Mat för vandraren!
Vill du vara med och skapa en alltigenom trevlig upplevelse för dem som vandrar längs S:t
Olofs sjöled? Vill du själv ha flera arbetsmöjligheter och mera inkomster?
Ta chansen att delta i en kort utbildning, och bli en av dem som erbjuder mat och service åt
vandrarna redan i vår.
Vi ordnar en kurs som innehåller allt du behöver veta för att kunna köra igång din verksamhet.
Kursen innehåller både teori och praktik. Tanken är att du efter att ha deltagit i kursen ska
ha goda förutsättningar att driva en verksamhet som både stärker skärgårdens image som
en vandrarvänlig region och är lönsam.
Träff 1, lördag 23.3.2019, kl. 9–15 i Axxell, Pargas Vapparvägen 4
Under den första träffen ligger tonvikten på det praktiska. Du får öva dig i matlagning
tillsammans med köksmästare Anders Fagerlund i Axxells undervisningskök. Du och de andra
deltagarna tillreder enkla maträtter av lokala råvaror. Recept och tips får du med dig hem. På
programmet står också erfarenhetsutbyte och diskussioner om prissättning och
samarbetsmöjligheter.
Dessutom
berättar
hälsoinspektör
Eva
Sjöman
om
livsmedelslagstiftningens krav och bestämmelser.
Träff 2, onsdag 27.3.2019, kl. 15–19 i Pargas stadshus, mötesrum Skansen
Den andra kursträffen har ett mera teoretiskt innehåll. Du får information om företagarskap,
livsmedelslagstiftning samt praktiska frågor såsom redovisning och beskattning. Du hör också
om verkliga erfarenheter ur företagarperspektiv, och om de goda möjligheter som hemgjord
mat inom turismnäringen innebär.
På plats för att bidra med kunskap och information finns:
John Forsman (företagsutvecklare vid Pargas stad)
Eva Sjöman (hälsoinspektör, Pargas stad)
Johanna Mattila (Brahea-centret vid Åbo Universitet)
Timo Kerke (lärare i företagsekonomi vid YH Novia)
Pia Vuori (företagare, arrangerar upplevelseresor, Pargas)
Mari Mäenpää (Maa- ja kotitalousnaiset)
Extra:
Om intresse finns kan vi också ordna en motsvarande kurshelhet som behandlar sådant som
är aktuellt för den som erbjuder övernattning för vandrare.
Varmt välkommen med på kurs! Kursen arrangeras av projekt KulTa och är kostnadsfri men
förutsätter anmälan.
Margot Wikström, James Simpson och John Forsman
Anmälningar, https://www.lyyti.in/vandrarna_vaeltajat

