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Utbildningar som ger inspiration, kompetens och lönsamhet

Välkommen
till GastroMerit!
GastroMerit är en skola för dig i restaurang
branschen. Här finns kurser för alla, oavsett
om du är ny i branschen eller mitt i yrkes
livet. Hos oss möter du kollegor, skapar nya
nätverk och utbildas av riktiga proffs – som
jobbar pedagogiskt och enkelt.

GastroMerit är
Martin & Serveras
utbildningsverksamhet
för alla som arbetar i
restaurangbranschen och
offentlig måltidsservice.

Våra kurser och utbildningar präglas av en familjär och
trivsam stämning. Vi vill att du ska känna dig omhänder
tagen och ha det kul medan du lär dig nya saker. Därför är
det e xtra roligt att så många företag och kursdeltagare åter
kommer och går fler kurser för att bredda sina kunskaper.
Du kan gå en webbutbildning på tider som passar dig – och
ditt jobb. Du kan delta i en streamad onlineutbildning.
Du kan skräddarsy ett kursupplägg för dig och ditt team –
digitalt, hos oss eller hos er. O
 avsett vilket kurssätt du väljer
så lovar vi att det blir en inspirerande upplevelse.
Det du lär dig här är alltid uppdaterat och aktuellt. Vi lyssnar
på våra kunders behov och har ett nära samarbete med
restaurangbranschens alla delar. Välj till exempel bland
flera olika ledarskapsutbildningar, som hjälper dig att skapa
en sund verksamhet och en attraktiv arbetsplats där med
arbetarna trivs.
På martinservera.se/gastromerit hittar du också alla våra
kurser för dig som jobbar i offentlig måltidsservice.
Hos oss möter du de bästa kursledarna, de tillhör de absolut
främsta inom sitt yrke. De är engagerade, de tar ställning och
de har förmågan att inspirera. Det gör det extra kul att lära
sig nya saker!
Välkommen till oss!
Rosita Wilsson, Chef GastroMerit

”Tack vare vårt nära samarbete
med restaurangbranschen vet vi
vilka kompetenser som efterfrågas
och skapar utbildningar och
kurser som verkligen möter dina
behov.”

GastroMerits utbildningar & kurser

GASTROMERIT ERBJUDER FLER ÄN 50 OLIKA KURSER
Hos oss hittar du ett brett kursutbud för dig som jobbar med ledarskap,
service och matlagning inom offentlig och privat gastronomi. Alla kurs
ledare har aktuell spetskompetens inom sitt område. Kreativitet, energi och
matglädje är de ledord som präglar våra kurser.
KÖKSUTBILDNINGAR: Teori och praktik för dig som
vill vidareutveckla ditt arbete i köket med hjälp av nya
tekniker, intressanta råvaror, massor av kunskap och ny
inspiration.

INSPIRATION

TERMINS- OCH DIPLOMUTBILDNINGAR: Tre
diplomutbildningar för dig som vill ta nästa steg i
karriären: Kökschefsutbildning, Sommelierutbildning och
Restaurant Manager.
STREAMADE KURSER OCH WEBBUTBILDNINGAR:
Ett utbud av kurser som du genomför vid din dator från
en plats som passar dig.

KOMPETENS

DRYCKESUTBILDNINGAR: Lär dig mer om vin och öl,
om mat och dryck i kombination, cocktails och drinkar
och om hur du jobbar smart i baren.
SERVICE- OCH MATSALSUTBILDNINGAR: Skapa mer
värde och öka försäljningen genom att lära dig mer om
kundbemötande och hur du kan vässa servicedetaljerna.
EKONOMIUTBILDNINGAR: Med rätt ekonomikunskap
ökar dina möjligheter att framgångsrikt driva din verk
samhet. Nyckeltal, kalkylering, prissättning och rappor
tering ger dig rätt beslutsunderlag.

LÖNSAMHET

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR: Ger kunskaper som
hjälper dig att bli en bättre ledare och få förutsättningar
och verktyg för att skapa en attraktiv arbetsplats.
UTBILDNING I HYGIEN OCH LIVSMEDELSSÄKERHET:
Kurserna ger dig bland annat insikt och kunskap i mat
säkerhet, riskvärdering och lagstiftning.

