Erbjudande från Livsmedelsutveckling Sydost

Hygien och livsmedelssäkerhet
Grunden för ett lyckat och roligt livsmedelsföretagande är kunskap om
hygien och livsmedelssäkerhet. Vi kan nu erbjuda hygienexpertis
tillsammans med tre företag/konsulter, som gör allt från en timmes
rådgivning till en komplett kurs möjligt. Livsmedelsutveckling Sydost bekostar
hela/i stort sett hela insatsen.
Anticimex: Tillsammans med Anticimex erbjuder vi kurser i grupp i grunderna inom
hygien och livsmedelssäkerhet. Fysiskt eller digitalt. Efter avslutad kurs ges du möjlighet
att skriva ett mindre prov som berättigar till kursintyg. Vi erbjuder kurser på eget initiativ,
men har också möjlighet att sätta ihop något på förfrågan.

Anna Blücher: Anna får betraktas som en guru inom mikrobiologi och livsmedel. Hon är
lektor vid Linnéuniversitetet och har under stor del av sitt yrkesverksamma liv undervisat i
livsmedelsmikrobiologi och nutrition. Anna kan hjälpa dig att se över dina hygienrutiner för
t.ex. förlängd hållbarhet, diskutera mikrobiologi och hälsoaspekter. Anna kan gå in som
expert i utvecklingsprojekt och har bland annat skrivit vår manual för lufttorkning av kött.

Per Nilsson: Per jobbar såväl nationellt som internationellt i sitt företag Profox sedan
2005, och är hemmahörande i Kalmar län. Per är livsmedelskemist och -inspektör i botten.
Hans samlade erfarenhet och kontaktnät inom livsmedelssäkerhet och närliggande områden
är imponerande. Per är även insatt i livsmedelslagstiftning, utomhusmatlagning och
småskalig charktillverkning. Genom oss kan Per anlitas för rådgivning i stort som smått.

Kostnad: Livsmedelsutveckling Sydost står för i stort sett hela kostnaden. I vissa fall blir en
mindre egeninsats aktuell, såsom vid kurserna med Anticimex och längre individuella
samarbeten. Kontakta oss innan ett samarbete påbörjas.

Vid frågor eller för intresseanmälan, kontakta Carina Hjalmarsson på
Livsmedelsutveckling Sydost, carina.hjalmarsson@iuc-kalmar.se ǀ 070-365 22 15

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av IUC Kalmar län i
samverkan med Linnéuniversitetet och LRF Sydost. Projektet finansieras av dessa parter, Region Kalmar län
och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under iuc-kalmar.se/projekt/lso

