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Nyt design – samme gode smag

For BKI foodservice er kaffe en passion og en 
tillidssag. Derfor kan du stole på os som sam
arbejdspartner og leverandør, når du skal ser

vere den helt rigtige kaffeløsning til virk
somhedens medarbejdere, gæster eller 
kunder. Med mere en 70 varianter og 

posestørrelser, har vi også en 
kaffe der passer til jer.
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Uddannelse og  
udvikling – hvordan? 
gang på gang får vi tudet os ørene fulde af devisen om, hvor 
vigtigt det er, at vi uddanner og udvikler os. og det er vigtigt. 
at vi uddanner os og ikke bare træder vande.  

men hvad er uddannelse egentlig for en størrelse? Hvordan 
uddanner vi os? og hvordan får vi sagt til chefen, at vi gerne 
vil på det her nye spændende kursus? Uddannelse er ikke kun 
at komme tilbage til skolebænken, nej, uddannelse er også 
at deltage i erfa-møder og mødes med ligesindede – også på 
nettet.

jeg hører desværre alt for ofte fra kolleger, at de ikke har 
tid til at tage på kurser og messer. men jeg er af den holdning, 
at tid er noget, man tager sig. det er mit generelle indtryk, at 
kantinerne ofte er overset, når virksomhederne spytter penge 
ud til uddannelse. men det er på tide at træde i karakter. det 
handler om at værdisætte sig selv, og så handler det om at 
fortælle chefen, hvorfor du er en god investering for virksom-
heden. og hvorfor ikke også tilbyde kurser i dit køkken?

i artiklen ’gastronomisk teambuilding’ ser vi nærmere på 
den stigende efterspørgsel, der er efter gastronomiske udfor-
dringer kombineret med sociale aspekter, når deltagerne er 
nødt til at samarbejde for at få mad på bordet sidst på dagen. 
det udvikler ikke kun deltagerne men også medarbejderne 
i din kantine. i lærer at styre processer og at lede og guide 
medarbejderne.

i dette nummer af kantinen har vi desuden været på besøg 
hos Hotel- og restaurantskolen i Valby, hvor vi har fået en snak 
om sundhed i samspil med økologi, om mindre madspild og 
ikke mindst om, hvad det vil sige at uddanne og forme mor-
gendagens kokke, catere, gastronomassistenter m.m. 

Rigtig god læselyst!
Jan Andersen, formand
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Kadeau-kok 
er Danmarks 
bedste
Efter måneders hård træning og seks 
timers konkurrence kan morten Falk fra 
restaurant kadeau i københavn kalde sig 
danmarks bedste kok. Han løb nemlig af 
med sejren, da Årets kok blev afviklet på 
Foodexpo i messecenter Herning. 

de ti finalister dystede om at få det 
bedste resultat ud af en råvarekurv, som 
de fik udleveret lige inden konkurrencens 
start kl. 8.00. Her lå der bl.a. 1 stk. frisk 
lammeryg, 3 stk. friske torsk, 1 kg frisk 
jomfruhummer og 1 kg marcipan og  
300 g mørk chokolade. 

Morten Falks vindermenu

Forret  
Stegt torsk  
Ravioli med jomfruhummer  
Stegte jordskokker og sauce på fiskeben  
 
Hovedret  
Lam stegt på ben  
Stegte svampe  
Selleri og bagt hvidløg  
 
Dessert  
Bagt brunsviger med karamelmousse,  
pære og hasselnød

Kilde: HorESta.dk

Fordobling aF øko-mad i storkøkkener
Private og offentlige storkøkkener som kantiner, institutioner og restauranter har købt 
økologiske varer for ca. 948 mio. kroner i 2013, viser nye tal fra landets største gros-
sister. øko-salget i foodservice-sektoren er mere end fordoblet siden 2009.

– økologi har efterhånden fået godt fat rundt omkring i landets køkkener, og meget 
peger på, at øko-salget vil vokse endnu kraftigere i år. der er blevet søsat en lang række 
omlægningsprojekter i de offentlige køkkener rundt omkring i landets kommuner, 
som vil medføre endnu større øko-efterspørgsel. det vil vi for alvor kunne aflæse på 
2014-tallene, vurderer rikke thorøe grønning, projektleder i økologisk landsforening.

Salget af økologi anslås i dag at udgøre seks-syv procent af den samlede omsætning 
af fødevarer i foodservice-branchen. det er således næsten på sammen niveau som i 
dagligvarehandlen, hvor øko-andelen på 7,6 procent er det højeste i verden.
Kilde: økologiSk laNdSForENiNg

Mette og Jeanette er  
danmarks største kokketalenter
– Hvis det her er kimen af dansk gastronomi, så har vi et problem, tordnede overdommer Per 
Hallundbæk fra scenen ved kåringen af Årets kokkeelev på Foodexpo i Herning, for straks at fortsætte. 

– det er vi gamle konservative kokke, der har et problem. For hold nu op, hvor er i talentfulde!
danmarks dygtigste kokkeelever mette obling jensen og jeanette Hermann rasmussen kommer 

fra aagaard kro og munkebjerg Hotel – madværkets egen baghave. Under Foodexpo i Herning 
nappede de to unge piger det prestigefyldte mesterskab, der er en juniorudgave af dm i Årets kok.

Fødevareministeren overrakte 
83 øko-spisemærker
køkkenfolk fra alle hjørner af danmark var mødt op på den økologiske fællesstand til 
Foodexpo i Herning for at modtage et økologisk spisemærke i enten guld, sølv eller 
bronze af fødevareminister dan jørgensen.

intet mindre end 83 øko-spisemærker blev uddelt til kantiner, børnehaver, plejehjem 
m.fl., og dermed er antallet af spisesteder med mærket vokset fra i alt 400 til 700 på et år.

Fødevareministeren understregede, at økologien i danmark er drevet af engage-
ment og ildsjæle og roste køkkenarbejderne for deres flotte arbejde.
Kilde: FoodExPo.dk
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f i s k  m e d  e t  s m i l

Fisk til frokost

Nemt, hurtigt og lækkert

Se mere på  
www.amanda-seafoods.dk

•  Amanda’s serie af skive skåret 
fiskepålæg fås i 4 varianter 

•  Flotte skiver af torskerogn, tun, 
laks eller makrel i tomat

• Til rugbrød eller sandwich

• Nøglehulsmærket

•  I bakker à 300 g (40 skiver)  
med genluk

50096_Kantinen_apr2014.indd   2 10/04/14   14.27
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Modern Danish Cooking
dansk madtradition har udviklet sig rivende de sidste  
20 år, og danmark er for alvor kommet på verdenskortet 
med ’Ny nordisk mad’ og restauranter som Noma. lynn 
andersen har i denne nye udgivelse på engelsk sat sig 
for at bygge bro mellem de gamle traditioner og de 
helt nye danske madtendenser. Her anvendes hoved-
sageligt ingredienser, som er lokale for danmark, men 
under hensyntagen til, at det også er produkter, som 
kan anskaffes i f.eks. USa. der er lagt vægt på at bruge 
årstidens råvarer, og at maden er sund, indbydende og 
spændende.
Modern Danish Cooking, Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck, 128 sider 199,95 kr..

Lykken er chokolade
lige som forfatternes to chokoladeblogs Chocolat.dk 
og anneauchocolat.dk er ”lykken er chokolade” et sødt 
univers proppet med livsnydelse og opskrifter, der indby-
der til kreativ leg i det søde køkken. der er sat fokus på 
lækre, nuancerede og kreative smagsoplevelser baseret 
på chokoladepigernes store kærlighed til chokolade. 
bogen er bygget op om 35 forskellige ingredienser. Ved 
hver ingrediens kommer forfatterne med hver deres bud 
på en chokoladeopskrift, hvor ingrediensen er i fokus. 
Lykken er chokolade, Politikens Forlag,  
174 sider 250,- kr.

Det gode helbred  
– Spis sundt og forebyg kræft
kosten har betydning for vores risiko for at udvikle 
kræft. med kogebogen får du den allerseneste nye 
viden om alt fra kød og fisk, frugt og grønt, kartofler og 
sukker til mælkeprodukter, alkohol og planteøstrogener. 
Samtidig indeholder bogen en opskriftsdel, hvor du får 
et helt konkret bud på en kost, der forebygger kræft i 
form af 60 lækre opskrifter på grønne retter, fiskeretter, 
kød, salater m.m. opskrifterne er udviklet af kokken i 
kræftens bekæmpelses kantine, jens jepson.
Det gode helbred - Spis sundt og forebyg kræft, 
Politikens Forlag, 200 sider 250,- kr.

 Aarstidernes køkkenhave
det gør noget særligt ved én at dyrke køkkenhave og 
tilberede og spise sin egen høst. man kommer nærmere 
noget egentligt – og man kommer til at spise udsædvan-
ligt godt. den nye kogebog af Søren Ejlersen, Frank van 
beek og jacob dietz er en grundbog i, hvordan du dyr-
ker din egen køkkenhave med både grøntsager, urter og 
bær. den er spækket med uvurderlige tips og giver dig 
overblik over sorter, dyrkningsmetoder, kompost m.m.
Aarstidernes køkkenhave, People’s Press,  
297 sider 299,95 kr.

Love and Lemons
Farverig, kreativ og vegetarvenlige opskrifter, det er, 
hvad du finder på Jeanine Donofrio og hendes mand Jack 
Mathews’ blog. De inspirerende opskrifter bærer præg 
af den kulinariske nysgerrighed og stærke personlighed, 
de begge besidder. De mest unikke opskrifter udvikles, 
når Jeanine og Jack tager udgangspunkt i det, de har i 
køleskabet fremfor at købe stort ind. Inspirationen får de 
fra lokale sæsonbetonede råvarer. 

Følg bloggen på loveandlemons.com

The Chef’s Wife
Hvordan det er at være kokkens kone og drive en sand-
wichbar i New York, det er hvad Angela Brown beretter 
om på sin madblog. I hele processen har Angela opda-
get, hvor meget mad i virkeligheden inspirerer hende, 
og til hendes mange anekdoter har hun altid en særlig 
opskrift, der genfortæller historien vha. smag og udse-
ende. Inspirationen får hun fra ældgamle kogebøger og 
det lokale madmarked, hvor kunsten er at begrænse sig.

Følg bloggen på the-chefs-wife.com
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Bestilles hos din grossist

Vi har rørt farsen for dig, så du kun 
behøVer at forme og stege frikadellerne!

Du kan også bruge farsen til:
•	 kødboller
•	 forloren hare
•	 farsbrød
•	 farserede porrer
•	 fyldte peberfrugter 
•	 farspandekage 

og meget mere...