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt. Alla kurser
hittar du på martinservera.se/gastromerit
Scanna qr-koden med mobilen så
kommer du direkt till GastroMerit!
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Streamat / Skräddarsytt / Webbutbildningar

Välj bästa utbildningssättet
för dig & ditt team
För dig som vill spara på resandet och utbilda dig på kontoret eller hemma vid
datorn finns det flera möjligheter. Även skräddarsydda kurser kan ordnas online.

SKRÄDDARSYDDA KURSER

STREAMADE KURSER

WEBBKURSER

Genom att utbilda flera i personalen
samtidigt säkerställer du att alla har
samma kunskap. Det gör det lättare att
genomföra förändringar.
Att alla har den kunskap de behöver i
sin roll skapar trygghet och stärker före
tagets varumärke.
Utbildningsform och studietakt an
passas efter dina önskemål med hänsyn
tagen till tid och arbetsbelastning. 		
Skräddarsydda kurser kan också
genomföras online.

Du får en videolänk någon dag innan
utbildningen startar. Du deltar
framför din dator och utbildningen
streamas live från GastroMerits
lokaler. Vi börjar med att gå igenom
de olika funktionerna i videopro
grammet.
Övningar, diskussioner, grupp
arbeten och erfarenhetsutbyte
mellan alla som deltar sker i det
digitala mötesrummet. Enkelt,
roligt och effektivt!

Webbutbildningarna gör du när det
passar dig bäst. Kurserna är giltiga
i 60 dagar från det att du loggar in
första gången.
Du behöver inte gå igenom hela
kursen vid ett och samma tillfälle.
Du kan när som helst avbryta – och
fortsätta senare där du slutade. Tids
effektivt, inspirerande och smart!

Exempel på GastroMerits skräddar
sydda kurser:
• Maxa din försäljning i restaurangen
• Sälj som ett team
• Ledarskap, värdskap och service

Exempel på GastroMerits
streamade kurser:
• Ny som chef
• Grunderna i Excel
• Bli proffs på sociala medier

Exempel på GastroMerits webb
utbildningar:
• Grunderna i restaurangekonomi
• Allergier och i ntoleranser
• Ekologiska livsmedel för offentlig
sektor
• Grundkurs i livsmedelshantering 		
och hygien (finns även på engelska)

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt. Alla kurser hittar du på martinservera.se/gastromerit

Vi h jälper dig kombinera och paketera
utbildningen i minsta detalj.
Du kan få alla GastroMerits kurser och utbild
ningar skräddarsydda så att de passar dig och
dina medarbetare – oavsett om du jobbar med
måltider inom offentlig sektor eller inom privat
restaurangverksamhet.
GastroMerit har egna utbildningslokaler i
Stockholm. Vi genomför även kurser på flera
orter runt om i Sverige.
GRATIS
webbkurs i
ekologiska
livsmedel
för offentlig
sektor!

Perfekt för måltidspersonal i skolor,
förskolor och inom äldreomsorgen.
Passar även politiker och tjänstemän
som arbetar med livsmedelsfrågor.
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Utbildningar för framtiden

Med rätt kunskap är du
bättre rustad för framtiden
Starka trender formar framtiden inom restaurangbranschen.
Att hänga med på de här utmaningarna ställer krav på alla
i restaurangteamet. Därför genomsyrar dessa viktiga frågor
de kurser vi erbjuder.

Framtiden sätter ett ökat fokus på ledar
skap och service. Det behövs för att skapa
mervärde, attrahera och behålla med
arbetare, skapa merförsäljning och bygga
företagets varumärke.
Det handlar även om ett intensifierat
arbete kring hållbarhetsfrågorna, till
exempel minskat matsvinn och att ta hand
om hela råvaran från rot till blast och från
nos till svans.

Gästernas önskemål står i centrum, mer
än någonsin tidigare.
Den ökade klimatmedvetenheten påver
kar gästens val. Unga flexitarianer sätter
ekologisk och närproducerad svensk mat
högst på önskelistan. Vad innebär det för
dig och din verksamhet?
Det bubblar också rejält kring alla för
ändringar som proteinskiftet medför, med
mer växtbaserad mat och mindre andel

animaliskt protein, fast av bättre kvalitet.
Att laga och servera mer växtbaserad mat
är inte svårt, men det gäller att k omma
igång på ett smart sätt.

