
TENDENSER
Fremtidens
fødevaretrends
under lup

Ø-MÆRKET
25 år med
Ø-mærket

PORTRÆT
Når økologi 
og dyrevelfærd 
avler smag

messe
tema

Copenhagen Food Fair 2015: Det gode værtsskab

NR. 1 FEBRUAR 2015FAGBLADET FOR KANTINE OG KØKKEN



Foodservice · Hørsvinget 1-3  
DK-2630 Taastrup · www.orklafoods.dk

Blomkålsbånd med ovnbagt laks i citronsauce  
med ærter og friske krydderurter 10 pers.

Ingredienser 
1000 g Pastella Grøntsagsbånd Blomkål, 
1250 g laksefileter, 750 g Glyngøre Nem Fisk 
Citronsauce, 750 g ærter, friske krydderurter 

Tilberedning
Læg laksefileter i et ovnfast fad og fordel Glyngøre  
Nem Fisk Citronsauce henover. Tilbered dem i ovnen  
ved 175 grader i ca. 20 min. 

Kog Pastella Grøntsagsbånd Blomkål i letsaltet vand  
i ca. 2 min. og kog ligeledes ærterne i letsaltet vand i  
ca. 2 min. 

Servér Pastella Grøntsagsbånd Blomkål med ovnbagt laks  
i citronsauce, ærter og friske krydderurter.

Grøntsagsbånd - en god 
hjælp til at øge grøntindholdet 
i dine serveringer.

Se idéer til andre menuer med 
Grøntsagsbånd på FoodAppeal.dk

01 02

VERDENSNYHED!
Ny generation af pasta med et grøntindhold 
der svarer til 40% grøntsager 

Som leverandør til de danske madvaner har vi stor fokus  
på danskernes ønske om mere varieret kost. Derfor har vi udviklet  
Pastella Grøntsagsbånd, som er en verdensnyhed fra vores  
lille fabrik i Skovlund. 40 % grøntsager i pastadejen og  
stadig den gode smag af frisk pasta.
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leder indhold

Er du 
forandringsvillig?
Fødevarebranchen befinder sig lige nu i en storm af de store. 
Landmændene klager deres sag pga. dalende eksport og svin-
gende priser, plejehjemsmaden bliver italesat som industriføde, 
og de store spillere tilsidesætter nu konventionelle avlere ved 
at gennemtrumfe prisnedsættelser udelukkende på økologiske 
grøntsager. Vi står midt i det. Vi er allerede en del af uvejret, der 
bare raser mere og mere. Men hvad gør vi?

Vi kan vælge at klamre os til ”vi plejer”. Der, hvor vi finder 
tryghed og føler os på hjemmebane. Det kan altid forsvares, for 
vi har jo både et håndværk og en faggrænse, det kræver respekt 
og accept. Vi kan også vælge at åbne øjnene og erklære os 
forandringsvillige. Det kræver mod. Og det kræver energi. Men 
det viser også overskud og ansvar, især i en tid hvor alting er i 
konstant bevægelse.

Vi er underlagt de mega-trends, branchen oplever lige nu. 
Én af dem spår, at vores gæster i fremtiden vil have lov at bygge 
deres eget måltid som legoklodser. I takt med de nye livsstilskure 
som 5:2, paleo og LCHF forventer gæsterne både oplysning og 
frihed til at vælge. Én af Skandinaviens førende fremtidsforskere, 
Anne Skare Nielsen, fortæller her i et interview, hvordan både 
vitalitetstrods, kærlighed og monitorering bliver stort i fremtidens 
kantine. Det kommer bare ikke af sig selv. Det kræver forandring 
og villighed.

Økologi og dyrevelfærd er ikke længere et tilvalg. Gæsterne 
forventer, at vi som ansvarlige i kantinen praktiserer det som 
en selvfølge. De forventer, at vi oplyser, hvor tingene kommer 
fra, vi vil gerne være sikre på, at dyrene har haft et godt liv. På 
Gothenborg nær Silkeborg lever kyllingerne et forkælet liv. Og de 
lever længe. Næsten tre gange længere end kyllinger, der opdræt-
tes i haller, og så får de lov at boltre sig i deres rette element, 
naturen. Gothenborg har taget et bevidst valg, de ønsker en 
kylling med både saft, kraft og smag, og det opnår man bedst 
gennem dyrevelfærd. De er urokkelige i deres måde og i deres 
virke. De har taget et valg. Og de har mod.

