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Et smart valg

Se all
mulighe e
tene
dine!

Derfor
elsker vi
jobben vår!
Møt fire ungdommer
på arbeidsplassen

Silje spiser
is på jobben
hele uka
Lyst på et
morsomt
studiemiljø?
Bli med
til Ås!

intro

Har du lyst til
å være med?
Matbransjen trenger flere folk! Har du lyst å
studere interessante fag som gir deg en trygg
og spennende jobb med god lønn etterpå?
Da er matbransjen noe for deg!
Matbransjen er landets nest største industri,
og er en næring i vekst. Derfor trenger vi
flere flinke, engasjerte hoder som har tatt
fagbrev, fagskole eller høyere utdanning.
Er du den neste som tar en matfaglig
utdanning?
For en ting er sikkert: Mat går aldri av moten.

Hvert år spiser hver av oss:

112,5
liter melk

51

kilo kjøtt

10,5

5,5

kilo ost

76,5
kilo brød og
kornvarer

7

kilo iskrem

72,8
liter mineral
vann og brus

kilo
sjokolade
og drops

320 000 20

En pølsemaker lager 320 000 pølser på én dag

Kilder: jobbimatbransjen.no, SSB Forbrukerundersøkelsen
1996–1998 og SSB Forbruksundersøkelsen 2012
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PS : Denne gjengen studerer mat
vitenskap og ernæring ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) på Ås. Kanskje du har lyst til
å feire Studentuka med dem neste år?

Interessert? Les mer om alle
mulighetene dine i matbransjen
på de neste sidene!
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intro

Bla om og se
drømmejobbene!
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Det er allt id jeg
som får ans var
for å grille kjøt tet.

o d t.

Gjett hva vi
jobber med!
Disse fire har funnet drømmejobben i
matbransjen. Kan du gjette hva de gjør?
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lærlingen

lærlingen

Ingrid Knutsen (19)

Simen Moe (20)

Bakerlærling, Åpent Bakeri

Automatikerlærling, Arcus

Utdannelse: matfag vg2 på Etterstad
vgs, nå i to års læretid hos Åpent
Bakeri i Oslo som avsluttes med
svennebrev som baker.

Utdannelse: Elektro Vg1, Ås vgs, automasjon Vg2, Strømmen vgs, nå i to og et halvt
års læretid hos Arcus som avsluttes med
fagbrev som automatiker.

– Jeg har alltid
likt å bake

For alle som
elsker Lego

Hvorfor valgte du å bli baker?
– Jeg har bestandig vært veldig glad i
å bake. Da jeg begynte på matfag på
videregående var planen egentlig å bli
konditor, men så var jeg utplassert på
Åpent Bakeri og fant ut at det var baker
jeg ville bli. Det er kjempegøy – og så
utrolig mye mer enn bare å bake brød.
Det er mye kjemi i bakerfaget, og det
synes jeg er interessant.
Hva gjør du akkurat nå?
Akkurat nå jobber jeg «på bordet»,
hvor vi slår opp og former brød, og det
er veldig gøy. Tidligere har jeg vært i
«miksen», hvor vi blander deigene.
Hva er gøy med jobben?
– Det morsomste er se hvor mye forskjellig vi kan lage av råvarer som mel og
gjær. Jeg synes det er veldig interessant
å lære om hva som skjer når man blander
ulike råvarer sammen, og hvilke resultater vi får når vi gjør ting på forskjellige
måter. Og så blir jo resultatet av det vi
lager veldig godt, da. Ingenting lukter så
deilig som rykende ferskt bakverk!
Hva drømmer du om?
Å få mitt eget bakeri en dag. Men først
vil jeg reise rundt i verden og lære mer
og oppleve nye ting. Jeg kan virkelig
anbefale dette yrket; det er utrolig gøy,
og så trenger vi flere ordentlige håndverksbakere.
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Ingenting
lukter så
deilig som
rykende
ferskt
bakverk!

Hva er en automatiker?
– Det er en som jobber med drift og vedlikehold
av automatisk utstyr, alt fra rulletrapper, brusautomater, bilvasker, bensinpumper, produksjonsutstyr på fabrikker til berg- og dalbaner.
Hva gjør du akkurat nå?
Her hos Arcus jobber jeg med å passe på,
vedlikeholde og forbedre maskinene på
fabrikken som produserer vin og brennevin.
Jeg trives veldig godt her, fabrikken er ny og
flott, og vi har et veldig godt arbeidsmiljø.
Hvorfor valgte du dette yrket?
– Egentlig hadde jeg tenkt å bli elektriker,
men da jeg gikk på elektro ble jeg veldig
fascinert av automasjon – ting som rører på
seg . Jeg har alltid vært glad i å skru ting fra
hverandre og finne ut hvordan de fungerer,
derfor er dette faget midt i blinken for meg.
Hva er bra med denne jobben?
Automatikeryrket er veldig variert og vi får
jobbe med mye spennende moderne teknologi.
Dette er et yrke jeg vil anbefale til alle gutter
og jenter som liker å bygge lego og se hvordan
ting henger sammen. Arbeidsmarkedet for
automatikere er ekstremt godt, det fins ikke en
eneste arbeidsledig automatiker her i landet!
Godt betalt er det også.
Hva drømmer du om?
Det kan hende at jeg utdanner meg videre
til automasjonsingeniør seinere, da kan jeg
designe og teste ut maskiner også.
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lærlingen

Fagarbeideren

Caroline Bengtson
Bakken (24)

Maicon Douglas
De Sa Silva (19)

Fagarbeider industriell matproduksjon, Tine

Pølsemakerlærling, Strøm-Larsen

Utdannelse: Vg 1 Restaurant- og matfag
og Vg 2 matfag på Sørumsand vgs, og to
år som lærling hos Tine som ble avsluttet
med fagbrev. Jobber nå hos Tine.