�KØL
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gastronomisk teambuilding er en af de mest  
populære former for teambuildings lige nu.  
Sanserne bliver bragt i spil, vi bliver udfordret  
omkring noget så nøgent som at arbejde med  
råvarer – et område, mange mener, er med til  
at styrke sammenholdet i grupper og fremme  
medarbejdernes kompetencer. opgavefordeling  
i et køkken stiller nemlig store krav til både leder-
evner, overblik og ansvarlighed. og kompetencer.  
derfor vælger flere og flere virksomheder at inddrage 
deres kantine i den overordnede teambuilding.Fo
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Gastronomisk teambuilding    – et nyt udviklingsområde?
Ved at kombinere gastro-
nomiske udfordringer med 
sociale aspekter udfordrer 
man deltagerne. 
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K an vi låne dit køkken og dit personale 
til vores næste teambuilding?”. Sådan 

kan den næste henvendelse fra din HR-
afdeling meget vel lyde. Gastronomiske 
kokkeskoler med teambuilding som afsæt 
er nemlig blevet mere og mere populære. 
Her kombinerer man gastronomiske 
udfordringer med sociale aspekter, hvor 
deltagerne skal samarbejde og få måltidet 
til at gå op i en højere enhed. 

hvorfor et køkken?
Spørger man eksperterne, er fordelene 
mange. For det første foregår aktiviteten i 
en mindre højtidelig og afslappet atmo-
sfære. Kurset involverer som oftest en fag-
lært person, nemlig en kok, der hjælper til 
med at styre slagets gang og samtidig både 
kan instruere og undervise under forløbet. 

Og så ligger der læringsaspektet. Man 
lærer at arbejde med råvarer, får kendskab 
til deres oprindelse og berettigelse og sidst 
men ikke mindst – man slutter af med at 
nyde et måltid mad - lavet med kærlighed 
fra bunden af. 

Flere og flere kantiner har allerede ta-
get hul på området og udvikler enten selv 
eller i samarbejde med deres HR-afdeling 
kurser, som udbydes både internt og for 
virksomheder i nærområdet. Kurserne 
er ofte lidt skæve både i deres koncepter, 
overskrifter og udførelser, hvor sjældne 
råvarer som sildehaj, havtaske og endda 
en hel bagfjedring smides på bordet til 
kærlig behandling. Og som udfordring for 
deltagerne. Det må også siges at være lidt 
af en mundfuld pludselig at skulle partere 
en sildehaj eller en hel bagende af en kalv.

Udvikling af personalet
Det at lave gastronomisk teambuilding skal 
ikke kun ses som et isoleret forretningsom-
råde, det kan også sagtens ses som et ud-
viklingspotentiale for dine medarbejdere i 
kantinen. De lærer at styre nye processer, 
at håndtere mennesker og at lede og guide 
deltagere. I mange tilfælde bliver de også 
udfordret fagligt omkring nye råvarer og 
teknikker, ligesom det oftest giver medar-
bejderen mere selvtillid og i nogle tilfælde 
et fagligt løft. 

Går du med tanker om at prøve kræfter 
med udvikling af gastronomiske team-
building-kurser, kan du søge inspiration 
på http://teambuilding.dk/kokkeskole-
teambuilding/  ■

Gastronomisk teambuilding    – et nyt udviklingsområde?
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Hvad er en MUS-samtale? 
MUS-samtalen er et værktøj, man som 
leder og medarbejder kan bruge til en 
gensidig forventningsafstemning, en slags 
dialogværktøj. En samtale om trivsel, 
hverdagen og de udfordringer man som 
medarbejder kan stå med. Man berører 
også medarbejderens kompetencer og 
får drøftet, i hvilken retning man øn-
sker udvikling, og om man måske i den 
forbindelse har brug for uddannelse. Man 
kigger både på den faglige og personlige 
udvikling.

Hvorfor er det så vigtigt at få holdt MUS-
samtaler?
Fordi vi tit glemmer at mærke efter i hver-
dagen. Ved at planlægge en MUS-samtale 
forpligter både lederen og medarbejderen 
sig og afsætter tid til det alene. Det gør det 

legalt, man er koncentreret og kommer 
mere i dybden. Man kommer rundt i alle 
hjørner og kan forberede sig.

Hvad får en medarbejder ud af en MUS 
samtale?
For medarbejderen er det en mulighed for 
at få sat fokus på, hvad der kan være med 
til at motivere og løfte en i hverdagen. Det 
er jo på ingen måde noget, der bliver truk-
ket ned over hovedet. Det er en gensidig 
mulighed! For lederens side er det en 
måde at sikre, at kompetenceudviklingen 
er systematisk og hænger sammen med 
virksomhedens overordnede strategi.

Er MUS-samtalen en enkeltstående begivenhed? 
Som udgangspunkt afholdes en MUS-
samtale en gang årligt, og det er i realiteten 
tilstrækkeligt. Men det er enormt vigtigt 

med en løbende opfølgning og gerne 
minimum én gang hvert halve år. Man skal 
samtidig huske på, at MUS-samtaler ikke 
erstatter den løbende dialog. Det er et 
hjælpeværktøj til kommunikation leder og 
medarbejder imellem.

Har du fem gode råd til medarbejderen ved en 
MUS-samtale?
JA. Jeg har faktisk flere. Men sørg for at gå 
aktivt ind i projektet og så brug tid på at 
forberede dig godt. Deltag i samtalen og 
husk at overholde de aftaler, der træffes i 
løbet af samtalen. Følg op og tag endelig 
initiativ. Jo mere desto bedre. 

Boost din 
MUS-samtale
For rigtigt mange medarbejdere er den årligt tilbagevendende MUS-samtale 
et nødvendigt onde. Noget der nærmest bare skal overstås. I virkeligheden er 
MUS-samtalen både et dialogværktøj til dit job fremadrettet og et værktøj til at 
udvikle dine kompetencer. Vi har talt med Lisbeth Kjeldgaard, udviklingskon-
sulent med speciale i forandringsledelse, strategisk udvikling og MUS-samtaler. 
teKst mEttE løVbom

illustration SHUttErStoCk
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vaLborg brandsTrUp
beskæftigelse Kostfaglig Koordinator Hedensted Kommune
Formand i Kantine og Køkken Århus og omegn

jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden forsøger at udvikle sig. 
det skylder vi råvarerne, og det skylder vi de spisende. 

jeg mødes gerne med andre køkkenfolk på fødevaremesser og 
får en snak om, hvad der rører sig i branchen, ligesom jeg deltager 
aktivt i de forskellige arrangementer, der udbydes via Foreningen 
kantine & køkken. jeg læser også meget gerne diverse madmagasi-
ner og suger til mig af ny viden inden for mad og madtendenser. 

i mit køkken er vi syv ansatte, og vi er rigtig gode til at sparre 
med hinanden, måske har nogen været på restaurant og fået en 
ny idé, eller måske har man set noget på nettet. derefter prøver 
vi opskrifterne af – også derhjemme i vores egne køkkener, hvor 
familiemedlemmer er testpersoner. 

beTTina JUUL 
beskæftigelse Kantineleder ved Syddansk Universitet

jeg arbejder i køkkenet på en institution, hvor uddannelse og 
udvikling er omdrejningspunktet, og det smitter i den grad af på os 
i kantinen. af samme grund mærker vi heller ikke altid, når det sker, 
det er bare blevet en del af vores hverdag.

jeg suger til mig fra bøger og blade og ikke mindst fra nettet, og 
så har jeg stor glæde af de mange arrangementer og inspirations-
kurser, der udbydes i foreningen.

Hvad gør du for at udvikle 
dine kompetencer?

Skab stemning
med omtanke
Hos Duni har vores kerneforretning fokus på at skabe en 
god stemning. For at afspejle dette, skaber vi stilfulde og 
praktiske produkter, der opfylder de krav, som miljøbe-
vidste kunder stiller i dag. Det viser, at kvalitet, sikkerhed 
og miljøansvar går op i en højere enhed for os. 

For at sikre at vi altid driver forretning på den mest 
ansvarlige og ressourceeffektive måde,  udvikler vi 
hele tiden innovative og bæredygtige materialer. 
Vi bestræber os på at reducere vores forbrug af råmateri-
aler og fossile brændstoffer. Desuden støtter vi op om en 
etisk, kvalitetsbevidst virksomhedskultur og er de førende 
på markedet inden for bæredygtige produkter.
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Vejen til udvikling

ernæring – Fedt og psyke
Udbyg din viden om gældende næringsstofanbefalinger og 
fedtstoffers sammensætning og få gode råd til at sammensætte 
og tilberede mad ud fra din viden om fedstoffernes kvalitet, smag, 
fedtsyresammensætning og anvendelse. du vil efter kurset bl.a. 
være i stand til at anvende viden om bmi og vægtens betydning 
for sundhed og velvære samt psykiske faktorers indvirkning på 
sundhedstilstanden. kurset varer fem dage og er for alle, der  
arbejder i et køkken med fokus på sundhed.

’Ernæring – fedt og psyke’ er et amU-kursus, der bliver udbudt 
løbende i hele danmark. læs mere på www.amukurs.dk  
under arrangement 42486

Ernæring og Økologi 
med Spisemærket
bliv klar til mærkningsordningen ’økologi med spisemærket’. 
lær at beregne og dokumentere økologiprocenten i dit køk-
ken, og lær desuden at udvælge sæsonbestemte økologiske 
madvarer og få inspiration til at tilberede og anrette dem. 
kurset varer tre dage og er for alle – ufaglærte som faglærte 
– der arbejder i et storkøkken. 

’Ernæring og økologi med Spisemærket’ er et amU-
kursus, der bliver udbudt løbende i hele danmark. læs mere 
på www.amukurs.dk under arrangement 47529.

Energiopbyggende 
konferenceforplejning
Forstå din virksomheds konferencekoncept og planlæg en 
forplejning med alt, hvad deltagerne har brug for. På kurset 
lærer du at tilrettelægge og fremstille indbydende og visuelt 
appetitvækkende hoved- og pausemåltider til en god energi-
balance. kurset varer to dage og er for alle, der savner gode 
råd til forplejning til møder og konferencer.

’Energiopbyggende konferenceforplejning’ er et amU-
kursus, der bliver udbudt løbende i hele danmark. læs mere 
på www.amukurs.dk under arrangement 42404.

Økologi i den  
daglige madproduktion
kan du se en mening med at bruge årstidens friske økologiske 
råvarer, og ønsker du at få den basale viden til at planlægge 
måltider med 60 % økologi, så kan dette kursus give dig 
brugbare redskaber til at omlægge din kantine. kurset varer tre 
dage og giver dig redskaber til at optimere planlægningen af 
økologisk mad og måltider, ligesom du efter kurset vil være i 
stand til at producere velsmagende og æstetiske måltider.  
der er ligeledes fokus på minimering af madspild.

’økologi i den daglige madproduktion’ er et amU-kursus, 
der bliver udbudt løbende i hele danmark. læs mere på  
www.amukurs.dk under arrangement 47795.

Godt kød fra Gert Nielsen

Vi salter og lagrer efter
gammel opskrift 
- men røger med ny,
sund teknologi.

Bestil den gode smag 
i dag.

