
 

 

 

 

 

 

Culinar SKOLA 

Krydd & Smak A   
En matnyttig kurs som ger dig grundläggande teoretiska  

och praktiska kunskaper om kryddor, örter och kryddblandningar 

och deras funktion som smakingredienser i livsmedel. 

 

 Kryddor och örter – från jord till bord 

 Kryddblandningar 

 Smaksinnena och smakupplevelsen 

 Smaksättning med kryddor, örter och kryddblandningar 

 Sensorik 

 Kvalitet och säkerhet 

 Trender   

 

Matnyttiga kurser  

- - - - - - -  

Teori  och Praktik 

- - - - - - - 

Inspiration 

och Kunskap 

- - - - - - - 

11-12 april, 2018 

culinar.se/culinar-skola 



 Culinar SKOLA - mervärde för våra k 

Culinar SKOLA – Mervärde för våra kunder 
Korta kurser - Små grupper - Teori och praktik - Inspiration 



Culinar SKOLA Krydd & Smak A 
På kursen får du lära dig om kryddor, örter, 

kryddblandningar, deras ursprung, historia och långa 

väg från jord till bord. Hur fungerar de i olika 

livsmedelsapplikationer? Vad smak - egentligen? 

Varför smakar det? Vad är det som smakar? Vilka 

faktorer påverkar upplevelsen av smak? Hur 

kontrolleras kryddkvalitet, säkerhet och spårbarhet?  

Sensorik  – att beskriva smakupplevelsen. Trender 

och nyheter. Alla kursavsnitt varvar teoretiska och 

praktiska moment och övningar. 

 

Aktuella kursdatum finns på culinar.se/culinar-skola 

Plats: Culinar Kundcenter, Fjälkinge. 

Boende: I Kristianstad. 

Anmäl intresse: jan.lewen@culinar.se  

 

Program 

– huvudrubriker och ungefärliga hålltider 
Tid Dag 1   Tid Dag 2 

13:00  Kryddornas underbara värld – del 1 

 Smakupplevelsen – vad upplever vi 
med våra sinnen? 

 Kryddornas underbara värld – del 2 

8:30  Sensorisk analys – vilka metoder ska 
vi använda? 

 Hur byggs en god smak med kryddor, 
örter, kryddblandningar mm? 

 Kvalitet, säkerhet, spårbarhet – Lagar 
och regler. Så här jobbar vi. 

 Besök i kryddfabriken och i kontrollab. 

 Kryddornas underbara värld – del 3 

16:30 Smaksättning –  Gemensam matlagning 
och middag i vår matstudio. 

15:30 Avslutning 

  



Här är vi! 
Culinar erbjuder hjälp med utveckling av recept och 

produkter och leverans av kryddor, 

kryddblandningar, funktionella blandningar och 

ingredienser för smak, konsistens och funktion till 

livsmedelstillverkare i Norden. Så har vi gjort sedan 

1944 då Culinar såg dagens ljus. 

Idag är vi 180 matglada själar som brinner för mat, 

smaker, produktutveckling och service. 

Välkommen till oss i Fjälkinge, strax utanför 

Kristianstad i nordöstra Skåne. Här har vi hela 

företaget samlat på ett ställe. 

Det gör våra beslutsvägar både korta och snabba 

mellan administration, inköp, produktutveckling, 

försäljning och produktion Vårt moderna 

kundcenter erbjuder fräscha konferens- och 

möteslokaler, pilotfabriker för småskalig tillverkning 

av utvecklingsprodukter, sensoriklab och en 

matstudio för demonstrationer och provsmakning 

och utvärdering. 

Culinar ingår i den svenskägda Lyckebygruppen som 

omsätter 1,7 miljarder kronor och har 300 anställ

 

Ring: 
044 585 00 

 
 
 
 
 
Besök & paket: 
Gamla vägen 27 
291 67 Fjälkinge 

Brev: 
Box 45 
291 07 Fjälkinge 

Epost: 
info@culinar.se 
order@culinar.se 

Socialt: 
www.culinar.se 
@lyckebyculinar 