Utdannelse: Vg 1 Restaurant- og matfag og
Vg 2 matfag på Nannestad vgs. Nå i to års
læretid hos Strøm-Larsen i Oslo, som av
sluttes med svennebrev som pølsemaker.

Spennende
matproduksjon

– Pølser er kult

Hvorfor valgte du dette yrket?
Egentlig hadde jeg planer om å bli kokk,
baker eller konditor, men etter at jeg var på
utplassering hos Mølla syntes jeg det virket
veldig spennende å jobbe i industrien. Når
man tar fagbrev hos Tine, velger man om man
vil spesialisere seg i kefir eller rømme, fordi
maskinene er så forskjellige. Jeg valgte kefir.
Hva gjør du akkurat nå?
Nå jobber jeg med å produsere melk, juice
og kefir. Når jeg kommer på jobb starter
jeg først opp maskinene, og det tar cirka en
halvtime. Først produserer vi melk, deretter
juice og kefir. Jeg liker alt ved jobben min,
den er veldig spennende! Og så er jeg veldig
glad i menneskene som jobber her.
Hvordan er arbeidsdagen din?
Jeg jobber dagskift en uke og ettermiddagsskift den neste, og har fri i helgene.
Det er mye vi må passe på, det kan for
eksempel oppstå feil på maskinene som
vi må rette opp.
Hvorfor vil du anbefale denne jobben?
Det er jo ikke sånn at melka bare tappes på
en kartong og havner i butikken, det ligger
mye arbeid bak. Jeg har vært med melkebilen ut til gårder for å hente melk og blant
annet lært hvordan man blander og syrner
yoghurt. Det er flest gutter i denne bransjen,
så det hadde vært moro med flere jenter!
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Hvorfor valgte du dette yrket?
– Min plan var egentlig å bli kokk, men da
jeg fikk prøve meg i pølsemakerfaget, var
det så kult at jeg heller ville satse på det.
Hva gjør du akkurat nå?
Pølsemakere lager ikke bare pølser;
akkurat nå holder jeg på med skjæring
og lager spesialpølser og spesialburgere.
Her hos Strøm-Larsen får jeg prøve noe
nytt hele tiden. Vi tar imot spesialbestillinger, så ingen dager er like. Selv om det
er mye å gjøre, er det veldig gøy.
Hvordan er arbeidsdagen din?
Vår bransje er preget av sesonger, og
nå om høsten holder vi mye på med
pinnekjøtt. Skinker, salamier, leverposteier og hamburgere lager vi hele
året. Jeg er veldig glad i kjøtt, og blir
ikke lei selv om jeg jobber med det hele
dagen. Det eneste er at jeg kanskje blir
litt lei av er ribbe i juletida. Jeg kan også
bruke mye av det jeg lærer hos StrømLarsen når jeg skal lage mat hjemme, og
det blir alltid sånn at når jeg skal grille
med familie og venner så er det jeg som
får i oppgave å ta meg av kjøttet.

Vår bransje
er preget av
sesonger, og
nå om høsten
holder vi mye
på med pinne
kjøtt.

Hva drømmer du om?
Jeg vet ikke helt, men jeg skal i hvert fall
jobbe med mat! For pølsemakere er det
ikke noe problem å få jobb, det er ikke så
mange av oss.
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bedriften

is i magen

fakta
Diplom-is

Produktutvikler Silje Bjørlykke
spiser is på jobben flere ganger i uka.

I 1930-årene
begynte Diplom-Is
å produsere Norges
første ispinner.

tekst Sissel Fantoft foto Ellen Johanne Jarli

Vi som er produktutviklere jobber tett
sammen med markedsavdelingen for å utvikle nye produkter. Når vi har bestemt oss for
et produkt vi har lyst til å prøve, går vi inn på
det lille kjøkkenet vårt og begynner å blande
sammen ingredienser og tilsette smaker. Når
vi har kommet frem til et produkt vi har tro
på, starter vi produksjonen, forteller hun.
Hos Diplom Is møter vi stadig på Eskimonika, den søte eskimojenta i sin røde og gule
pelsdrakt. Hun er selve symbolet på DiplomIs og har gjort at nordmenn siden 1930-tallet
har fått lyst på søt og kald iskrem når man
ser henne stå utenfor kiosken.
En matnerd. Silje er utdannet master i
matvitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
– Det var ganske tilfeldig at jeg havnet der,
jeg hadde egentlig tenkt å studere kjemi. Studieveilederen min på videregående anbefalte
meg å søke på Ås, og da jeg leste om studiet,
ble jeg tent med én gang, forteller Silje, som
omtaler seg selv om en skikkelig matnerd.