Kig ind på vores nye hjemmeside

www.gertnielsen.dk
og se vores mange slagtervarer.
Her kan du også læse om sund
kødkvalitet, sikker opbevaring og
korrekt tilberedning. Gert Nielsen

Slagterfirmaet

Vi gør os umage

Slagterboderne 1-5     1716 København V     Tlf 3331 8181 www.gertnielsen.dk

Godt kød fra Gert Nielsen

Vi salter og lagrer efter
gammel opskrift 
- men røger med ny,
sund teknologi.

Bestil den gode smag 
i dag.

Kig ind på vores nye hjemmeside

www.gertnielsen.dk
og se vores mange slagtervarer.
Her kan du også læse om sund
kødkvalitet, sikker opbevaring og
korrekt tilberedning. Gert Nielsen

Slagterfirmaet

Vi gør os umage

Slagterboderne 1-5     1716 København V     Tlf 3331 8181 

Vi salter og 
lagrer efter
gammel  
opskrift
– men røger 
med ny, sund 
teknologi.

 
Bestil den 
gode smag 
i dag.
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FØLG MED HER

Kontakt Catering Engros og hør mere 
om de mange fordele ved at handle med os, 

og ved at være medlem af CE-xtra.
Kontakt os på tlf. 70 80 88 88 eller 

læs mere på www.cextra.dk
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xtra
- meget mere end god levering

Som kunde hos Catering Engros,
kan du blive medlem af CE-xtra
og få en række unikke fordele,
som gør din hverdag lettere:

• Kalkulationsprogram med 
dagsaktuelle priser

• Fordelagtige indkøbsaftaler på 
bl.a. mobiltelefoni, brændstof

og vikarer
• Markedsledende løsninger 

indenfor bl.a. elektronisk 
egenkontrol, vagtplanlægning 
og forsikring

• Spændende arrangementer,
f.eks. Street Food eller 
Tilberedning af vildt

Kort sagt: CE-xtra betyder
merindtjening og besparelser 
for dig og din forretning

Fokusér på din kerneforretning
- og lad os hjælpe dig med alt det andet

Annonce_Layout 1  14/03/14  10.24  Side 1



01 grønne bøffer
Er kødfrie dage og vegetarretter 

en del af din buffet, vil Daloons grønne 
kødfri bøffer nok falde i dine gæsters 
smag. Meat Free-serien består af en mild 
grøntsagsbøf lavet på bl.a. ærter, gulerød-
der og løg samt en nachobøf rørt på ris, 
cheddarost og jalapeños. 
Læs mere på www.daloon.dk

02 mini-brød med sTor smag
To nye rustikke kuvertbrød har 

set dagens lys. Kuvertbrødene fås i en 
lys variant, der er bagt på durummel, 
fuldkornshvedemel og surdej samt en grov 
variant, der er bagt på fuldkornshvedemel, 
rugflager, surdej og malt. 
Læs mere på  
www.schulstadbakerysolutions.dk

03 ny hJemmeside passer på 
kaffemaskinen

Renseprodukter, afkalker, filtre og reserve-
dele. På kafferens.dk kan du finde alt 
til rengøring og reparation af din kaffe-
maskine – samlet et sted. Hjemmesiden 
har produkter til alle de førende mærker 
inkl. Nespresso, Philips Saeco, Jura, samt  
til alle kendte espressomaskiner.  
Læs mere på www.kafferens.dk

04 grønLandske 
goUrmeTreJer

Naturlig frisk rejesmag og markant 
lavere saltindhold. De nye Grønlandske 
Gourmetrejer fra Royal Greenland har fået 
ny mildere lage med et saltindhold på blot 
1,4% – mod normalt 2,6% – det betyder, 
at gourmetrejerne bibeholder deres natur-
lige søde rejsesmag. 
Kontakt din lokale grossist for at høre mere.

05 økoLogisk mandeLmeL
Lækker formalet mandelmel  

fremstillet af afskallede mandler, og  
så er den økologisk. Mandelmel er ideelt  
i bagværk som alternativ til almindeligt  
mel og kan også med fordel bruges i  
madlavningen og til desserter.
Forhandles af Solhjulet.

På Foodexpo i Herning blev nogle af branchens  
helt nye produkter vist frem. Vi har kigget nogle af dem efter i sømmene. 

03

02

04 05

01 - Nu som en serie af 
   Gastronomisk 
   kvalitetshåndværk 
   

Varenummer 4102 
Tørsaltet 800-1200 g
Skiveskåret. Pk. 10 stk.

Røget laks
Polar Grand Cru

Røget laks vertikalskåret 
Polar Grand Cru

Varenummer 4167
Tørsaltet 800-1200 g
Vertikalskåret. Pk. 10 stk.

Rimmet laks
Polar Grand Cru

Varenummer 4103
Tørsaltet 800-1200 g
Vertikalskåret. Pk. 10 stk.

Varenummer 5054
XX-Large i lage
1,5 kilo. Pk. 4 stk.

Håndpillede rejer
Polar Grand Cru

Varenummer 4208
Tørsaltet 800-1200 g
Skiveskåret. Pk. 10 stk.

Gravad Laks
Polar Grand Cru

     Polar Seafood Foodservice A/S. www.polarfoodservice.dk. info@polarfoodservice.dk
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Varenummer 4102 
Tørsaltet 800-1200 g
Skiveskåret. Pk. 10 stk.

Røget laks
Polar Grand Cru

Røget laks vertikalskåret 
Polar Grand Cru

Varenummer 4167
Tørsaltet 800-1200 g
Vertikalskåret. Pk. 10 stk.

Rimmet laks
Polar Grand Cru

Varenummer 4103
Tørsaltet 800-1200 g
Vertikalskåret. Pk. 10 stk.
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XX-Large i lage
1,5 kilo. Pk. 4 stk.

Håndpillede rejer
Polar Grand Cru

Varenummer 4208
Tørsaltet 800-1200 g
Skiveskåret. Pk. 10 stk.

Gravad Laks
Polar Grand Cru

     Polar Seafood Foodservice A/S. www.polarfoodservice.dk. info@polarfoodservice.dk



V i er i Valby på Hotel- og Restaurant-
skolen. Et fyrtårn, der har eksisteret 

siden 1922 og igennem mange år har ud-
klækket en række af Danmarks markante 
profiler inden for branchen. En skole, der 
har været med til at sætte Danmarks ga-
stronomi på verdenskortet og som netop 
har søsat et yderst ambitiøst projekt. En 
vision. Man vil være mere bæredygtig, 
sund og økologisk. Med udgangen af 2015 
skal skolen have opfyldt sine mål inden for 
de tre overskrifter. Kursen er sat, og de er 
allerede godt på vej.

en historisk skole
Vi skal helt tilbage til 1907, hvor De Sam-
virkende Principal- og Tjenerforeninger, 
der rådede over tjeneruddannelsen, 

På gaden summer det af 
liv og unge elever i fart 

henover fortovet på vej ud 
for at trække lidt frisk luft 
iført hvide kokkehatte og 

den obligatoriske jakke 
med sorte sirlige knap-
per. Et liv i bevægelse, 
en hverdag og en flok 

unge håbefulde kokke-
elever på spring i pau-

sen fra undervisning 
på Nordeuropas  
største fagskole  
inden for hotel-  

og restaurant-
branchen.

teKst mEttE løVbom

En skole i 
forandring
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startede. I 1921 besluttede man så at 
lægge restaurationserhvervet ind under 
lærlingelovgivningen, og den første kok-
keeksamen blev afholdt. Det lagde kimen 
og fundamentet til en fremtidig branche-
skole, og i 1922 kunne man så slå dørene 
op til det, der dengang hed Restaurations-
industriens Lærlingeskole. Dengang var 
der kun teoretisk undervisning, økonomi-
en var simpelthen for stram til et decide-
ret køkkenafsnit. Først i 1928 indrettede 
man både et skolekøkken og en restaurant. 
Gennem 1960’erne voksede skolen og 
populariteten for hvervet, så man flyttede 
skolen til Amager ved udgangen af 1966. 
Men også her blev pladsen for trang, så i 
1980 rykkede man ind i Den Hvide Kødby, 
og navnet på skolen blev i den forbindelse 

ændret til et mere tidssvarende navn, 
Hotel- og Restaurantskolen, som vi kender 
det fra i dag. I dag ligger skolen i Valby i en 
helt ny form.

en institution i sig selv
Energien fra de unge elever er enorm, 
der er overflod af innovation og driv-
kraft i luften. Samtidig fornemmer man 
tydeligt de stolte traditioner i lokalerne. 
På gangene og i kantinen. Ja overalt. Det 
løber nærmest ned af væggene, her er et 
håndværk, der i mange år på en måde har 
overlevet sig selv. Har holdt ved sine tra-
ditioner. Og samtidig også er eksploderet 
i popularitet. I et land hvor gastronomien 
og fødevarekulturen er i vækst og rivende 
udvikling, der uddeles Michelin-stjerner 

på stribe, Danmark er for alvor kommet på 
det gastronomiske verdenskort. Men også 
i et land, hvor danskerne bruger færre og 
færre penge på at lave mad fra bunden. Vi 
er det land i Europa, der bruger mindst af 
det totale husholdningsbudget på mad, og 
trods det køber vi os fattige i prefabrike-
ret mad og ulødige råvarer. Måske netop 
derfor er Hotel- og Restaurantskolen 
mere populær end nogensinde. Man har 
holdt overlæggeren i højeste hak, været 
med til at løfte faget til nye højder, og de 
unge flokkes om pladserne som aldrig før. 
Med god grund. Den kraftige tilvækst har 
medført, at man i 2010 købte et stort byg-
ningskompleks på Vigerslev Allé i Valby og 
dermed kunne realisere drømmen om et 
stort fælles uddannelsescenter inden for 

Skolen uddanner årligt mere end 1.300 elever. 
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branchen. Et holdepunkt for uddannelse, 
viden og events samlet under ét stort tag. 

sundhed, økologi og madspild  
baner vejen
Vi er i kantinen, der kun bespises af 
undervisere og funktionærer. Elever har 
ingen adgang, de sidder i de tilstødende 
lokaler, elevkantinen. Dagens varme ret 
er tarteletter med høns. En klassiker. Og 
en af de sikre. Ledsaget af flere varierede 
og sanselige salater. På en farverig og 
sund buffet. Alligevel er der lidt murren i 
krogene. Der er kun en tartelet pr. person. 
Og ikke tre som i gamle dage. Eller rettere 
som for bare få måneder siden. Der er 
kommet nye boller på suppen. Et bevidst 
og skarpt fokus på både sundhed, økologi 
og bæredygtighed. En overordnet ny 
strategi, der i løbet af de næste par år skal 
sikre, at den prominente uddannelsesin-
stitution når en økologiprocent på 60% i 
undervisningen og 75% i kantinen. Og får 
mindsket madspilden markant og fornyet 
det klassiske køkken, så det fremstår i en 
mere tidssvarende udgave. For at styrke 
fagligheden og for at blive en endnu bedre 
udgave af sig selv. Og for at kunne agere 

”Under mit mangeårige arbejde i Fødevare styrelsen 
blev det mere og mere tydeligt, at der manglede en 

målrettet indsats inden for økologi, bæredygtighed  
og sundhed i selve uddannelsesrammen.”