Alla kurser hittar du på
martinservera.se/gastromerit

Martin & Servera och GastroMerit vill verka som
en god kraft i samhället och inspirera till vidare
utveckling. För att säkerställa en hållbar framtid
krävs nya tankesätt som prioriterar ansvarsfull
hantering av planetens resurser. Vi tror på tanken
att inget enskilt företag ensamt kan hitta lösningarna
för framtiden – tillsammans är vi bättre rustade.
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Köksutbildningar

Brett utbud av
inspirerande kökskurser
Hållbarhet / Växtbaserat / Matsvinn
På GastroMerits kökskurser diskuterar vi ofta matens betydelse
och påverkan för en hållbar framtid. Det finns också flera
kurser som ger inspiration kring hur du kan jobba klimatsmart
och med de senaste teknikerna och råvarorna i det växt
baserade köket.
Hur ser till exempel ett kilo koldioxid ut på tallriken?
Hur får du till ekonomin när du lagar vegetariskt för många
personer? Lär dig mer om olika inköpsalternativ, ekologiskt
och icke ekologiskt och vilka klimataspekter som är viktiga att
tänka på. Kunskap kring olika sätt att minska matsvinnet och
jobba svinnsmart med hela råvaran finns med som en naturlig
del i många kurser.
Kort sagt – du lär dig skapa måltider som är hållbara för
miljön samtidigt som du behåller (eller kanske till och med
ökar) din lönsamhet.
Proteinskiftet blir lite lättare när du har rätt verktyg och
metoder för att laga nya och klassiska rätter i växtbaserad
tappning.
I GastroMerits breda utbud av kökskurser hittar du även
kurser som fokuserar på specifika teman som desserter,
surdegsbröd, vietnamesisk matlagning, café- och lunchmat
samt mat för seniorer.
Exempel på GastroMerits köksutbildningar:
• Minskat matsvinn, roligt och gott
• Inspirerande växtbaserad mat
• Vegetarisk meny i världsklass
• Växtbaserad mat för stora och små
• Vegetarisk mat för unga måltidsgäster
• Diplomerad kökschef

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt.
Alla kurser hittar du på martinservera.se/
gastromerit
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Få inspiration till en grönare meny –
oavsett om du jobbar med måltider inom
det offentliga, på en lunchrestaurang
eller en kvällsrestaurang.

Smaker från Saigon med
kursledare Thao Nguyen:
”Du får lära dig att
använda de vietnamesiska
grundingredienserna för att
skapa goda lunchrätter.”

Minskat matsvinn, roligt
och gott med kursledare
Johan Gottberg:
”Kursen vänder sig till dig
som vill ha praktisk kunskap
om hur du kan skapa håll
bara måltider och minska
ditt svinn med bibehållen
förtjänst.”

Dryckesutbildningar

Rätt dryckeskunskap ger
konkurrensfördelar
Ekonomi / Hållbarhet & service / Bar & restaurang
Vill du lyfta kunskaperna kring dryck till en helt ny nivå? Hos
GastroMerit hittar du ett gäng supervassa kursledare. Många
av dem är prisbelönta och internationellt kända sommelierer
och bartenders. Det som förenar dem är att de brinner för att
lära ut allt de kan kring dryck.
Konsten att kombinera mat och dryck lockar gäster och
ökar försäljningen. Det kan vara just den konkurrensfaktorn
som ökar din försäljning och omsättning.
GastroMerits sommelierutbildning ger dig, efter en inten
siv termin och examinering, titeln sommelier och en gedigen
kunskap inom ekonomi, prissättning, inköp och planering av
dryck för att kunna skapa lönsamhet.
Du kan även välja kortare en- och tvådagarskurser som
snabbt ger resultat i form av intressantare drinklistor i baren,
spännande vinlistor, design av maträtter efter vintyp och ett
kunnigt vinlingo som imponerar.
Exempel på GastroMerits kurser inom dryck:
• Vinkunskap
• Mat och dryck i kombination
• Cocktails och drinkar
• Diplomerad Sommelierutbildning

Sommelierutbildning
med kursledare Robert
Fredh:
”Det viktigaste är en hunger
att lära sig mer och att man
får en bättre förståelse för
hur man ska tänka med
mat och dryck samt hur det
passar ihop.”