«Helt siden ungdoms
skolen har jeg laget
både middag og rare
kaker hjemme.»
Silje Bjørlykke

– Jeg har alltid vært glad i å lage mat. Helt
siden ungdomsskolen har jeg laget både
middag og rare kaker hjemme.
Hun tilbrakte ett av sine studieår ved et
universitet i Spania.
– Der fulgte vi forelesningene i matvitenskap på spansk, og det gikk bedre etter hvert
som vi lærte mer av språket, forteller hun.
Oppptatt av ernæring. I tillegg til å utvikle
og forbedre smaken på is, er også hensyn til
lover og regler en viktig del av jobben.
– Vi har et stort ansvar for å merke produktene riktig i forhold til for eksempel allergier.
Folk blir stadig mer opptatt av ernæring og
det å spise sunt, og vil gjerne vite sukker-,
salt- og fettinnhold i maten.
Selv har hun blitt ordentlig kresen på is
siden hun begynte å jobbe i Diplom Is.
– Jeg spiser ikke is som har vært tint og så
frosset igjen. Og når jeg er på ferie, sjekker jeg alltid utvalget for å se om jeg kan få
inspirasjon til noe jeg kan lage på jobben,
sier hun.

4 på fabrikken

Diplom Is AS er i dag et heleid
datterselskap av TINE BA, og
produserer iskrem under vare
merkene Diplom-Is, Mövenpick,
Mars Ice Creams og Nestlé.

27

millioner
liter is
Diplom-Is produserer årlig
27 millioner liter is

552 ansatte jobber i Diplom-Is

927 mill.
927 millioner kroner i årlig
omsetning

(Tallene er fra 2011)

foto Espen Solli

Det er mange yrkesgrupper i sving for å lage iskrem hos Diplom-Is.

Ida Therese Adelheid Aamodt
er linjeleder Produksjon og
gjennomfører kvalitetstester
på iskremen.

010 /// Jobb i matbransjen

Cecilie Thoresen jobber
på laboratoriet gjør en
bakterieanalyse av en
Krone-is.

Alvar Holmgren jobber
på teknisk avdeling og
gjennomfører vedlikehold
på maskinene.

Ingunn Jeppedal jobber med
prosessstyring i mikseavdelingen og blander råvarer til
flytende iskremmiks.
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bedriften
– Vi har veldig gode ordninger her, og
jeg synes det er deilig med variasjon.
Jeg stortrives og har aldri angret på
at jeg begynte å jobbe her, sier Ann
Helen Thomassen. Her jobber hun
sammen med Marius Hunskår.

Lager
norske
klassikere
Ann Helen Thomassen var
nysgjerrig på hva som skjer med
maten før den havner i butikken.
Som fagoperatør hos Mills
følger hun prosessen fra råvare
til ferdig matvare.
tekst Sissel Fantoft foto Ellen Johanne Jarli
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Julie Heide Lund
spiser kaviar så
ofte hun kan.

bedriften

Søker flere
faglærte

«Hvis man er selvgående og viser initiativ, finnes
det mange muligheter her hos Mills. Jeg trives så
godt at jeg satser på å bli værende veldig lenge.»
Ann Helen Thomassen

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her
hos Mills. Det er så mange flotte mennesker som
jobber her at det er gøy å komme på jobb! stråler
Ann Helen Thomassen (25). Hun setter veldig pris
på at arbeidsoppgavene er så variert – og at hun
får jobbe med forskjellige kolleger hele tiden.
Nå har hun jobbet i Mills i Fredrikstad i sju år.
– Jeg kom hit som lærling da jeg var 18 år
gammel. Da hadde jeg tatt til Vg1 Restaurant- og
matfag og Vg 2 matfag ved Glemmen videregående
skole. Mamma jobbet tidligere hos Stabburet,
og fra henne har jeg alltid hørt mye om hvordan
industriell matproduksjon foregår. Det er nok
derfor jeg var så interessert i det, sier Ann Helen,
som aldri har angret på sitt yrkesvalg.
– Det er så mange muligheter her! Jeg har
jobbet på forskjellige linjer hvor produktene
pakkes, jeg har vært i blandeavdelingen og på
laboratorieavdelingen og har til og med tilbrakt
en hel arbeidsdag sammen med fabrikksjefen! Jeg
er veldig glad for at læretida var så variert, for da
fikk jeg oversikt over fabrikken og fikk se hvordan
alt henger sammen, sier hun.
Allsidige Arbeidsoppgaver. Da læreperioden
var over fikk Ann Helen Thomassen tilbud om
fast jobb i blandeavdelingen, hvor ingrediensene
til de forskjellige produktene blandes sammen.
– Der var jeg i to år, og så flyttet jeg over til laboratoriet. Der sjekkes det at produktene har riktig
vekt og at de inneholder det de skal, forteller hun.
Nå jobber hun ute på selve fabrikkgulvet, hvor
hun blant annet følger med på skjermbildene og
styrer alt av pumper og ventiler.
– Produktene er ferdig blandet på blandeavdelingen og fraktes hit i tanker. Her gjør vi blant
annet om flytende emulsjon (en blanding av
væsker) til fast margarin, og pakker produktene i
folie, beger eller på tube. Så blir de sendt til ferdig
varelageret og derfra ut til butikkene, forteller
Thomassen, som er fascinert av maskiner og liker
å være med når nytt utstyr skal installeres.
– Hvis man er selvgående og viser initiativ, fins
det mange muligheter her hos Mills. Jeg trives så
godt at jeg satser på å bli værende veldig lenge,
sier hun.
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Mills i Fredrikstad er
på jakt etter oppegående
og engasjerte lærlinger.
– Vi investerer kraftig for
fremtiden, og har et stort
behov for flere lærlinger til
operatørstillingene våre i
produksjonen, sier fabrikksjef
Linda Seeman. I februar åpnet
Mills DA et nytt fabrikkanlegg i
Fredrikstad. Investeringen har
kostet 200 millioner og sikrer
35 nye arbeidsplasser. Utstyret
i produksjonen er nå så teknisk
avansert at det kun kan opereres av kvalifisert personell.
– Derfor er vi stadig på jakt
etter flinke, oppegående folk
som er engasjerte i jobben sin,
sier Linda Seeman.