Mette toftegaard rasMussen

samfundsbevidst. Og vise ansvar. Derfor 
kun en tartelet. 

To kvinder i førertrøjen
Det ambitiøse projekt skal selvfølgelig 
finde sit fodfæste og forankring blandt 
hele skolens elever og undervisere. Og 
funktionærer. Men forrest i førertrøjen 
står to kvinder. De skal være med til at 
sikre, at alle i huset forstår den nye kurs, 
de sundhedsrelaterede årsager og vigtig-
heden af projektet rent samfundsmæs-
sigst på den lange bane. 

Mette Toftegaard Rasmussen er den 
ene af dem. Hun blev ansat i maj 2013 
efter 12 års virke i Fødevarestyrelsen som 
specialkonsulent med bachelor i ernæring 
og sundhed og med særlig viden inden 
for arbejde med fødevaremærkninger og 
implementering af samme.

”Under mit mangeårige arbejde i 
Fødevarestyrelsen blev det mere og mere 
tydeligt, at der manglede en målrettet 
indsats inden for økologi, bæredygtighed 
og sundhed i selve uddannelsesrammen. 
Og netop her er det enormt vigtigt, vi 
sætter ind. De unge under uddannelse er 
fremtidens bærere. De skal vise vejen og 
være med til at sikre, at både de private og 
offentlige aktører hæver overlæggeren og 
bliver bedre inden for de områder, vi som 
forbrugere og samfund stiller højere og 
højere krav til. Økologi, bæredygtighed og 
sundhed”, fortæller Mette.

Projektet skal foldes ud på fire 
niveauer i huset. Inden for indkøb og 
drift,  undervisning,  kantinen samt 
studie- og arbejdesmiljø. Da projektet 
blev sat i gang i efteråret 2013, lå skolen 
samlet set på en økologiprocent på blot 
9%. Man ændrede som det første resolut 
indkøb af gryn, mel og kerner og mejeri 
til at være økologisk. Straks lå økologi-
procenten på 44%. I dag ligger man på 
38% i undervisningen og 52% i kantinen. 

fakTa om hoTeL- & 
resTaUranTskoLen

Hotel- og Restaurantskolen er 
Nordeuropas største brancheskole 
inden for hotel, restaurant og  
turisme. 

Skolen uddanner årligt mere  
end 1300 elever, herunder kokke,  
catere, ernæringsassistenter, recepti-
onister, tjenere og HTX-gastronomer 
og beskæftiger i øjeblikket ca. 160 
medarbejdere. Derudover strømmer 
en lang række kursister, efterud-
dannere og private aktører igennem 
skolen. Skolen råder over ca. 30.000 
m2, ca. 50 teorilokaler med plads 
til 1.100 elever, 17 køkkener til 
grundforløb, hovedforløb, kurser og 
kantiner. Stedet har egen urtehave, 
urtebede og bistader, hvor produk-
terne indgår i skolens køkkenpro-
duktioner og kantiner. Skolen har 
endvidere en stor eventbygning med 
bl.a. showkøkken og plads til 400 
bespisende gæster.

 

Foto joNaS NormaNN
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arlafoodservice.dk

Arla® Skyr 0,2% har en ren, 
elegant smag af yoghurt og rå citronsaft, 
som løfter smagen af andre ingredienser. 
Kan blendes og piskes uden at miste 
konsistens.

SKYR
TIL DET HELE

Arla® Skyr er til morgenmad, til forret, til hovedret, til dessert – til det hele. 
0,2% fedt, 11% protein og nøglehulsmærket.

Tæt, tyk og cremet konsistens til det sundhedsbevidste køkken. 
Et alternativ til græsk inspirerede yoghurter. 

 



Derfor har de lige lanceret en ny kogebog 
”Vi kan sagtens bruge knolden”, der udover 
at stille skarpt på økologiens princip-
per samtidig også slår et slag for de små 
økologiske småavlere, der hver dag sætter 
en ære i at frembringe afgrøder, der hjælper 
fagfolkene med at udvikle gastronomien 
til nye højder. Råvarer med historie bag. 
Og det skinner tydeligt igennem i bogen. 
Stoltheden overfor faget. Og eleverne. Det 
er dem, der hver dag gør en forskel, nørder 
i undergrunden og sætter morgendagens 
kokketrends. Et tilfældigt opslag i bogen 
vidner om, at overlæggeren er sat højt. 
Confiterede persillerødder med ægge-
blomme, havgus og karse -nuanceret fortol-
ket som umami uden kød. Den næste bog 
er allerede på tegnebrættet. Overskrifterne 
bliver bæredygtighed og råvareudnyttelse 
med nul madspild som sigte. I dag har sko-
len 10 ton madspild om måneden. Målet er 
at nedbringe det til 2 ton. Man tager tingene 
seriøst. Fra inderst til yderst. 

Undervisere på uddannelse
Alle undervisere på skolen har været igen-
nem et længere undervisningsforløb sam-
mensat i samarbejde med Københavns 
Madhus, Landbrug & Fødevarer og 
Årstiderne. Med et sigte. At sikre kompe-
tenceløft for at understøtte den økologi-
ske omstilling på skolen og derigennem 
sikre, at økologi bliver solidt forankret 
og integreret i den daglige undervisning. 
Både offentligt og privat. 

”Vi kender målene for alle de offentlige 
kantiner. Ved indgangen til år 2020 skal 
alle kantinerne have sølvmærke i økologi 
som minimum. Men det halter lidt bagud 
med de private aktører. Derfor er det 
enormt vigtigt, vi er foran og får uddannet 
fremtidens fanebærere, så de er klædt på 
omkring alle regler, kender principperne 
og kan drive kantinen ud fra principperne 
både økonomisk og fagligt. Det handler i 
bund og grund om basal indsigt i økolo-
giens faser”, fortæller Mette Toftegaard 
Rasmussen.

madspild og sundhed som det næste
Næste step på vejen bliver et koncentre-
ret fokus på og arbejde med madspild og 
sundhed. De mange tons madspild skal 
omdannes til noget spiseligt. Og sanseligt. 
På bordet står der appelsinmarmelade og 
persillepesto, de sidste dages forsøg på at 
mindske madspild og i højere grad udnytte 

Forskellen skal ses i lyset af, at man er 
nødt til at anvende bestemte typer af 
råvarer i undervisningen og ofte uden 
for sæson. Det vanskeliggør indkøb af 
bestemte økologiske varer. 

Den anden kvinde i førertrøjen er 
Christina Thomsen, nyansat kantinele-
der pr. 1. februar i år. Uddannet kok med 
mange år på bagen og en solid bachelor 
i ernæring og sundhed i bagagen. Med 
ansvar for køkken, indkøb og bespisning 
ligger der et stort ansvar på skuldrene. 

”Køkkenet skal både fungere som læ-
ringsrum med plads til traditionelle ting 
fra kokkebogen og et reelt køkken, hvor 
der skal laves sund hverdagsmad til mange 
på kort tid. Samtidig skal vi arbejde med 
ændringer på udbuddet i buffet, mindre 
udbud af kød, sæsonbetonede råvarer og 
decideret tallerkenanretning. Det skal næ-
sten give udfordringer i et fag med tunge 
faglige platforme og traditioner”. 

Den største udfordring har ifølge 
de to kvinder været at hejse flaget. 
Fremlæggelse af strategien og det at få folk 
til at købe ind i projektet og se værdien på 
den lange bane. Forstå ansvarligheden. 
Der blev lagt stor energi i selve kommuni-
kationsdelen både internt og eksternt. Og 
man bruger stadig en pæn portion ressour-
cer på at både at italesætte og iscenesætte 
den nye strategi. Man tager projektet 
alvorligt. Hele vejen igennem huset. 

kokkebog viser vejen for ungdommen
Skolen ønsker hele vejen igennem at vise 
vejen for branchen på de tre pejlemærker. 

”Køkkenet skal både 
fungere som lærings

rum med plads til 
traditionelle ting fra 

kokkebogen og et reelt 
køkken, hvor der skal 
laves sund hverdags

mad til mange på 
kort tid”

Christina thomsen
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FÅ ET
ØKOLØFT
MED DE NYE
Rynkeby     kologiske 
LemonaderLemonader
NYHED
Med Rynkebys økologiske lemonader styrker du 
dit værtskab og sætter pondus bag din økoprofi l. 
Rynkeby Organic Fruit Lounge køler er ikke 
kun fl ot design og betjeningskomfort, men din 
mulighed for at forkæle kunderne. 

GÅ PÅ EN HELT NY SMAGS-
OPDAGELSE OG VÆLG MELLEM 
✔  2 klassiske og enkle smage 

med hyldeblomst eller rabarber
✔  2 velkendte smage med ny kulinarisk 

kant af mynte eller grøn te

Rynkeby Foods A/S
Tlf. 63 62 32 00
info@rynkeby.dk
www.foodservice.rynkeby.dk

DK-ØKO-100
EU/Ikke-EU Jordbrug
EU/Non-EU Agriculture

✔ 10 LITER BAG IN BOX
✔ READY TO DRINK

✔ FOKUSERER PÅ KVALITET 
OG KOMFORT
✔ NUL SPILD

✔ SPAR SKRIDT

ORGANIC 
FRUIT LOUNGE
✔ 10 LITER BAG IN BOX

ORGANIC 
FRUIT LOUNGE

ORGANIC 
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råvarerne til deres fulde. Man er klar over, 
at en stor del af vægten udgør ben og knog-
ler, men man har alligevel en vision om at 
mindske madspild med hele 80%. Lige i 
halen af det kommer det med sundheden. 
Hvordan løfter man et traditionelt fag, 
så det passer ind i nutidens rammer både 

fagligt og sundhedsmæssigt uden at gå på 
kompromis? 

Man nyfortolker og nørder. Og tester. 
Det er præcis det, man gør på stedets cafe. 
En slags prøveklud og væksthus. Der har 
man sat overlæggeren højt og går ben-
hårdt efter 90% økologi. Der er kun plads 

til 20 gæster af gangen. Det stiller i sig selv 
større krav til valg af råvarer til menuen. 
Men man har sat sig for at ville gøre en 
forskel. Og det er præcis, hvad de næsten 
1.000 elever og undervisere gør dagligt i 
Valby. Udfordrer sig selv og hinanden. Og 
løfter overlæggeren for hele branchen.  ■

Det summer af energi i køkkenet og elevkantinen.
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- en moderne fødevarevirksomhed

Grønvang · Grønvangsalle 2A · 6600 Vejen · www.gronvang.dk · Kundeservice 7536 0005 · kundeservice@gronvang.dk

Grønvang sprayfedt
Varenr. 65100

Nille flydende margarine stege/bage 2l
Varenr. 61155

Nille stege/bage - 500 gr
Varenr. 12135

184x130.indd   1 13/01/14   09.43

+ Helt vegetabilsk

+ Fyldt med naturens råvarer

+ Rørt med grøntsager og krydderier

+ Sunde og umættede fedtsyrer

+ Helt uden kød

 Meatfree 
dag

TAG EN 

KOMFORT KOMFORT 
a la  car te 

KOMFORT 

Få mere inspiration til menuer på daloon.dk/foodservice
Daloon A/S · Delfinvej 3 · DK-5800 Nyborg · Tel. +45 63 31 63 31 · Fax +45 63 31 63 63

Email: forbrugerservice@daloon.dk · www.daloon.dk/foodservice

NYHEDMere grønt & Mindre kød
Vi ved, at mange kantinekøkkener hver dag laver god, 
sund og nærende mad efter de 10 officielle kostråd. 

