
 

Mere vegetarisk og vegansk gourmet i fremtiden? Giv en 

hjælpende hånd, så et hold fremtidige kokke får afprøvet en 

række nye vegetariske produkter :)  

Bliv frivillig og hjælp med at koordinere dette mindre projekt, hvor et hold kokkeelever på 

Hotel- og Restaurantskolen (HRS) i Valby til september får til opgave at lave vegetariske 

retter af nogle af de mange nye vegetariske/veganske produkter som er kommet på 

markedet (f.eks. tempeh, linsemel, kaffemel, og hampefrø). Retterne bliver en del af en del 

af uge-menuen i frokostrestauranten på HRS.  
 

Hvad skal jeg lave?  
Du kommer til at stå for en del af planlægningen af hvilke produkter, de skal bruges, mængder, der 

skal købes ind til, levering og omkostningsramme med en underviser på HRS (fra slutningen af 

august), og ellers forventningsafstemme og koordinere med en række producenter som DVF har 

kendskab til i forvejen omkring pris og levering. 

Det vil være en fordel, hvis du har mulighed for at tage på besøg på HRS og tage billeder af 

ingredienser, processen og det færdige produkt (midt september). Muligvis vil der være en smule 

efterarbejde med opskrifter og formidlingen af erfaringerne til producenterne. Har du lyst, kan du 

være med til at skrive en artikel om projektet til vores blad Vegetarisk! 

Hvad får jeg ud af det?  

Du får styrket dine kompetencer indenfor projektledelse og eventplanlægning samt mulighed for at 

følge et mindre projekt fra start til slut. Herudover får du også styrket dine formidlingsevner både 

skriftligt og mundtligt. 

Derudover får du mulighed for at komme i kontakt med elever og undervisere på HRS, samt en 

række firmaer og derigennem udvide dit netværk samt udvikle dig personligt. 

Hvor lang tid tager det? 

Projektet er kortvarigt – med den største arbejdsindsats de sidste to uger af august og de første to 

uger af september. Du kan forvente at bruge mellem 10-15 timer om ugen i disse uger. En del af 



denne tid forventes at blive spredt ud over ugens dage for at lette koordineringen med de 

forskellige virksomheder.  

Fra midt september frem til midt/slut oktober kan du forvente at bruge 1-4 timer om ugen til og med 

oktober på formidling af erfaringerne til producenterne og muligt bidrag til Vegetarisk!  

 

Hvordan kan jeg søge stillingen? 

Skriv en mail til katrine.ejlerskov@vegetarisk.dk med oplysninger om hvilken stilling, du søger, CV 

og en kort motiveret ansøgning. Ansøgningen skal være fremme inden d. 11/8 kl 12.  

 

 

 