– Jeg jobber turnus og
veksler mellom formiddagsettermiddags- og nattskift
sier Ann Helen Thomassen.

Kaviarsjefen

fakta
Mills

Julie Heide Lund (23) skal få
deg til å like k
 aviar enda bedre.

Mills DA er en del av Agra-
konsernet, som produserer mat
i Norge, Sverige og Danmark.

450 mennesker –også kalt
millsere – jobber i Mills

1,8 mrd.
1,8 milliarder kroner
omsetter Mills for i året.

Søker faglærte. Mills i
Fredrikstad søker spesielt
etter lærlinger som har studert
matfag. Nylig fikk restaurantog matfag-linja ved Glemmen
videregående skole 200 000
kroner av Mills til å installere
sitt eget prosessanlegg, slik at
elevene kan få prøve seg på
industriell matproduksjon
i praksis.
– Vi har et godt samarbeid
med Glemmen videregående
skole. Mange elever på
matfaglinjene planlegger å
bli kokk, for det er et yrke
som ofte blir veldig glamorøst
fremstilt på tv, samtidig som
vi sjelden ser hvordan det er
å jobbe i industriellnærings
middelproduksjon. Vi prøver
å vise elevene hva det vil
innebære å jobbe hos oss,
sier Seeman.

Mills sitt største fabrikkanlegg ligger i Fredrikstad. Her produseres majones, kaviar, margarin
og oljer, som havner i kjøleskap over hele Norge.

Hun er nyansatt som junior produktsjef
kaviar i Mills, som betyr at hun
jobber med merkevarebygging av Mills
kaviar og tar alle beslutninger som har med
kaviar å gjøre.
– Jeg elsker kaviar! Det er kjempegøy å få
jobbe med noe som alle har et forhold til. I
denne bransjen skjer det noe hele tiden, så
man er nødt til å være på hugget. Folk blir
stadig mer bevisst på hva de putter i munnen,
og samtidig er det beinhard konkurranse
mellom dagligvarekjedene. Det er veldig
morsomt å jobbe i Mills. Selv jeg er helt fersk
– og er litt skrekkslagen – er det akkurat
sånn jeg vil ha det, sier hun.

«Vi er stadig
på jakt etter
flinke,
oppegående
folk som er
engasjerte i
jobben sin.»
Linda Seeman
Det produseres Kaviar døgnet rundt mellom
mandag og fredag.
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Dine muligheter i matbransjen
Matbransjen er Norges nest største industri med spennende jobber for
deg som har lyst til å ta fagbrev, fagskole eller høyere utdanning.
Her ser du noen av mulighetene dine i matbransjen:
tekst Hanne askbo illustrasjon marius hole

Meieribransjen har 7523 ansatte i 119 bedrifter over
hele landet. Er du teknisk anlagt kan en jobb i meieri
bransjen være noe for deg. Bransjen har behov for folk
med fagbrev i industriell matproduksjon, produksjons
teknikk eller automasjon. Du vil være med å produsere
for eksempel melk, ost, yoghurt, smør og iskrem.

Kjøttbransjen er den største bransjen i
matindustrien med 10 981 ansatte fordelt på
325 bedrifter. Her er det mange muligheter for
pølsemakere, slaktere, kjøttskjærere og andre
som vil jobbe med produksjon av pølser,
kjøttdeig, pålegg og ulike typer rent kjøtt.

Drikkevarebransjen har 4318 ansatte i
85 bedrifter over hele landet. Her kan du blant
annet jobbe med yrker av teknisk karakter.
Industriell matproduksjon, automasjon eller
kjemiprosess er viktige fagområder for å
produsere øl, mineralvann og leskedrikker.

Bakerbransjen har 7523 ansatte i
604 bedrifter i hele landet. Er du glad i å
bruke hendene og jobbe kreativt med mat
kan du utdanne deg til baker eller konditor
og jobbe med produkter som brød, kjeks,
konditorvarer,flatbrød og knekkebrød.

Matbransjen er en høyteknologisk
industri med mange muligheter for deg
som har lyst til å ta høyrere utdanning.
Du kan blant annet jobbe med produksjonsledelse, kvalitetskontroll eller
produktutvikling.
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Henrikke S. Munthe (21) og
Mari S. Nes (22) og blander
pølsebrøddeig og gleder seg til
å studere matvitenskap på Ås.

studenter

«Det er et veldig bra
studiemiljø her, og det
hadde også litt å si for
at jeg søkte meg hit.»
Mari S. Nes

En smakebit
på fremtiden
Bake pølsebrød med ulike ingredienser, er dagens oppgave for 20
ferske bachelorstudenter i matvitenskap og ernæring ved NMBU.
Er stemningen på labkjøkkenet like god når resultatet tas ut av ovnen?
tekst Sissel Fantoft foto Ellen Johanne Jarli