Vi forfølger de kostråd, der handler om at ‘spise frugt  
og mange grøntsager’ og ‘vælge mindre kød – maksimum 
500 g om ugen’.   

Derfor er det med glæde og stolthed, at vi hos Daloon 
Foodservice nu lancerer to Meatfree nyheder, helt 
vegetabilsk, helt uden kød og fyldt med naturlige og 
gode vegetabilske råvarer, der samtidig giver de sunde 
og umættede fedtsyrer. 

GRØNTSAGSBØF  
Rørt med ærter, gulerødder og løg
Varenummer: 900200
Vægt: 113g/stk.

VEGETABILSK NACHO BØF  
Rørt med ris, cheddarost og jalapenos
Varenummer: 900199
Vægt: 110g/stk.
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krydderi  
på tilværelsen

ledeord
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Hvorfor tilsætte det ene døde krydderi efter det andet, når du kan tage for 
dig af naturens luner? Krydderurter og ukrudt siges at være naturens guld, 
for de har en fortrinlig egenskab til at fremhæve smag mere end noget 
andet, og så gemmer de på et væld af sunde vitaminer og mineraler.  
Af samme grund vinder et begreb som urban gardening større og større 
indpas i byerne – med ærlighed kommer man længst, også på tallerkenen. 
Vi har valgt fire guldklumper ud. Find dem, prøv dem, nyd dem.

Bøgeblad
Nu springer bøgen ud! det betyder, at du har mulighed for 
at plukke lækre bøgeskud og dermed peppe dine salater 
op. de spæde er milde, friske og let syrlige, og så har de 
en let nøddeagtig smag. bøgebladene kan bruges i burger 
og sandwich, men prøv også at hakke bøgebladene og 
rør dem i din fars. Når vi komme længere hen på sæsonen 
egner bladene sig ikke til at blive spist, men så kommer 
bøgens frugt bog, som også kan tilberedes fx i kager.

Humleskud
Humle er uundværlig i enhver øldrik, men hvad de  
færreste ved er, at humlen vokser vildt i de danske skove. 
Humleskud er en sand naturlig delikatesse og kan nydes 
på lige fod med asparges. Skuddene har en let bitter og 
nøddeagtig smag, og så siges det, at humleskud mod-
virker angst og søvnløshed. Har du den i urtehaven, kan 
du nyde godt af den år efter år, men vær opmærksom på 
voksehastigheden. En plante kan sagtens blive over seks 
meter på blot to måneder.    

Mælkebøtte
Ukrudt vil nogen måske 
mene, andre en urt på lige 
fod med rosmarin og basilikum. 
mælkebøttens smag er frisk og 
let bitter og findes, som du måske 
ved, næsten over alt. Når du plukker 
dine mælkebøtter, bør du være opmærksom 
på at plukke dem i trafikfri områder, så du undgår 
forurenede blomster. blomsterknopperne kan 
med fordel svitses og tilberedes i sammenkogte 
retter, eller bruges rå som pynt. bladene kan 
anvendes som rucola. 

Skovsyre
Skovsyre, der måske også er bedre kendt som skovmærke 
eller surkløver, har en skøn sommerlig duft af hø og er ideel 
i sommerdrikke som hyldeblomstsaft eller tørret i urtete og 
er desuden sublim i desserter. Skovsyre er en fin lille urt, der 
vokser i skoven. den bliver mellem 15 og 30 cm høj.  
du kan bl.a. kende den på dens kløverlignende udseende 
og dens hvide blomster, der titter frem i maj og juni. 
Skovsyre indeholder oxalsyre og bør derfor kun spises  
i begrænsede mængder. kend 

din urt

Fotos SHUttErStoCk

teKst tiNE PriES lUNd
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ravarer
i maj

Kørvel

En fin krydret anissmag, det er hvad kørvelen byder dig, når du husker at bruge den 
nænsomt. Kørvel kan med fordel tilsættes dine retter til sidst, da den, hvis den tilbe-
redes for meget, ellers hurtigt kan miste sin fine smag. Du kan også bruge kørvel som 
smagsgiver til kryddersmør eller hvorfor ikke en smagfuld dressing eller vinaigrette? 
Der er mange muligheder med den ofte oversete krydderurt både varmt og koldt.

Fjordrejer

En dansk delikatesse af de helt store, fjordrejerne. De lækre skaldyr gemmer på 
masser af saft og kraft, og ingen andre steder i verden er kødet så fast som på 
fjordrejerne i Danmark. Prøv om du kan servere dem friskpillede, for da vil de rigtig 
imponere fx sammen med asparges eller i salater. Du kan få fjordrejer nu og frem 
til oktober, så i gang med pillearbejdet og på med fjordrejerne på menukortet. 

Stegte fjordrejer og skovsyremayonnaise
Opskrift Arla, Karolines Køkken
Forret til 4

ingredienser
1 dl rensede blade af skovsyre
1 dl Karolines Køkken® 
Madlavningsfløde 8%  
– bør omrystes
1 tsk ufarvet lagereddike
½ tsk stærk sennep
½ tsk groft salt
1 dl olie, fx rapsolie
1 kg hele friske fjordrejer
1 liter olie, fx rapsolie
1 tsk groft salt

Pynt
skovsyre

Tilbehør
200 g landbrød – evt. ristet

Fremgangsmåde
Skyl skovsyren og tør den grundigt. kom 
fløden i et blenderglas sammen med ed-
dike, sennep, salt og skovsyre. blend ved 
hurtigste hastighed i ca. 10 sek. tilsæt 
derefter, mens blenderen kører, olien i en 
tynd stråle. Stil mayonnaisen tildækket i 
køleskabet i mindst 1 time. Smag til.

Skyl rejerne godt og tør dem. lad skal-
lerne sidde på rejerne. Varm olien godt op 
i en gryde ved jævn varme. del rejerne i 
10-12 portioner. dybsteg en portion rejer ad 
gangen i den varme olie ca. 2 min., til de er 
lyserøde og sprøde. lad dem dryppe af på 
køkkenrulle. Vend de lune rejer med salt og 
server dem sammen med skovsyremayon-
naise og brød. alt efter temperament kan 
du spise de stegte rejer med hoveder og 
skal, pille hovederne af eller pille rejerne helt.

tips: i stedet for skovsyre kan du 
komme dild i mayonnaisen. Smag evt. til 
med ekstra eddike. du kan også servere 
rejer og mayonnaise som hovedret sam-
men med kogte nye kartofler og asparges.

Energiindhold for hele retten: 9010 kj 
Energifordeling: Protein: 17%, kulhydrat: 
21%, Fedt: 62%

Asparges

Så er sommeren på vej. Allerede fra april 
har vi kunnet nyde godt af de sødmefyldte 
grønne og hvide asparges. De hvide er mildere 
i smagen end de grønne, men begge er de 
rige på både B- og C-vitamin og indeholder 
desuden vigtige antioxidanter. Asparges 
smager allerbedst, lige når de er høstet, derfor 
er danske asparges helt klart at foretrække. De 
kan både grilles, dampes, ovnbages, stuves og 
de grønne kan tilmed spises rå.  
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Nye porrer
I danskernes urtehaver og på menuen ser vi 
typisk vinterporre, fordi de er nemme at passe 
og tilberede, og fordi de har en eventyrlig god 
modstandskraft over for det hårde danske klima. 
Men af den grund må vi ikke glemme sommerpor-
rerne. Der er ikke noget som de første lækre og sprøde 
sommerporrer. Du kan kende sommerporrerne på deres 
lange tynde skaft. Prøv fx de spæde majporrer fintsnittet i 
salat eller hurtigt vendt på grillen – det smager af sommer!

Lam

Der er mange måder at få lam på. I maj kan vi stadig nyde godt af 
påskelammene, og stort set alt på lammet kan bruges – for, bag, 
kølle, skank, culotte, nyre og hjerte. Af samme grund findes der et 
hav af opskrifter, du kan fx prøve kræfter med langtidsstegt lam, 
lamme pie og selvfølgelig lammekølle. Lammekød er fyldt med  
protein og mætter derfor godt samtidig med  
et fedtindhold svarende til kylling.

Hvide asparges m. grov vinaigrette
ingredienser
1 kg hvide asparges
Vand til kogning
Salt

Vinaigrette
3 æg
10 små cherrytomater
2 spsk. kapers
2 skalotteløg
2 spsk. hvidvinseddike
1 spsk. olivenolie
Salt, peber og lidt sukker

Fremgangsmåde
Skyl og skræl asparges. jeg lægger dem på 
underarmen og skræller forsigtigt, så de 
ikke knækker – men prøv at find din egen 
teknik. læg dem i vand med salt og bring 
dem i kog. lad dem koge ca. 5 min., de 
skal stadig være sprøde.

kog æg, så de er let hårdkogte (9 min), 
køl dem ned og hak dem fint. tag indmad 
ud af cherrytomater og hak kødet fint. Hak 
kapers og skalotteløg fint. bland kapers, 
æg, cherrytomater og løg med hvidvinsed-
dike, olivenolie, salt, peber og lidt sukker. 
Husk at smage den til, den må godt være 
lidt syrlig.

tør asparges i et viskestykke og anret 
dem på et fad. læg vinaigrette over aspar-
ges lige før servering. En fantastisk sommer-
salat, der går godt til både laks og svinekød.

Peberrod
En ofte udskældt grøntsag, der dog har mange smagslige fordele. 
Peberroden har en stærk og frisk smag, så tænk den med fordel mere som 
et krydderi, når du gør brug af den. Brug den fx som modspil til tunge, 
fede eller røgede råvarer, fx som creme, så gæsterne kan vælge til og fra 
efter behag. Peberrod er en sund sag, rig på C-vitaminer og blev allerede i 
middel alderen brugt lægeligt. 
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M ennesket trives bedst med rutiner 
og helst i velkendte trygge ram-

mer. Din hjerne vil altid foretrække den 
nemme løsning og skeler ikke til, om 
valget er klogt eller dumt. Sundt eller ikke 
sundt. Den information håber jeg, du kan 
bruge, når du undres over, hvorfor du 
køber de samme råvarer eller laver stort 
set det samme aftensmad. Sådan groft 
sagt. Informationen er også værd at huske, 
når du ønsker at udvikle dig eller andre – 
fagligt og personligt.  