”En restaurang med ett bra vinutbud och kunnig personal kan öka
omsättningen och bli mer lönsam. Gäster uppskattar kvalitet och om de
får bra service så har de inget emot att spendera lite mer.”
Rubén Sanz Ramiro, kursledare Sommelierutbildningen

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt.
Alla kurser hittar du på martinservera.se/
gastromerit
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Ledarskapsutbildningar

Stärk ledarskapet,
utveckla medarbetarna
och öka lönsamheten
Ledarskap / Arbetsgivare / Lönsamhet / Marknadsföring
Ledarskapet på restauranger och i restaurangköken är viktigt för
teamets trivsel, företagets lönsamhet och varumärke. Gastro
Merit har kurser där du kan gå riktigt på djupet för att bredda
dina kunskaper, till exempel terminsutbildningen Restaurant
Manager. Det finns också kurser som skjuter mitt i prick på ett
speciellt ämne, till exempel tredagarskursen Framgångsrikt
ledarskap.
Till din hjälp har du kursledare som är analyschefer,
organisationskonsulter, personalvetare och företagsekonomer.
Proffs rakt igenom, redo att dela med sig av sina kunskaper.
Det ger förutsättningar som hjälper dig att skapa en attraktiv
arbetsplats.
Du utvecklar din förmåga att leda grupper och får nya ledar
skapsverktyg. Du vässar din förmåga att engagera och inspirera
dina medarbetare. Det gör att alla tillsammans presterar ännu
bättre. Det vågar vi lova! Bonusen blir e tt ökat självförtroende.
Ett urval av GastroMerits kurser och
terminsutbildningar:
• Diplomerad Restaurant Manager
• Bli proffs på sociala medier
• Framgångsrikt ledarskap
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Ny som chef
• Ledarskap och gruppdynamik

Bli ännu bättre på att engagera och
inspirera dina medarbetare.

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt.
Alla kurser hittar du på martinservera.se/
gastromerit

Bli proffs på sociala medier
med kursledare Anne-Lie
Lokko:
”På min kurs får du lära
dig grunderna i content
marketing, det vill säga hur
du bygger ett varumärke i
sociala medier.”
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Ledarskapsutbildningar
med kursledare Roberto
Picornell:
”Efter kurserna har du både
karta och kompass för hur
du vill utveckla ditt eget
ledarskap i framtiden.”

Service- och matsalsutbildningar

Konsten att jobba
med gästens helhetsupplevelse
Mervärde / Merförsäljning / Service
Med hjälp av en tydlig plan kring gästmötet jobbar alla i
teamet mot samma mål med service, sälj och upplevelse.
Då blir gästens upplevelse inte spretig beroende på vem som
har hand om gästen eller vilka som jobbar tillsammans för
kvällen.
GastroMerits service- och matsalsutbildningar genom
syras av konsten att se gästen – i kombination med sälj
träning för att öka snittnotan. Genom att sätta rätt service
nivå skapar du ett värdskap – och ett mervärde – som präglar
hela verksamheten. Det ger återkommande gäster.
Här finns kurser som passar dig som jobbar i drift med
det direkta gästmötet. Andra kurser är utvecklade för dig som
vill styra och äga försäljningen, sätta mål och uppnå dem.
Utbildningarna hjälper dig att skapa en riktigt jämn och
hög lägstanivå!
Ett urval av GastroMerits kurser inom
service och matsal:
• Utveckla restaurangens servicenivå
• Maxa din försäljning i restaurangen
• Grundläggande matsalsarbete
• Skapa merförsäljning

”I restaurangen jobbar vi utifrån mjuka värden och ledordet är att se
gästen. För att kunna utveckla de mjuka värdena måste det finnas en
bra grundplan.”
Utveckla restaurangens servicenivå med kursledare
Mercedes Bachelet

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt.
Alla kurser hittar du på martinservera.se/
gastromerit
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Ekonomiutbildningar • Hygien & livsmedelssäkerhet