På det velutstyrte labkjøkkenet på
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet på Ås – fyker studentene rundt og
finner fram mel, gjær, melk og andre ingredienser de trenger til dagens oppgave: bake fire
forskjellige typer pølsebrød.
– I løpet av dette introduksjonskurset lærer
studentene blant annet om råvarer, produksjonsprosesser og tilsetningsstoffer. I dag skal
vi se hva slags forskjeller det blir på pølse
brødene når vi bruker ulike ingredienser,
forklarer førsteamanuensis i matvitenskap,
Trude Wicklund.
Introduksjonskurset på Ås skal gjøre de
nye studentene bedre kjent med både studiet,
matindustrien, universitetet og hverandre.
– Vi går inn i en periode med mye teori, så
det er viktig å vise dem at det blir mer praksis etter hvert, sier Wicklund.
Studentene har også laget pølser, is, yoghurt og smør, og mot slutten av uka skal de
smake på resultatene.
– Da kan de selv oppleve forskjellene i farge
og konsistens, og for eksempel se hva gluten
betyr for hvordan pølsebrødene blir, sier hun.
Godt studiemiljø. Bak en diger eltemaskin
står Henrikke S. Munthe (21) og Mari S. Nes
(22) og blander sammen sin pølsebrøddeig.
– Jeg søkte meg hit fordi jeg er opptatt av
ernæring, men etter disse dagene har jeg
begynt å få mer og mer interesse for matvitenskapfaget, sier Mari, som etter tre år i
Forsvaret søkte seg til Ås.
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Bachelor- og masterprogrammet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Bachelorprogrammet i Matvitenskap og
ernæring ved NMBU består av et treårig
studieløp hvor studentene blant annet:
»» Lærer å utvikle og framstille trygg, sunn
og god mat i et aktivt forskningsmiljø.
»» Får kunnskap om råvarer, prosesser,
ernæring og samspillet av disse faktorene i
produkter.
»» Blir kvalifisert for arbeid innen produksjon,
kontroll eller utvikling av ulike næringsmidler.
»» I løpet av de tre første semestrene får
studentene grunnleggende emner i mate
matikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi i
tillegg til ex.phil.
»» I andre og tredje studieår tar alle kurs i
biokjemi, råvarekunnskap og prosessteknologi i tillegg til retningsfagene.
»» En viktig del av studiet foregår i laboratorium og lokalt pilotanlegg, samt ekskursjoner
til relevante bedrifter.
»» Opptakskrav: Generell studiekompetanse
+ realfagskrav (REALFA).
»» Etter fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til en toårig mastergrad i
matvitenskap.

Ved NMBU tilbys følgende retninger under
master i matvitenskap:
»» Produksjon og produktutvikling
»» Matvaretrygghet, - kvalitet og –hygiene
»» Mat og helse
NMBU tilbyr også andre studier innen
matområdet, deriblant:
»» Bachelor og master innen Plantevitenskap
»» Bachelor og master innen Husdyrvitenskap
»» Master i Aquaculture (engelsk)
»» Erfaringsbasert master i industriell
matproduksjon

For mer info: nmbu.no/studier #mittNMBU
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3 på campus
Hvorfor har du valgt å studere matvitenskap og ernæring, og hva slags
jobb ser du for deg at du kan få?

Linn Funda Karlsen
2. år master

Henrikke og Mari sjekker at deigen er blitt smidig og fin.

«Dette studiet var
førstevalget mitt,
fordi jeg er veldig
interessert i mat
og ernæring.»
Martin Østensen

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg havnet her.
Jeg var interessert i ernæring og søkte rundt
på nettet etter mulige studiesteder. Dette virket
veldig spennende, for dette studiet handler ikke
bare om kosthold, men har et større perspektiv
på hva mat gjør med kroppen. Jeg har lyst til å
være med og utvikle sunn mat, og det fins mange
spennende jobbmuligheter. Jeg skal skrive
masteroppgaven hos Tine, og kunne godt tenke
meg å jobbe med produktutvikling der.

Å bli kjent med råvarene er en viktig del av intro
duksjonskurset på Ås.
Førsteamanuensis i matvitenskap, Trude Wicklund viser studentene forskjellene på pølsebrødene.

– Det er et veldig bra studiemiljø her, og
det hadde også litt å si for at jeg søkte
meg hit, sier hun.
Henrikke har hatt en stø kurs mot Ås,
og tok opp igjen kjemi for å skaffe seg nok
poeng til å komme inn på matvitenskap og
ernæring her.
– Jeg har alltid vært glad i å lage mat, og disse
første dagene her har vært veldig spennende.
I første omgang satser jeg på en bachelorgrad,
og ser for meg at jeg kanskje kan få jobb i Mattilsynet eller med produktutvikling, sier hun.
Framtidsdrømmer. Etter hvert som de
ferdige pølsebrødene hentes ut av ovnen blir
de lagt frem slik at studentene kan vurdere
forskjellene i fargen og konsistensen. Noen
er lyse, andre er grovere og noen er uten
gluten og hvetemel. En av dem som studerer
resultatet er Martin Østensen (20).
– Dette studiet var førstevalget mitt, fordi
jeg er veldig interessert i mat og ernæring.
Jeg elsker å lage og spise mat, og er opptatt av
hvordan maten blir til. Drømmen er å starte en
egen bedrift hvor jeg utvikler nye produkter –
men det er jo langt fram i tid, sier han.
Stemningen på labkjøkkenet er på topp, og
blir ikke dårligere når studentene får beskjed
om at de gjerne må ta med seg noen rykende
ferske pølsebrød, så lenge de lar halvparten
bli igjen til avslutningsdagen.
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Gode jobbmuligheter
Det er gode jobbmuligheter for studenter med
master i matvitenskap fra NMBU.
tekst Sissel Fantoft foto Ellen Johanne Jarli

Ås ligger rett utenfor Oslo og har en vakker campus. Studiemiljøet er veldig bra, mener Silje
Salbu, Christine Thormodsrud og Øystein Lundekvam.