At være innovativ og sætte udvikling 
i gang er den vildeste udfordring. Lette 
løsninger og hurtige genveje findes sim-
pelthen ikke. Alle kender problematikken i 
at ændre adfærd. Rygestop, mere motion, 
minimalt alkohol og sukkerforbrug er 
typiske selvudviklingsprojekter med lav 
succesrate. Din hjerne modarbejder ube-
vidst dine innovative tanker, derfor er det 
pokkers svært at nå levende i mål og skabe 
gode resultater. 

Hermed ikke sagt at udvikling er umu-
ligt, blot at det kræver mere end alminde-
ligt mod og en pæn portion hår mellem 
tænderne. Og planlægning og dialog og 
sammenhold og viden og en stærk vision.

hvordan kan det være?
Køkkenbranchen er præget af travlhed 
og et evigt tilbagevendende tidspres. 
Jeg kender ingen køkkener, hvor perso-
nalet ikke kan få tiden til at gå eller ikke 

ved, hvad de skal foretage sig. Opstår en 
kort stille periode, kan man jo altid gøre 
hovedrent. Et andet kendetegn, som jeg 
synes præger mange køkkener, er mangel 
på efteruddannelse. Hvornår har du sidst 
været på kursus? Altså sådan et kursus 
med kompetente fagfolk og undervisere 
på et godkendt uddannelsescenter eller en 
dygtig erhvervsskole?

Det er en misforståelse at tro, du har 
været på kursus, når en producent eller 
leverandør inviterer til gratis arrangemen-

ter med lange salgstaler om et specifikt 
produkt eller en ny vidundermaskine. 

I en branche med skæve arbejdstider, 
stress, lave lønninger, hårdt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, dårligt indeklima 
og støj mener jeg, her er grundlag for 
den store pakke med kursustilbud. Hvor 
mange ved noget om stresshåndtering 
i sit køkken? Eller mobning og alko-
holmisbrug? Personlig udvikling eller 
sorg? En kursusplan for medarbejdere er 
desværre en sjældenhed. Hvordan kan 
det være? 

har du været på kursus?
Jeg kan godt forstå, at det er grænseover-
skridende at spørge chefen, om du må 
komme afsted på kursus. I har altid travlt, 
og hvem skal passe din plads, når du er 
væk. Undskyldninger er der nok af, vælg 
selv et par stykker. Jeg synes, du skal spørge 
alligevel. Som tidligere køkkenchef drømte 
jeg om, at mit personale spurgte om lov til 
at komme på kursus. Det skete aldrig.

Vis mig den chef, som afviser ini-
tiativrige medarbejdere, der ønsker at 

dygtiggøre sig. Forbered dig på samtalen. 
Hvilke kurser er relevante, hvornår og 
hvor afholdes de, pris og alt det praktiske. 
Forberedelse giver ro og selvtillid. Du vil 
komme i tvivl undervejs og være parat til 
at opgive. Fortvivl ikke, du er fuldstændig 
normal.  ■

din hjerne styrer 

din adfærd

karin Tønner hansen
Kok og selvstændig konsulent i virksomheden KostKonsulatet
med speciale i økologi og sunde frokostordninger.
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”Jeg kan godt forstå, at det er grænseoverskridende 
at spørge chefen, om du må komme afsted  
på kursus. I har altid travlt, og hvem skal passe  
din plads, når du er væk.” 

At komme på kursus er en vigtig del af din 
personlige udvikling – både som menneske  
og på jobbet. 

Agro Food Park 15 . DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8743 8400 . Fax +45 8743 8410
 www.agrotech.dk . info@agrotech.dk

AgroTech A/S
Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation
Institute for Agri Technology and Food Innovation
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At skære mindre væk er kun én måde at begrænse madspild på. 
AgroTech har en hel værktøjskasse fyldt med konkrete ideer til, 
hvordan I kan nedsætte spildet og øge indtjeningen.
Vores rådgivningspakke er sammensat på baggrund af flere års 
samarbejde med storkøkkener. Vi ved præcis, hvad der skal til for 
at få spildet ned og for at fastholde effekten.

Vil du spildet til livs?
Book et møde og hør mere om, hvordan vi kan rådgive dig i hele 
processen og hvilke redskaber, vi tilbyder. Kontakt markedschef 
Henrik Rendbøll på tlf. 5092 6320.

Du kan få nyt om vores cases og resultater inden for madspild ved 
at tilmelde dig vores særlige nyhedsbrev om madspild i storkøk-
kener. Det udsendes hvert kvartal, og du kommer på mailinglisten 
ved at sende en mail til jsb@agrotech.dk 
Skriv MADSPILD NYHEDSBREV i emnefeltet.

Vi har redskaberne til at  
minimere dit madspild

AgroTech_Kokkeskalpel_Imageannonce_210x297mm.indd   1 31/03/14   11.21
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processen og hvilke redskaber, vi tilbyder. Kontakt markedschef 
Henrik Rendbøll på tlf. 5092 6320.

Du kan få nyt om vores cases og resultater inden for madspild ved 
at tilmelde dig vores særlige nyhedsbrev om madspild i storkøk-
kener. Det udsendes hvert kvartal, og du kommer på mailinglisten 
ved at sende en mail til jsb@agrotech.dk 
Skriv MADSPILD NYHEDSBREV i emnefeltet.

Vi har redskaberne til at  
minimere dit madspild

AgroTech_Kokkeskalpel_Imageannonce_210x297mm.indd   1 31/03/14   11.21



i 2014 har Foreningen Kantine & 
Køkkens uddannelses- & kompe-

tenceudvalg søsat en lederuddan-
nelse, som strækker sig over fem 
moduler. Uddannelsen tager sit afsæt 
i adfærd, ledelse i praksis, kommuni-
kation og salg og bliver gennemført to 

gange i 2014 i løbet af forår og efterår 
i henholdsvis Aalborg og Kolding. 
Uddannelsen er udviklet specielt for 
ledere af kantiner og storkøkkener 
og inkluderer endvidere tre gange 
individuel sparring og to profiltest. Vi 
var med en dag i Aalborg.  ■

4skarpe 
Mette Pilgaard,  
Kantineleder på Aalborg Teater

hvad har du haft af forventninger 
til dagen?
jeg har faktisk haft ret store forvent-
ninger til processen. allerede fra første 
færd har jeg følt en professionel tilgang 
til kurset fra arrangørerne, vi blev for 
det første bedt om at svare på en række 
uddybende spørgsmål, allerede inden 
første session skulle starte. For det 
andet var det tydeligt, at underviserne 
havde kendskab til branchen. det sæt-
ter tingene lidt i perspektiv og gør en 
tryg. men det skærper også forventnin-
gerne.

hvad tager du med dig herfra i dag?
Eftertænksomhed. Hold da op man 
kommer til at filosofere over tingene, 
når man sidder koncentreret og sparrer 
med kolleger og får lov at reflektere 
over oplevelser, kigge på ledelse med 
nye øjne og har tid til at lytte, høre 
og mærke efter. deltagerne kommer 
fra meget forskellige kantiner og med 
hver deres baggrund. alligevel skaber 
vi kæmpe værdi for hinanden ved at 
give fra os og i fællesskab søge nye 
løsninger. 

hvad er dagens højdepunkt?
Helt klart arbejdet med cases. det 
skaber så meget værdi, når vi kører 
debat og gruppearbejde. gennem de 
planlagte cases får du lov at agere leder 
og lære derudfra. du udfører konkrete 
handlinger, og bagefter evaluerer vi og 
får at vide, hvad der reelt skete i den ak-
tuelle case. det gør det meget virkeligt. 

hvad har overrasket dig mest?
den levende og gode undervisnings-
form. Underviserne er gode til at provo-
kere og udfordre os, så vi selv kan finde 
frem til svarene. de er ekstremt gode til 
at nuancere billedet fra hverdagen. og 
så er det et kæmpe plus, at undervi-
serne kender branchen indefra. de har 
arbejdet med storkøkkener i det virke-
lige liv, de har en ballast. det har haft 
en overraskende stor effekt på kurset. 

Fo
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teKst mEttE løVbom

At arbejde med cases i grupper skaber kæmpe værdi.

Ledelse på den
fede måde

kom en kop 
NÆrmere det 
uveNtede

Deltag og bliv den heldige, der kan overraske kollegerne 
med en ekstra god kaffepause. 

MMS et foto af din følgeseddel på en kasse Gevalia til 1231  
og skriv Gevalia 

Deltag i konkurrencen om:
10 X 1 Tassimo-maskine med kapsler, kaffekopper og kage. 
30 X 1 kasse Gevalia 500 g. 

Samlet præmieværdi kr. 40.000,-

vind 
kaffe 
kopper 
& kaGe
Se mere på mdlzafh.dk

Lad snakken gå over en god kop kaffe - måske opdager du uventede sider af dine kolleger

Konkurrencen afholdes af Mondelēz International og kører fra den 14. april til den 15. juni 2014. Du kan deltage 
én gang for hver kasse Gevalia, du køber i perioden. Konkurrencen gælder kun erhverv, ikke privatpersoner.

30603 MDLZ Equity Hørkram A4.indd   1 18/03/14   09.55
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kom en kop 
NÆrmere det 
uveNtede

Deltag og bliv den heldige, der kan overraske kollegerne 
med en ekstra god kaffepause. 

MMS et foto af din følgeseddel på en kasse Gevalia til 1231  
og skriv Gevalia 

Deltag i konkurrencen om:
10 X 1 Tassimo-maskine med kapsler, kaffekopper og kage. 
30 X 1 kasse Gevalia 500 g. 

Samlet præmieværdi kr. 40.000,-

vind 
kaffe 
kopper 
& kaGe
Se mere på mdlzafh.dk

Lad snakken gå over en god kop kaffe - måske opdager du uventede sider af dine kolleger

Konkurrencen afholdes af Mondelēz International og kører fra den 14. april til den 15. juni 2014. Du kan deltage 
én gang for hver kasse Gevalia, du køber i perioden. Konkurrencen gælder kun erhverv, ikke privatpersoner.

30603 MDLZ Equity Hørkram A4.indd   1 18/03/14   09.55



Copenhagen sTreeT food
Alle dage fra 10:00 – 22:00
Hal 7 & 8, Papirøen, Trangravsvej 14,  
1436 København K

i de rå haller på Papirøen er et nyt koncept 
netop spiret frem: Copenhagen Street 
Food – et farverigt og folkeligt gademarked 
lige i hjertet af københavn med udsigt til 
Skuespilhuset og operaen.

Her er der plads til alle, for det er billigt 
både for gadekokke og gæster. Som gæst 
kan du f.eks. blive mæt for en 50’er, og 
som gadekok og mad-entrepreneur skal det 
være nemt at starte sin forretning.

 
Tapas arrangemenT 
Tirsdag den 7. maj 2014, kl. 16:00
Defoco og Beauvais Food, Snorresgade 15, 
2300 København S

defoco kommer og holder oplæg, hvorefter 
der vil være holdinddeling og ”action” i køk-
kenet, hvor vi tilbereder lækre og spæn-
dende tapas ”hapsere”. Vi smager, hygger 
og snakker om udbyttet af dagen, så kom 
og få masser af inspiration med hjem i form 
af nye produkter og opskrifter.

