis 
en aktivitet kræver forberedelse vil det være indikeret i oversigten.

HVAD SKAL MAN KUNNE?
Vi starter helt fra bunden og sørger for at 
tage god hånd om jeres læring - vær med som I 
er og vi vil sørge for at få jer trygt i mål 
med aktiviteterne.

En smagsprøve består af en videoguide, hvor vores 
elever deler deres erfaringer omkring deres 
uddannelsesvalg og lærer fra sig af deres viden. 
Sammen vil I følge vores elever i konkrete opgaver der 
munder ud i god mad og succesoplevelser. Undervejs 
vil man lære teknikker og grundprincipper som dem 
man møder på uddannelsen. 

Alt dette, kan man som ungevejleder gøre med med 
mindre grupper af unge, hvor og hvornår det passer – 
så længe man har et minimum af omgivelser og udstyr i 
orden. 

Interesseret? Gå til 
www.smagsproever.dkCensureret!  ..kommer snart