Masterprogrammet i matvitenskap ved NMBU er det eneste i Norge
innen dette området. På bachelornivå
finnes det i tillegg til matvitenskap og
ernæring ved NMBU også et studium
innen matteknologi ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag (HiST).
– Vi utdanner rundt 25 masterkandidater hvert år, og de fleste havner
i privat næringsmiddelindustri som
kvalitetsledere eller produktutviklere.
Andre jobber som konsulenter eller i
offentlige instanser som Mattilsynet.
Jobbmulighetene er uansett gode,
sier studieveileder Elisabeth Fjærvoll
Olsen, som selv har en doktorgrad i
matvitenskap.
– I bachelorstudiet tilbyr vi retninger innen ernæring, matproduksjon
og –utvikling som møter trendene i
samfunnet. Folk blir stadig mer opptatt

av hva de spiser, og det merker vi også
på interessen for studiet. Det er viktig
for oss at studentene som søker seg hit
også er interessert i produksjon og teknologi, og ikke bare ernæring, sier hun.
Godt samarbeid med matindustrien.
Instituttet er i tett dialog med nærings
livet, og er opptatt av å få klare tilbakemeldinger derfra.
– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med industrien, som i stor grad
ansetter våre kandidater. For å vite
hvilke kompetansebehov de skal fylle
i fremtiden er vi avhengig av en god
dialog, sier Fjærvoll Olsen.
Hun understreker at interesse for
realfag er nødvendig hvis man skal
satse på dette studiet. I tillegg må realfagskravet være dekket for å kvalifisere
som søker til bachelorstudiet.

Fredrik Wangen
3. år bachelor
– Jeg er interessert i å utvikle og produsere trygg
og helsevennlig mat. Her lærer vi om hele prosessen fra jord til bord, og jeg er veldig fornøyd med
blandingen av biologi og teknologi på studiet. Det
er et variert fag med mye kjemi, forskjellige typer
mikrobiologi og råvarefag. Jeg kunne kanskje
tenke meg å jobbe med kvalitetsarbeid eller som
produktutvikler i industrien.

Malena Netland
2. år master
– Jeg søkte meg hit fordi jeg var interessert i
ernæring, men etter hvert har jeg blitt mer og mer
interessert i matproduksjon. Jeg er veldig fornøyd.
Det er et bredt studium med en god blanding av
teori og praksis, og vi velger selv hva vi har lyst
til å satse mest på. Jeg har flere tanker om mulige
jobber, og vi har besøkt flere spennende bedrifter.
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elever og
Studenter

Ulike utdanningsveier

Høgskole/
Universitet

fagskole

Yrkesrettet utdanning, 2 år

Lene Andrea Olsen

student, Østfold Fagskole

mesterbrev

påbygging

studiekompetanse

Hva studerer du? Jeg studerer andre
året kjemi-matteknikk ved Østfold
Fagskole. Ved siden av jobber jeg
som ekstravakt på Vinmonopolet.

#Minstudiehverdag

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg fikk en yrkesskade da jeg jobbet
som servitør og måtte omskolere
meg. Da jeg så en brosjyre fra
Østfold fagskole, skjønte jeg med
en gang at matfag var noe for meg.

Vi spurte sju unge ved tre ulike skoler; videregående skole,
fagskole og høyskole om deres studiehverdag og framtidsdrømmer. Her er svarene vi fikk.

Hva gjør du akkurat nå? Nå har
vi matkjemi og lærer om vitaminer
og mineraler. Etter jul blir det mer
lab-arbeid.
Hva er drømmejobben? En jobb i
Mattilsynet hadde vært gøy, men jeg
ser at det er mange muligheter innen
forskning og kvalitetsforbedring.

vg 3

Opplæring i bedrift, 2 år

vg 3

vg 2

vg 2

vg 1

vg 1

Fag- og yrkesutdanning

Studiespesialisering

Vil du søke læreplass?
Du søker på nettsiden www.vigo.no
I tillegg må du sende personlig søknad
til lærebedrifter/opplæringskontor.

Tonje Nielsen

Jarle Ellefsen

Stian Kopperud

Sarah Nilsen

Mads Erling Pedersen

elev, Glemmen videregående skole

student, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hva studerer du? Jeg studerer siste
året på Matteknologi ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag og stortrives med det.

Hva studerer du? Jeg studerer andre
året kjemi-matteknikk ved Østfold
Fagskole. Dette er et deltidsstudium
over tre år.

Hva studerer du? Jeg går MaT
teknologisk utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag avd. Tunga.
Studiemiljøet her er veldig bra.

Hva studerer du? Jeg studerer
matfag med fordypning konditor
ved Glemmen videregående skole i
Fredrikstad.

Hva studerer du? Jeg tar en treårig
bachelor i MATteknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg har jobbet lenge i restaurantbransjen og hadde lyst til å lære mer
om mat og prosessen fra råvare til
ferdig produkt.

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg har jobbet som kokk, og hadde
lyst til å fortsette med et matrelatert
fag. Jobbmulighetene er svært gode,
mat går aldri av moten.