Arrangementet er gratis
Tilmelding senest den 23. april til Hanne på  
tlf. 29 82 36 84 eller Margit på tlf. 20 20 21 47.

 

i fiskens Tegn
Onsdag den 21. maj 2014, kl. 16:00 – 20:00
Miljø- og Energiforvaltningen,  
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

den ny trend er ”Spis/server fisk to gange 
om ugen”, kom til fiske-event og få masser 
af ny inspiration med hjem. Venmark Fisk 
har gennem årene udviklet sig til en lands-
dækkende leverandør af fisk i alle former til 
bl.a. storkøkkener, restauranter og kantiner.

Få en god dag med dine kollegaer og 
prøv at tilberede/smage fisk, som du måske 
ikke har prøvet før.

Pris for medlemmer: Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 250 kr.
Tilmelding senest den 14. maj til Gitte Vangsø på 
mail GV-forsyning@aalborg.dk 

 

TUren går TiL WeLLings 
LandsbymUseUm
Torsdag den 22. maj 2014, kl. 15:45
Wellings Landsbymuseum, Mejlbyvej 10,  
6660 Lintrup

Vi mødes på museumspladsen i Esbjerg kl. 
15:45 og kører sammen afsted til landsby-
museet (ca. 30 minutters kørsel). Når vi an-
kommer til wellings vil der være rundvisning 
med guide, og efterfølgende slår vi os ned i 
krostuen og hygger os med den medbragte 
mad og drikkelse. 

Pris for medlemmer: 50 kr.  
Pris for ikke-medlemmer: 150 kr. 
+ 30 kr. pr. person til den som kører 
Tilmelding senest den 19. maj til Annbritt 
Jønsson på mail alj26@sol.dk eller på  
tlf. 24 61 67 58. 

 

paLisaden og en TUr i 
kirsTens køkken
Torsdag den 22. maj 2014, kl. 16:45
Kongernes Jelling, Gormsgade 23,  
7300 Jelling 
kom til en hyggelig dag, hvor vi starter med 
en guidet rundvisning ved Palisaden i jelling. 
bagefter tager vi et smut i kirstens køkken 
på ringvejen 1 i jelling, hvor hun vil fortælle 
om sine erfaringer med at gå fra at være 
kommunalt ansat til at være selvstændig. 
kirsten sørger slutteligt for lidt godt til ganen. 

Pris for medlemmer: 125 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 175 kr.
Tilmelding senest den 6. maj til Inge Marie 
Ravn på mail imravn63@gmail.com  
tlf. 23 71 47 46. Betaling skal ske ved 
tilmelding på reg.nr. 9551 og kontonr. 
6580901342. Husk at oplyse hvem  
betalingen gælder for.
 

bondens marked
14.-15. juni samt 16.-17. august 2014
Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder

lokal egenproduktion og ærlige kvalitets-
fødevarer er i centrum, når bondens 
marked løber af stablen for første gang i 
år den 14. og 15. juni på brandbygegaard. 
Fokus er fairtrade og danske fødevarer og 
en ambition om at udbrede kendskab og 
opbygge viden til ærlig og sanselig mad 
gennem oplevelser. du får med garanti et 
par både oplevelsesrige og sommerlige 
weekender.
 

sommerUdfLUgT TiL  
“vesTkysTen “ 
Tirsdag den 17. juni 2014, afgang kl. 15:00 og 
15:45
Fra hhv. Holstebro, TV Midt/Vest og Herning, 
Markedspladsen

oplev vestkysten når vi til sommer tager 
bussen og kører mod Hvide Sande. Første 
stop er Vestkystens gårdbutik i Hovvig, hvor 
alle de lokale specialiteter kan købes. Husk 
evt. en køletaske, hvis der skal købes stort 
ind. Efterfølgende går turen mod Hvide 
Sande røgeri, hvor fiskene afhentes på 
auktionen og bearbejdes på eget skæreri 
og røgeri. der er desuden en stor butik og 
egen restaurant tilknyttet, hvor vi skal nyde 
en lækker fiske-buffet. Er vejret til det, går vi 
en tur på stranden, inden det går hjemad.

Pris for medlemmer: 200 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 450 kr.  
Tilmelding senest den 10. juni til Janni på  
tlf. 20 93 56 71ellers arbejdstlf. 99 28 34 27.

  

mad & design

13.-14. august, 27.-28. august  
samt 10.-11. september 2014 
designskolen kolding, Ågade 10,  
6000 kolding

design er ikke kun formgivning af produkter 
– man kan også designe en service eller en  
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60 år
Henning Hansen 22.05.54
Hans Egedes Vej 21 B, 5210 Odense NV

lisbeth Paaskesen 06.06.54
Søndervangsvej 67, 9000 Aalborg

lisa Høgh nielsen 15.06.54
Søndervangs Alle 5, 2500 Valby

50 år
lisbeth Johansen 01.05.64
Hundstrupvej 57, 5771 Stenstrup

Helge Heilskov Kristensen 02.05.64
Kovangen 601, 3480 Fredensborg

ellen rosenvinge Hesselberg 02.05.64
Ulkærvej 27, Nr. Søby, 7840 Højslev

 
Karin Kloster Jensen 18.05.64
Multebærvej 9, 7330 Brande

Gitte Vangsøe 11.06.64
Umanakvej 6 st.th, 9210 Aalborg SØ

nanna r. Ødegården 17.06.64
Mejdal Søvej 32, 7500 Holstebro

Lis Laursen, Special Center Øst, 4200 Slagelse · karen 
østergaard, Herning Vand A/S, 7400 Herning · Jeanne 
bülow, Sdr. Omme Børnehave, 7260 Sdr. Omme · martin 
Wennick, Ballerup/Herlev Produktionsskole, 2750 Ballerup 
· Tove Jensen, STU, 7430 Ikast · marie-Louise Jensen, 
Familie Centeret Toften, 7400 Herning · birthe back, 
7500 Holstebro · helle møller Zeij, Sæby Rådhus,9300 
Sæby · kaja meinertz, Sæby Søbad, 9300 Sæby · vivi 
drejer, Arbejdsmarkeds Center Nord, 8240 Risskov · 
mette sørensen, Proshop Europe A/S, 8200 Aarhus C · 
Lene rasmussen, Colliers International, 8000 Aarhus C · 
Claus svendsen,Tulip Food Company, 8940 Randers SV · 

pia nelleborg Jakobsen, Dalum Landsbrugsskole, 5260 
Odense S · Charlotte margrethe Jørgensen, Dalum 
Landsbrugsskole, 5260 Odense S · andreas Weber, 
Dalum Landsbrugsskole, 5260 Odense S · hanne Jensen, 
Marinestation Slipshavn, 5800 Nyborg · marianne Junge, 
SDU, 5000 Odense · henrik hansen, Tempur/Dan-Foam, 
5560 Aarup · hanne yde, Middelfart Rådhus, 5500 
Middelfart · ann Jeanette nielsen, Middelfart Rådhus, 
5500 Middelfart · maj britt enmsen, Lantmännen 
Unibake, 8700 Horsens · kirsten Thielsen sørensen, 
Holbøl Landbohjem, 6340 Kruså · kim pahl skov, True 
Norta Efterskole, 7130 Juelsminde · kristina klestrup, 

Lantmännen Unibake, 8700 Horsens · vivi andersen, EFA-
SYD Produktionshøjskole, 6230 Rødekro · ib bendiksen, 
Restaurent Bendik/Sønderjyllands Golf, 6360 Tinglev · 
Liselotte boysen, Ungdoms Center Nord, 7100 Vejle · 
eva nielsen, ASV, 8700 Horsens · green menuplanner, 
2500 Valby · Christian rexbye, H.W. Larsen, 1716 KBH. 
V · Tina snedker hansen, Abena, 6200 Aabenraa · 
Johnny albertsen, Økologihaven, 5250 Odense · mikkel 
Johnsen, Ostebørsen, 4200 Slagelse · bo Christiansen, 
Rose Poultry A/S, 9210 Aalborg · gitte rauhe 
falkesgaard, A-TEX, 7400 Herning · kirsten gramstrup, 
Miljø & Teknikforvaltningen, 5580 Nr. Åby

ForENINGEN KANtINE & KØKKEN

formand
Jan Andersen,
Artemisvej 13,
9210 Aalborg SØ
Tlf. 40 51 85 10
E-mail: formand@kantinen.dk

næstformand
Hanne Falk Christensen,
H.C. Ørstedsvej 23, 2. th.,
1879 Frederiksberg C
Tlf. 29 82 36 84
E-mail: hannefalkchristensen@mail.com

kasserer
Ina Rosa Kvist
Nederbyvænget 326, Åstrup
6100 Haderslev
Tlf. 42 91 50 28
E-mail: kasserer@kantinen.dk

sekretær
Else Marie Vesterager Lind
Højbovej 2 C 
3460 Birkerød
Tlf. 21 72 15 65
E-mail: sekretaer@kantinen.dk

adresseændringer 
Lizzy Hansen, 
Dalgårdsvej 31, 
6600 Vejen
E-mail: LHkontor@vejen-net.dk

rEDAKtIoN & ProDUKtIoN

redaktion
Ansvarshavende Jan Andersen
Redaktør Mette Løvbom
E-mail: mette@loevbom.dk

design & produktion
Datagraf Communications
www.datagraf.dk
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DG Media
www.dgmedia.dk
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5.600 eksemplarer

ISSN 0022–8885
Kantinen udkommer 7 gange årligt

Deadline for annoncer til Kantinen nr. 4
19. maj 2014

Forsidefoto: Shutterstock

kolofon

strategi. ideer er heller ikke noget, man får. 
det er noget, man udvikler. lær hvordan 
og få designernes værktøjskasse til at skabe 
innovation, kreativitet og ny energi i dit 
køkken. 

kurset er målrettet brug af design, inno-
vation og kreativitet i forhold til køkken- og 
kantinefolk. dagene vil være tilrettelagt med 
forskellige oplæg fra design- og madeksper-
ter deriblandt mette Hvarre gassner fra ti 
trin Ned, opgaver relateret til egen praksis, 
designmetoder og samarbejdsformer. 

Forløbet strækker sig over 6 dage og 
er gratis, men da d2i – design to innovate 
bl.a. er finansieret af EU-midler, kræver det, 
at du skal udfylde en række dokumenter, 
der dokumenterer din deltagelse i kurset.  

læs mere om dokumentationen og 
hvorfor det er nødvendigt her d2i.dk/om-
d2i/organisering/bliv-partner/) 
Nb! der er egenbetaling for forplejning.

