Plan

2. halvår skoleår 2018-19
Masterchef Hold 1 og 2

Dato
24. januar

Uge

Tidspunkt

Fagområde

Fagaktivitet:

Sted

4

8.00-16.00

Burgere

Du skal fremstille en gourmetburger og
Crêpes ”tynde pandekager”.
Dvs. du skal lave alt fra bunden lige fra
burgerbollen til tilbehøret.
Du skal lære at lave tynde pandekager

Afgang fra Sct.
Georgsgården
Kørsel til EUC Nord
Og retur

Du skal lære at tilberede og pynte en
klassisk frokostret ”Pariserbøf”

Afgang fra Sct.
Georgsgården
Kørsel til EUC Nord
Og retur

Heldag

Crêpes

Torsdag
13.
februar

7

14.00-17.00

Introduktion
til
Gastronomi
& Service.

Du arbejder med pandestegning og korrekt
håndtering af køkkenets værktøj og
udskæring af garniture.
27.
februar

9

14.00-17.00

Stjerneskud

Du skal fremstille det klassiske smørrebrød
”Stjerneskud”

-- // --

Du skal pochere og friturestege fisk, lave og
tilsmage en dressing, og du vil arbejde med
opbygning og pyntning af produktet
6. marts

10

14.00-17.45

Potage
Dubarry

Du skal tilberede en blomkålssuppe
”Potage Dubarry” som er en klassisk
purresuppe, og dertil skal du lave garniture.
Evt. dansk frugtgrød (jordbærgrød)

-- // --

13. marts

11

14.00-17.45

Herregårdsbøf

Du skal lave en Herregårdsbøf.

-- // --

Dvs. du skal lave en ægte sauce bearnaise,
forme og stege en hakkebøf, ” pom pontneuf” og lave ”Ærter Francaise”
20. marts

12

14.00–17.45

26. marts

13

8.00-16.00

Heldag

Asiatisk mad
& dessert

Program kommer senere

-- // --

Du skal fremstille og tilberede asiatisk mad,
hvor du skal arbejde med lynstegning af

-- // --

Tirsdag

kød og grøntsager. Du skal fremstille den
klassiske dessert ”Pære belle Hélène

EUC Nord kommer senere med en invitation til ”Åbent Hus dag”, hvor forældre kan komme og se stedet
og hvad de unge har lavet på holdet. Datoen meldes ud senere

Kontaktlærer valgfag:
Cathrine Viviano
Mobil: +45 7224 6587
Mail: csv@eucnord.dk

Ken Kristensen
Mobil: +45 72 24 60 63
Mail: kenk@eucnord.dk

Gitte Falk
Mobil: 7224 6852
Mail: gif@eucnord.dk