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg har alltid vært interessert i mat
og kaker. Jeg tenkte litt på å bli
skuespiller, men matfag er et mer
fornuftig valg.

Hva gjør du akkurat nå?
Nå er vi inne i en teoretisk periode
og lærer om proteiner i maten. Etter
jul skal vi i gang med øvelser.

Hva gjør du akkurat nå? I høst jobber
vi med biokjemi, ernæring, statistikk
og produktutvikling. Blant annet
gjør vi en undersøkelse av vårt eget
kosthold med en avsluttende rapport
og tester vår smaks- og luktesans.

Hva gjør du akkurat nå? Nå vasker
og rydder vi på kjøkkenet så det blir
klart til praksis.

student, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg har alltid vært nysgjerrig på
arbeidet som ligger bak næringsmidlene.
Hva gjør du akkurat nå? Vi har lagt
laksefileter til salting i prosesslaboratoriet, og om par dager vil vi stå med
fiks ferdig egenprodusert røkelaks i
hånden. Vi er også i gang med å utarbeide en risikoanalyse for prosessen.
Hva er drømmejobben? En jobb som
inspektør i Mattilsynet, forsknings
arbeid eller en stilling som kvalitets
leder i en produksjonsbedrift hadde
vært spennende.
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student, Østfold Fagskole

Hva er drømmejobben? Drømmen
er en jobb i Mattilsynet, men jeg
lærer så mye spennende på
skolen at det kan endre seg når
jeg er ferdig.

student, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hva er drømmejobben? Bryggeri
mester hos et middels stort bryggeri,
gjerne i utlandet.

Hva er drømmejobben? Å få jobbe
med spesialkaker til fest og bursdager. Jeg synes det er ekstra gøy
med sjokoladekaker. Jeg jobbet på
Råde bakeri da jeg var utplassert,
der hadde det vært fint å få jobb.

Hvorfor valgte du dette studiet?
Det er en fin blanding av praktisk og
teoretisk arbeid, med mye realfag.
Hvordan vil du beskrive studiemiljøet?
Rett og slett fantastisk, vi er blitt en
sammensveiset gjeng!
Hva gjør du akkurat nå? Akkurat nå
jobber jeg med lab-rapporter, øvinger
og en innleveringsoppgave om fisk.
Hva er drømmejobben? Produkt
utvikler ved et sted som Nidar, Freia
eller Ringnes. Hva er bedre enn å
bli betalt for å spise sjokolade eller
drikke øl? ;)

Kristine Bergli

Hva studerer du? Jeg studerer
matfag med fordypning i industriell
matproduksjon ved Glemmen videre
gående skole i Fredrikstad. Etter
læretiden har jeg lyst til å studere
videre på høyskole eller universitet.

elev, Glemmen videregående skole

Oversikten over ditt nærmeste opp
læringskontor finner du på nettsiden:
www.restaurantogmatfag.no

Søknadsfrist
til læreplass er

1. mars

Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg har alltid vært glad i å lage mat,
og synes at veien fra råvare til matproduksjon er veldig spennende. I
tillegg gir denne utdanningen meg et
godt grunnlag for høyere utdanning.
Hva gjør du akkurat nå? Gjør rent på
kjøkkenet, hygiene er viktig.
Hva er drømmejobben? Det er så
mange muligheter innenfor mat, men
drømmejobben er en lederstilling ett
eller annet sted.
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GUIDE

GUIDE

Utdanning i matbransjen får du på:

Spennende jobber finner du hos:

FAGSKOLE

Finsbråten – kvalitet og
håndverk i over 60 år!

Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring

Finsbråten AS ble startet i 1951 og vi har
vunnet en rekke utmerkelser for våre
produkter i inn og utland. Vi er i dag en
av Norges mest prisbelønte kjøttbedrifter
og for å lage de beste pølsene trenger vi
de beste pølsemakerne!

Kjemiavdelingen tilbyr:
Rett kompetanse til prosess
og matindustrien
Fagskoleingeniør
Produktutvikler
Produksjonsleder
Salg av næringsmiddelutstyr
Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside
http://fagskole.ostfoldfk.no
eller ring 69 38 13 00

Ta kontakt med
fagskolen – vi kan
svært ofte hjelpe.

Tenk om …
du kunne
påvirke maten
vi spiser
Skal vi klare å utvikle løsninger
vi kan leve av og med i morgen,
må vi tørre å si «tenk om …» i dag.
Ved NMBU kan du studere husdyrvitenskap, plantevitenskap, matvitenskap og ernæring.
www.nmbu.no
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Orkla Foods Norge

+47 63 92 34 00
www.finsbraten.no

Orkla Foods Norge er en av Norges
største matvarebedrifter. Vi forvalter
sterke merkevarer som Grandiosa, Toro,
Big One, Nora, Idun, Stabbur-Makrell,
Nugatti, Vossafår, Denja og Fun Light.
Vi har 14 produksjonsanlegg spredd
over store deler av Sør-Norge og er
totalt rundt 1900 ansatte.

Mer enn bare iskrem

Lærling i Mills DA

Er du en gledesspreder og elsker iskrem
litt mer enn folk flest, da kan du være en
av oss. Med en markedsandel på 55 %
spiser vi ytterligere av markedetår for år
nettopp fordi vi elsker det vi jobber med
– deilig norsk iskrem!