Tilmelding: Send en mail Heidi Buxbom Junker: 
hbj@dskd.dk 

 
LedeLse på den fede måde
Fem moduler, august-december 2014
Aalborg, Kolding, Nordhavn

Praktisk ledelsesuddannelse med seks måne-
ders fokus. Uddannelsen er lavet specielt til 
ledere af kantiner og køkkener og inkluderer 
tre gange individuel sparring samt to profil-
tests fra garuda (basis- og kompetenceprofil).

modul 1: adfærd som leder
modul 2+3: ledelse i praksis
modul 4: kommunikation
modul 5: Salget

Pris pr. person:
Alle 5 moduler incl. individuel sparring  
kr. 15.500,- excl. moms og forplejning
Forplejning pr. modul   
kr. 275,- excl. moms

Se datoer og adresser på kantinen.dk/kalender/
det-sker

Henvendelse og tilmelding til: Edel Clausen,  
Aktiv Fokus på mail Ec@aktivfokus.dk eller  
tlf. 60 20 05 06.
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automater

CoFFeebreak
Baldershøj 17B, 2635 ishøj
Salg 70 22 98 98
Service 70 20 98 98
k@ffe.dk
Wittenborg forhandler

bagerier

dms dansk mærkevare salg a/s
avedøreholmen 78a, 2650 Hvidovre
tlf. 70 27 46 00, Fax 70 27 46 01

catering

Catering engros a/s
nørremarken 2, Skovlund, 6823 ansager
Sjælland: Stamholmen 175, 2650 Hvidovre
jylland/fyn: Langelandsvej 17, 5500 middelfart
nordjylland: industrivej 8, 7700 thisted
tlf. 70 80 80 80
Ordretelefon 70 80 88 88
Fax 70 80 88 89
www.cateringengros.dk

FoodserviCe
Hørsvinget 1-3
dk-2630 taastrup
tlf. 43 58 93 00
www.orklafoods.dk

sCandiC Food a/s
Store Grundet allé
dk-7100 Vejle
tlf. 75 71 18 00, Fax 75 71 18 34
www.scandic-food.dk
info@scandic-food.dk

chokolade, konfekture og marcipan

odense marCipan a/s
toldbodgade 9–19, 5000 Odense C
tlf. 63 11 72 00, Fax 63 11 72 01
odense–marcipan@odense–marcipan.dk
www.odense–marcipan.dk

Catering
Engros

– en del af FoodService Danmark

sügro danmark a/s
Hovedkontor 75 63 09 60
Sügro nord 97 85 11 00
Sügro Syd 73 56 16 66
Sügro Sjælland 43 99 38 10
Konfekture, Kioskvarer, Snacks, Vin og Tobak
Besøg vores hjemmeside på www.sugro.dk

erhvervsbeklædning

kwintet danmark a/s
Blangstedgårdsvej 66, 5220 Odense SØ
tlf. 35 37 77 00 – Fax 35 37 16 42
www.hejco.dk – info@hejco.dk
rekvirér gratis katalog

riC denmark aps
Fabriksparken 42, 2600 Glostrup
tlf. 36 72 87 78, Fax 36 72 82 87
www.forklaedemanden.dk
info@ricdenmark.dk

fisk

Fiskehallen gilleleje a/s
v/kurt Pedersen
tlf. 48 30 30 40, Fax 48 30 23 40
fhg@fiskehallengilleleje.dk
afd. Gilleleje: kanalvejen 13e + Havnen 3
Frisk fisk bragt til Deres kantine hver dag

frugt og grønt

a.m. rosengaard a/s
Grønttorvet 8–20, 2500 Valby
tlf. 36 16 75 10, Fax 36 16 62 16
www.rosengaard.dk
Frugt, grønt, 100% friskpresset juice,  
specialiteter og blomster leveres til  
Restauranter, Hoteller, Institutioner og Kantiner

knUd melbye FrUgt & grønt a/s
kildemosevej 11, 5000 Odense C
tlf. 66 11 49 88, Fax 66 11 46 59
mobil 28 19 10 14
www.k–melbye.dk – salg@k–melbye.dk

vestFrUgt aps
Stærevej 4, 6705 esbjerg Ø
tlf. 75 12 40 88, Fax 75 12 13 33
www.vestfrugt.dk

grossister

Kontakt din lokale afdeling tlf. nr.

aB Catering aalborg . . . . . . . . . . .  96 32 41 00
aB Catering Holstebro . . . . . . . . . . 97 42 52 00
aB Catering ribe . . . . . . . . . . . . . .  75 42 18 33
aB Catering Slagelse . . . . . . . . . . .  58 52 59 65
aB Catering aarhus  . . . . . . . . . . .  72 224 224
aB Catering københavn  . . . . . . . .  72 302 402

Hjemmeside & webshop:  abcatering.dk

AB Catering tilbyder, udover Danmarks største sor-
timent, en vedkommende og personlig rådgivning 
af alle kunder. Uanset størrelse og behov.

Kontakt din lokale afdeling tlf. nr.

BC Catering aalborg . . . . . . . . . . .  98 38 01 33
BC Catering Skanderborg  . . . . . . .  87 93 87 93
BC Catering kolding  . . . . . . . . . . .  76 32 18 00
BC Catering Herning . . . . . . . . . . .  97 22 14 33
BC Catering roskilde . . . . . . . . . . .  46 77 35 00
BC Catering nykøbing Falster  . . . .  54 49 27 00
BC Catering Odense  . . . . . . . . . . .  63 15 88 55

Hjemmeside & webshop:  bccatering.dk

BC Catering tilbyder, udover Danmarks største 
sortiment, alsidige muligheder for bestillinger.
Bestil varer online 24/7 eller få kompentent,  
personlig betjening over telefonen.

industrigulve

belægningsteknik aps
Leverandør af epoxygulve
Broenge 16, 2635 ishøj
tlf. 43 40 40 45, mobil 20 13 18 98
vibeke@belaegningsteknik.dk 
www.belaegningsteknik.dk

kaffe

peter larsen kaFFe a/s
löfbergs lila ab
Alt i kaffe– og maskinløsninger i hele Danmark
Ærøvej 15–17, 8800 Viborg
tlf. 86 62 67 33, Fax 86 62 62 67
kaffe@peterlarsenkaffe.dk
www.peterlarsenkaffe.dk
Salg: tlf. 23 93 07 04

t e k n i k

Belægnings

Untitled-1   1 11/1/07   2:14:49 PM
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KontaKt DG MeDia a/s
KØBENHAVN: St. Kongensgade 72 

DK-1264 København K
Tlf.: +45 70 27 11 55

www.dgmedia.dk

optaGelse i leveranDørreGistret
Leverandørregister:  
Firmanavn, adresse, telefon, mailadresse og fax – pr. år: kr. 1.480 
Efterfølgende linie – pr. år: kr. 220 
Logo i leverandørregister – pr. år.: kr. 2.000 

vikarvagten
Specialist i kantiner
Åbent 6–21 alle ugens dage
Storkøbenhavn og Sjælland
www.vikarvagten.dk
kontakt os på tlf. 48 14 14 36 
eller post@vikarvagten.dk

køle/fryse–udstyr og service

hova køleindUstri/ 
klielCo køleserviCe
krogsbækvej 1, 2610 rødovre.
tlf. 44 91 08 75 – Fax 44 91 09 40

møbler/interiør

østergaard interieUr a/s
industrivej 28-30, 7430 ikast
tlf. 97 15 31 11, Fax 97 25 11 88
www.ostergaard-i.dk

opvaskemaskiner med tilbehør

klemCo–serviCe aps
Hørkær 7, 2730 Herlev
tlf. 44 44 01 47, Fax 44 44 49 00
klemco@klemco.dk – www.klemco.dk
Salg og service af storkøkkenudstyr
Weekendvagt

specialiteter

C&e gastro-import aps
kanalholmen 25-29, 2650 Hvidovre
tlf. 48 47 55 11, Fax 48 47 53 88
www.gastro-import.com
dialog@gastro-import.com
Ost, charcuteri og andre specialiteter fra  
Frankrig, Irland, England, Østrig, Italien,  
Spanien, Portugal og Grækenland.

Vi har også et udvalg af gourmet-oste og  
andre specialiteter fra Danmark og Sverige.

Alle oste i vores sortiment er modnet efter 
anvisning af vores egen Maître Fromager.

totalleverandør

mUltiline a/s
telefon 70 10 77 00
e-mail: info@multiline.dk
website: www.multiline.dk

paperlinX
– emballage og non-foodvarer.
Bastrupgaardvej 8-10, 7500 Holstebro
tlf. 70 10 33 66, Fax 70 10 57 02
Web: www.paperlinx.dk
mail: info.dk@paperlinx.com
Vi leverer og rådgiver om produktløsninger  
inden for emballage, kontorprodukter, tissue  
og rengøring samt catering produkter.

vandbehandling

bv-aQUa a/s
Centervej 32 a, 4180 Sorø
tlf. 70 27 32 66, Fax 57 80 33 66
e-mail brita@bvaqua.dk
www.bvaqua.dk
BRITA Professionel Vandbehandling

økologiske specialiteter

økotaste
maglebæk Søpark 1
2660 Brøndby Strand
tlf. 23 25 06 17
ruth.cording@okotaste.dk
www.økotaste.dk

kantinevikarer

vikarer og rekrUttering
Adecco har mange års professionel erfaring med 
at levere vikarer til køkken og kantine.
adecco a/S Sjælland . . . . . . . . . . .  38 38 12 50
adecco a/S Fyn . . . . . . . . . . . . . . .  38 38 11 40
adecco a/S jylland. . . . . . . . . . . . .  38 38 11 80
Åbent kl. 6-24 alle ugens dage
www.adecco.dk

kelly serviCes
Århus, kolding og københavn
tlf. 7010 0050
www.kellyservices.dk
Blandt de førende indenfor kantinevikarer

temp-team 
Hurtig og fleksibel vikarassistance
Faguddannede konsulenter med stor erfaring på
levering af vikarer inden for kantine og køkken.
temP-team Sjælland – tlf. 33 36 09 44
temP-team jylland – tlf. 70 10 09 44
Åbent
mandag-torsdag kl. 05.30-19.30 og 
fredag kl. 05.30-18.00

vikarbørsen
www.vikarborsen.dk
københavn
tlf. 70 25 87 41, info@vikarborsen.dk
middelfart
tlf. 70 20 46 30, middelfart@vikarborsen.dk
Århus
tlf. 70 20 55 30, aarhus@vikarborsen.dk
aalborg
tlf. 70 20 55 30, aalborg@vikarborsen.dk
Åben man-fre kl. 06-16 samt søndag kl. 18-20
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Husk at tjekke 
nettovægt uden glasering
- så du ikke betaler for dyrt!

Rødspættefilet, 
rullede, 55-75g 
5 kg nettovægt
uden glasering

Hellefiskeloins, 
90-130g 
5 kg nettovægt
uden glasering

Små torske- 
portioner, ca. 68g
5 kg nettovægt
uden glasering

•  Glasering er den mængde vand, som naturfisk ofte bliver glaseret 
 med for at sikre friskhed og høj kvalitet. 

•  Nettovægt uden glasering fremgår altid tydeligt i vores sortiment. 
 For os er gennemsigtighed og ærlighed vigtige parametre.

Find viden om glasering på www.royalgreenland.com/foodservice


