VFU

PÅ VÄG MOT WHITE GUIDE
VERKSAMHET
På Staffanstorps Gästis är man stolt över vårt vackra landskap och alla fantastiska produkter som
odlas i den skånska myllan. Med fokus på lokalproducerat och säsongsanpassat erbjuder man bland
annat lunch, á la carte, after work, söndagsbrunch, catering, fest, bröllop, dop, konferenser,
gåsamiddag och julbord.
På dryckessidan samarbetar man med exempelvis Klagshamns vingård, Hällåkra, Sövde musteri och
Österlenbryggarna för att kunna servera helskånska menyer till de som önskar. Här erbjuds även
egenkryddad snaps där många av kryddorna har växt i den allra närmaste omgivningen.
Gästis erbjuder även trädgårdsservering i den vackra Gästisparken där man i lugn och ro kan äta en
lunch, uppleva grönskan, ta en fika, njuta av ett glas vin, spela kubb medan maten tillagas och låta
barnen få springa av sig när det kryper i benen. Här i trädgården kan gästerna även uppleva
allsångskvällar, grill- och trubadurkvällar, grisfest m.m.
UPPGIFT
2014 var Staffanstorps Gästis med i White Guide, Nordens ledande guidesystem där årligen ca 800
restauranger testas och bedöms. Bedömningen av restauranger görs utifrån fyra faktorer: mat, dryck,
service samt miljö/stämning. Tyvärr halkade verksamheten ur White Guide 2015 och har inte lyckats
komma med sedan dess.
Staffanstorps Gästis söker nu en student inom Gastronomi som vill göra sin VFU
(Verksamhetsförlagd utbildning) hos dem. Projektet som studenten ska driva innefattar att
inledningsvis sätta sig in i verksamheten samt i bedömningskriterierna som White Guide använder.
Därefter ska de fyra faktorerna mat, dryck, service och miljö/stämning analyseras bl a genom
kundundersökningar bland Gästis gäster. Vill studenten använda sig av ytterliga metoder för att
analysera någon eller några av faktorerna välkomnas även detta.
När studenten anser sig ha skaffat tillräckligt med underlag ska hen sammanställa detta och göra en
analys kring hur långt ifrån White Guides bedömning verksamheten anses vara. Därefter ska förslag
tas fram kring hur Staffanstorps Gästis kan utvecklas när det gäller en eller flera av faktorerna. Det
kommer bli upp till studenten att i samråd med Gästis välja att fördjupa sig inom en faktor eller ge
mer övergripande förslag för flera faktorer.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Under projektet kommer det även finnas möjlighet att ”gå bredvid” vid ett par tillfällen om detta är
önskvärt från studentens sida.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
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