Kunskap som ger en
stadig och trygg grund
Ekonomi / Matsäkerhet
Köksekonomi med allt vad det innebär från prissättning till
menyplanering hjälper till att minska svinnet och öka lön
samheten. Hur kan du påverka råvarukostnaden? Hur kan
försäljningsstatistik hjälpa dig att optimera menyn? Gastro
Merits kurser gör att du får insikter som hjälper dig att ta
kontroll över rutiner, rapportering och budgetering.
Ett urval av GastroMerits kurser inom ekonomi:
• Nyckeln till ökad lönsamhet
• Restaurangekonomi
• Ekonomi för icke-ekonomer

Hygien- och
livsmedelssäkerhet
Med kunskap i matsäkerhet undviker du kostsamma misstag.
Vilka hygieniska risker finns när du hanterar olika livsmedel?
Vad kan utgöra hot mot livsmedelssäkerheten? Kurser i hygien,
matsäkerhet och grundläggande krav finns även som webb
kurser.
GastroMerits kurser inom hygien- och livsmedelssäkerhet:
• Livsmedelshygien och HACCP
• Grundkurs i livsmedelshantering och hygien
Nyhet! Nu finns ovanstående kurser även på engelska:
• Food safety and HACCP
• Basic course in food safety and hygiene
Har du ett behov av andra kurser på e ngelska?
Hör av dig till oss!

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt.
Alla kurser hittar du på martinservera.se/
gastromerit
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Med rätt baskunskaper och
prioriteringar skapar du bättre
möjligheter till framgång.

Inspiration, kompetens och lönsamhet

Inspirerande kurser för
dig som jobbar med
måltider inom skola,
förskola och äldreomsorg

KROKOMS
KOMMUN:
40 webbkurser för
kockar och köks
biträden
Krokoms kommun har med hjälp av 40
webbutbildningar inom tre olika kategorier
utbildat kockar och köksbiträden inom
kommunen.
– Vi valde ut kurserna Livsmedelshygien och
HACCP, Grundkurs i livsmedelshantering och
hygien samt kursen Allergier och intoleran
ser, säger Lena Träskvik, verksamhetschef
kost och lokalvård, Krokom kommun.
– Vi har ett politiskt uppdrag att varje
år kompetensutveckla vår personal och vi
tyckte att GastroMerits webbutbildningar var
ett bra sätt.
– Webbutbildningar lämpar sig väldigt
bra i och med att deltagarna studerar enskilt.
De var lätta att genomföra, trevliga att gå
igenom med bra föreläsare och lämpliga
avbrott för frågor, säger Lena. Jag kan
verkligen rekommendera den här formen av
utbildningar.

!

BASTARD
BURGERS:
Utbildat
alla chefer i
ledarskap

Bastard Burgers har utbildat 80 chefer i
ledarskap via GastroMerits onlineutbild
ning.
– Målet var att alla skulle få en inblick i
ledarskap och lära sig mer om skillnaden
mellan att vara chef och vara ledare,
säger William Engman, COO, Bastard
Burgers.
– Vi valde onlineutbildning för att k unna
utbilda alla chefer och inte bara några
få. Vi ville inte heller göra onödiga resor
ur smittskyddssynpunkt. Digitala kurser
passar våra chefer perfekt. De tyckte
utbildningen var superbra och jättekul!

GastroMerit har ett brett utbud med
kurser för offentlig måltidsservice.
Kurserna varvar teori och praktik. Du
får kunskap som hjälper dig att utveck
las. Här hittar du till exempel kurser i
vegetarisk matlagning för stora och
små, vegansk matlagning samt hållbar
matlagning.
Hela kursutbudet hittar du på
martinservera.se/gastromerit

Vill du också ha en
skräddarsydd utbildning
för era chefer? Hör av dig till
oss så hjälper vi dig!
Läs mer och boka på
martinservera.se/gastromerit
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GastroMerit

Utbildningar som ger inspiration, kompetens och
lönsamhet – för dig i r estaurangbranschen

#gastromerit #martinservera Häng med GastroMerit på Instagram och på martinservera.se – möt våra kursledare!

KONTAKTA OSS!
LÄS MER OCH BOKA PÅ
martinservera.se/gastromerit
gastromerit@martinservera.se
Tel. 08–722 26 00 eller via din säljare

Besöksadress Grosshandlarvägen 7, Årsta. Telefon 08-722 26 00
E-post gastromerit@martinservera.se
martinservera.se/gastromerit

