
Kursplan utbildning dryck och ekonomi 
Föreläsare: Linnea Ericsson Dip WSET (level 4) DIPLOMA 
Föreläsare: Rolf Olofsson entreprenör och erfaren krögare 

Introduktion 17 jan  14:00 -16:00
Presentation av kursen och föreläsare. 
Utdelning av kursmaterial och handledaravtal. 
Test för att kartlägga kunskapsnivå på eleverna. 

Provnings-dokument genomgång. 
Medverkande: Linnea Ericsson och Rolf Olofsson 

24 jan  09:00 -16:00 
“Vad är vin?” 
Genomgång av vinets historia. Vinets geografi och biologi. Hur man gör vin från ranka till flaska. 
Föreläsare: Linnea Ericsson  

31 jan  09:00 -16:00   
“Vart tar pengarna vägen?” 
Restaurangens ekonomi (kostnader, svinn och intäkter). Exponering, merförsäljning, prissättning, 
serveringsmängd och ekonomiska kalkyler. Schema och personalplanering 
Föreläsare: Rolf Olofsson 17/5 9-16 

7 feb  09:00 -16:00  
“Varför smakar vin så olika?”   
Druvor, klimat och annat som påverkat. Alla vinländer och deras olika förutsättningar. 
Föreläsare: Linnea Ericsson 

21 feb  09:00 -16:00   
Utveckla samarbete med leverantörer, säljstöd, kampanjer, logistik, lager, inventering och rotation av lager 
(bundet kapital) och workshop. 
Föreläsare: Rolf Olofsson 

28 feb  09:00 -16:00  
“Det viktigaste av allt Gästerna!” 
Gästhantering, service och klago-målshantering. Lagar och regler. 
Föreläsare: Rolf Olofsson 

7 mars  09:00 -16:00 (förmiddag lektion, eftermiddag bryggeri)  
“Malten i drycken” Öl, tillverkningsmetoder och därav olika smaker och ölsorter. Alkoholfritt och 
tillverkningsmetoder, prissättning av alkoholfritt kontra alkohol. 
Studiebesök på Poppels, lokalt bryggeri. För att nära se processen. 
Föreläsare: Linnea Ericsson 
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14 mars  09:00 -16:00 
Bubbel och sött, Hur smakar det?” 
Mousserande vintillverkning. Sött vintillverkning. Destillat, olika råvaror och olika tillverkningsmetoder. 
Frågestund inför prov. 
Föreläsare: Linnea Ericsson 

Prov 21 mars 14:00 -16:00 
Praktisk del - provning 
Teoretisk del - skriftligt prov 

Slutförande 
Meddelande om resultat av kurs kommer via mail en vecka efter avslutad kurs. 
Diplom - skickas via posten. 
För att bli diplomerad måste man bli godkänd i båda momenten. 

Blir man underkänd kan man inte bara göra om ena delen. Man kan genom erläggande av en omprovs-avgift 
vid händelse av misslyckat prov göra det igen. 
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