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Undervisning i iværksætteri 

 
Projektopgave Gourmetbutikken 4 HF v/8 

Start med at finde på et fantastisk navn til jeres team. 

 
På dette 4 HF skal du arbejde med iværksætteri og kompetencer ift. det at starte og drive en 
slagterbutik. Du skal samle et team på 3 personer, og I skal fremlægge et projekt om hvad og 
hvordan fremtidens Gourmetslagter butik, sælger og ser ud i 2030.   
TEAMet skal afprøve projektet af i gourmetslagterbutikken torsdag og fredag i denne uge.                                     
Det færdige projektet vises for klassen den anden sidste dag og må max vare 15 min.                              
Brug billeder og video som dokumentation, brug gerne power point. 
 
TEAM’et skal forsøge at udvikle fremtidens måltidsløsning i Gourmetslagter butikken.            
Tænk endeligt kreativt & innovativt. Måltidsløsning skal laves af en valgfri udskæring af grisen.   
 
Planlæg opgavens omfang. Beskriv processen kort, hvem gør hvad osv. 

 
Opgaven er følgende: 

Gourmetslagterbutikken anno 2030:   

 Du/I skal starte en ny butik, hvordan kan i differentiere jer fra andre 
slagterbutikker? Beskriv helt præcis hvad i vil gøre?    

 Hvorfor skal kunden lægge sine penge i jeres butik?  

 Beskriv hvad i vil gøre for at give den ultimative kundeservice. 

 Hvad menes der med visuel reklame?  

 Hvordan kan i øge salget/omsætningen i Gourmetslagterbutikken? 

 Hvordan differentiere en iværksætter sig fra de allerede eksisterende 
selvstændige butikker, og hvilken egenskaber skal den dygtige slagter have som 
sælger? 

 Find de 5 bedste spørgeteknikker som kan bruges til den indledende kontakt 
med kunden. F.eks  

 Hvad menes der med 4 X 20 reglen?  

 Hvordan vil i bruge den digitale platform til at promote jeres butik? 
Her skal udarbejdes en reklame som skal være digital!(forestil jer, jeres 
åbningsreklame for butikken) 

 Hvorfor skal vi fortælle den gode historie? Storytelling 
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Undervisning i iværksætteri 

 
Måltidsløsning /Convenience til 1 person: 

 Lav fremtidens måltidsløsning og præsenter den i Gourmetbutikken. 

 Produktet skal indeholde årstidens råvarer. 

 Måltidsløsningen skal indeholde en udskæring af grisen. 

 Måltidsløsningen skal fremstilles til 1 person.  

 Du har kun de råvarer til rådighed der står på råvarelisten.  

 Der skal laves en kalkulation. 

 I skal skrive en allergeneliste. 

 Hvilke grundsmage indeholder produktet. 
_______________________________________________________________  

   

 Hvad er convenience?  

 Forhold jer til bæredygtighed. 

 Der skal laves en tilberednings vejledning til kunden. 

 Der skal laves en anretningsvideo på 30 sek. til YouTube og en QR kode. 

 Udarbejd en ernæringsberegning. (iminmad.dk). 

 Beskriv hvordan produktet skal emballeres og sælges i butikken. 

 Udvælg 2 af FN’s 17 verdensmål. 
 
Måltidsløsningen/Convenience skal udvikles, tilberedes og smages af torsdag. Der skal udvikles 
5 forskellige retter til 1 person. Gruppen skal udvælge et af produkterne som skal laves og gøres 
klar til salg & smagsprøve i Gourmets butikken tirsdag.  Mandag skal der produceres 8 enheder 
af jeres valgte ret til salg. De 2 af dem er til smagsprøver. Det hele skal ende ud med en event i 
Gourmetbutikken, hvor teamet skal sælge sit produkt. Hvem får solgt flest?   
 

 Beskriv hvorfor i valgte netop denne ret og beskriv hvor godt jeres salg er gået. 
 

Det er en TEAM opgave og det forventes at alle er engageret i TEAMets beslutninger  
 

Du kan finde inspiration, viden og teorier I slagterbiblen, på moodle og nettet. Se nedstående 
link: 

- https://uiiv.dk/casefilm/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=b-Yd11rHaWQ 

- https://shop.homemate.dk/ 
 
 
 
 
 

God fordøjelse 
 

Gør jer umage - Brug jeres faglige stolthed  

https://uiiv.dk/casefilm/
https://www.youtube.com/watch?v=b-Yd11rHaWQ
https://shop.homemate.dk/
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ZBC blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder, at vi nu er en del af et globalt 

netværk af skoler, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og har fokus på at gøre elever til 

globale medborgere. 
 