Vi ser etter nysgjerrige og engasjerte
lærlinger som er interessert i å jobbe med
produksjon av sterke merkevarer. Hos oss
vil du møte spennende arbeidsoppgaver,
moderne produksjonsprosesser og kompetente, hyggelige kollegaer. Alt samlet i et
utviklingsorientert og sosialt miljø.

+47 02001
firmapost@diplom-is.no
www.diplom-is.no

Lærling i TINE
Vil du være med å skape ekte mat
opplevelser folk vil ha, og jobbe i en
høyteknologisk matindustri? Velg
TINE som tilbyr læreplasser med
karrieremuligheter innen flere fag
over hele landet.

+47 22 54 40 00
info@orkla.no
www.orkla.no

+47 22 80 86 00
karriere@mills.no
www.mills.no

Nortura trenger
lærlinger
+47 03080
tine.larling@tine.no
www.tine.no/jobb

Nortura er på jakt etter målbevisste og
positive unge med god fysikk, som viser
engasjement og tar initiativ. Vi tilbyr
varierte arbeidsoppgaver som gir mening,
godt arbeidsmiljø, samt gode muligheter
for personlig utvikling.

+47 03070
firmapost@nortura.no
www.nortura.no

Bakers AS
Som Norges største bakeri legger vi vekt
på kompetanseutvikling! Vi satser på
fagopplæring og kan tilby lærlingeplass.
Bakers AS legger til rette for at de
ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og
faglige utfordringer!

+47 22 88 03 00
hr@bakers.no
www.bakehuset.no

Se flere bransjer
i matindustrien på:

www.jobbimatbransjen.no

i
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stillingen

fakta
Nidar

1

Nidar er den største
leverandøren av
godterier i det
norske markedet.

Nidar lager alle typer godterier,
blant annet sjokolade, seig
menn, gelégodteri, Bamsemums, karameller, lakrisbåter,
konfekt, marsipan og pastiller.

530 ansatte jobber i Nidar

1218,7

Omsetning på 1218,7 millioner
kroner i 2011.

150

millioner
150 millioner Laban Seigmenn
og Seigdamer blir hvert år
produsert ved Nidars fabrikker
i Trondheim.
Aksel Kristian Henriksen har en bachelor i matteknologi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Labanmannen
Aksel Kristian Henriksen (26) smaker seg frem
til stadig nye typer gelégodteri – og kalles bare
«Godte-Aksel» av familien.
tekst Sissel Fantoft foto Ellen Johanne Jarli

Helt siden barndommen har Aksel elsket
søtsaker, og fremdeles spiser han mer enn
gjerne godteri på fritida.
– Dette er jo drømmejobben for meg! Men
jeg har jo fått et litt mer profesjonelt forhold
til godteri nå – vi er for eksempel veldig opptatt av å holde øye med konkurrentene og se
hva de finner på, forteller han.
Jobben som produktutvikler går ut på å
utvikle nye godterier.
– Jeg fordyper meg i én avdeling om
gangen, og for øyeblikket er det «geléavdelingen», sier Aksel, som allerede har vært
med på å utvikle tre nye produkter i løpet
av det halvannet året han har vært ansatt
hos Nidar: Laban Gale Gårdsdyr, Laban Ville
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Jungeldyr og Laban Minimenn.
Mange veier til mål. –Når vi skal utvikle
nye produkter, har vi like måter å drive
brainstorming på. Vi skriver alle mulige ideer ned på post it-lapper som vi går gjennom
etterpå, og vi kokkelerer litt på laboratoriet
og kommer opp med en prototyp som vi tar
med tilbake til den tverrfaglige gruppa.
Når produktet er på plass i butikkene pleier
han å luske litt rundt hyllene.
– Jeg retter litt på posene og følger med. Jeg
får et veldig eierskap til produktene jeg har
vært med å utvikle. Hvis noen tar med seg en
pose av «mitt» godteri til kassa, slipper jeg
nesten alt jeg har i hendene av glede!

3 000 000

3 millioner Laban produseres
på en vanlig arbeidsdag
Det tar 24 timer
fra produksjonsstart til Laban er
klar for å pakkes
i pose. Labangeléen støpes i
maismel og legges
til tørk. Så børstes
melet av og Laban
rulles i sukker.

24
timer

Jobb i

matbransjen

40 varianter av smågodt
produseres på Nidar.

Ansvarlig utgiver: FEED ved
Cecilie Hänninen og Espen Lynghaug

23 varianter av
sjokolade produseres på Nidar

På vegne av FEEDs eiere:
NHO Mat og Drikke, NHO Mat og
Landbruk, NNN

Doc Halslinser er
fortsatt en favoritt
for såre halser. Nidar
produserer nå fire vari
anter, men originalen er
den vi spiser mest av.

Design og produksjon: REdink
Redaktør: Hanne Askbo
Designer: Marius Hole
Prosjektleder: Ole Martin Kristiansen

45  000  000
Vi spiser 45 millioner marsipan
figurer fra Nidar hver jul.

Foto: Ellen Johanne Jarli
Tekst: Sissel Fantoft
Trykk: rk Grafisk
Opplag: 25 000

HVEM SKAL LAGE MATEN
VÅR I FREMTIDEN?
Matindustrien sitter med nøkkelen til at Norge
skal være selvforsynt med mat. Men for å lykkes
må flere unge se mulighetene i Norges største
landbaserte industri som sin karrierevei.
Klikk deg inn på www.jobbimatbransjen.no og
se hvilke muligheter som finnes i matbransjen.

Se flere muligheter i matindustrien på:
www.jobbimatbransjen.no

