Vår kompetanse
– din trygghet
Lilleborg tilbyr kurs og kompetanseoverføring
som bidrar til å sikre trygg mat for våre kunder

Trygg mat gjennom styrket fagkompetanse
For å sikre at din bedrift leverer trygg mat er det viktig at både bedriften som helhet
og den enkelte ansatte er bevisst på hvorfor hygiene er viktig. Lilleborg legger i sine
hygienekurs stor vekt på å skape en riktig holdning til hygiene. Alle deltagere skal ha en
god forståelse av sin rolle, forstå nødvendigheten av bedriftens hygieniske regler,
og forstå hvor viktig deres jobb er for å sikre leveransen av trygg mat.

Hvorfor velge Lilleborg som din hygienepartner?
Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært
grunnleggende viktig for Lilleborg. Våre kursholdere har lang fartstid i bransjen, høy kompetanse
innen hygiene og vi dekker hele landet.
Lilleborg som en ekstern kursholder i din bedrift vil bidra til oppdatert fagkunnskap, nye måter å belyse
hygieneutfordringer på og en helhetlig tilnærming til budskapet. For mange vil det være nyttig oppfriskning
av gammel kunnskap, tilførsel av ny kunnskap og mulighet til å holde seg oppdatert på utviklingen i bransjen.
For å sikre at deltagerne på våre kurs tar med seg ny lærdom inn i arbeidshverdagen legger vi stor vekt
på å benytte konkrete og relevante eksempler og skape gode diskusjoner. Vi legger også opp til en god
og morsom oppsummering av de viktigste momentene ved hjelp av Kahoot. Alle deltagere blir etter endt
kurs tildelt et kursbevis.

Hygienekurs fra Lilleborg*
Mikrobiologi

Rengjøringsmidler

››

Kunnskap og forståelse om mikroorganismer,
og deres rolle i forhold til mattrygghet

››

Innhold / virkestoffer

››

Vekstvilkår

››

››

Overlevelse (biofilm/sporedannelse)

Riktig bruk av rengjøringsog desinfeksjonsmidler
HMS / Sikker håndtering og
oppbevaring av kjemikalier

Personlig hygiene
››

Viktigheten av personlig hygiene
i sammenheng med produksjon
av næringsmidler

››

Håndhygiene

››

Helse

Kontroll av renhold
››

Visuell kontroll

››

Prøvetaking

››

Hvordan tolke og bruke resultatene
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››

Produksjonshygiene
››

Soneinndeling

››

Sluser

››

Bekledning og klesbytte

››

Orden og ryddighet

››

Renslighet i produksjonslokalet

››

Rekontaminering

*Tema og varighet på kurs tilpasses dine ønsker og behov.
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