Mod er ikke noget, man er født med. Det er noget, man 
tilegner sig enten gennem pres udefra, læring eller inspiration. 
Her i foråret tilbyder vi en række kurser, der kan hjælpe jer med 
at sætte den nye dagsorden i kantinen. Det er et spørgsmål om 
valg. Og prioritering fra ledelsen. For det er også en investering. 
Spørgsmål er bare, om vi har råd til at lade være?

God læselyst
Jan Andersen, formand
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DANMARKS BEDSTE
kok og smørrebrødsjomfru 
kåret til DM i Skills

Danmarks største uddannelsesevent 
fandt sted i Bella Center i København 
den 8.-10. januar. I løbet af de tre dage 
dystede mere end 300 unge elever fra 
erhvervsuddannelserne om at blive 
danmarksmester inden for 36 forskel-
lige fag. 

To elever fra Hotel- og 
Restaurantskolen hev guldet 
hjem. Emma Leth Studsgaard 

Larsen, der er i lære ved 
Rugvænget Smørrebrød i 

Næstved, løb med titlen 
som bedste smørrebrøds-
jomfru. Hun serverede 
sine små, elegante smør-
rebrødsforretter til selv 
samme konkurrence-

middag, hvor skolens 
anden elev, kok Patrick 

Bach Andersen, tog sejren 
hjem i kokkefaget med sin 
hovedret og dessert. Selvom 
Patrick endnu ikke er 
udlært, driver han allerede 
egen virksomhed som 
lærling hos sin kompag-

non: Det er i smørrebrøds-
restauranten Øl & Brød, som 
åbnede sidste år i samarbejde 

med Mikkeller Bryggeri.
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kort og godt

BURGER
s c h u l s t a d  B a k e r y  s o l u t i o n s

Supreme

Cafébolle med skyr  
- mild med ekstra 

hvid og saftig  
krumme

Nyhed

Burgeren er en klassiker i rivende  
udvikling! Både brød og indhold forand
rer sig i takt med kundernes smag for 
noget nyt. Vores produktudvikling er 
altid et skridt foran, og nu lancerer vi 
Burger Supreme med den nyeste inspi
ration, tips og opskrifter. Et koncept 
skabt specielt til dig, der vil have de  
nyeste smagsvarianter på menuen  
– og gøre burgere til rigtig go’ business.   

Find Burger Supremeopskrifterne på 
www.schulstadbakerysolutions.dk 
og tilmeld dig samtidig vores spænden
de nyhedsbrev, så er du altid opdateret!  

Vi har  
opskriften på 
en sikker  
burgersucces!

Copenhagen  
FooD Fair
22. – 24. Februar 

Mød os 
 på

SBS Burger A4 annonce 4 Kantinen.indd   1 09/01/15   09.38

Kwintet Denmark A/S, Blangstedgårdsvej 66, 5220 Odense SØ
tlf.: 3537 7700, info@hejco.dk, www.hejco.dk

hejco.dk

KoKKejaKKe ChiCago 
Kokkejakke med lange ærmer, der let 

smøges op til korte.

Materiale: 65/35% polyester/bomuld. 
StørrelSe: C44-60 

Art nr: 102728 

DaMeSKjorte PeSaro 
Let figursyet skjorte med indsnit for og 

bag. 3/4-lange ærmer med slids.

Materiale: 55/45% bomuld/polyester. 
StørrelSe: C34-48, hvid C34-52.  

Art nr: 102634 

DaMebuKSer
Bred linning med spænde-

tamp og elastik i siderne til 
justering af taljevidden. Ben-
lomme med telefonlomme.

Materiale: Charade - 
50/50% bomuld/polyester 

StørrelSe: C34–52  
Art nr: 110649  

overtræKSforKlæDe - DaMe 
Én brystlomme. To sidelommer - halvforede for 
at give en bedre slidstyrke. Talje, der justeres 
med spændetamp i siderne. 

Materiale: Charade - 50/50% polyester/
bomuld 
StørrelSe: XS–XXL  
Art nr: 102150 

ClogS 
Blødt perforeret læder. PU-
sål. Skindbeklædt indersål.  
Skridsikker sål. Antistatisk i 
hvid, men ikke i sort.

StørrelSe: 35–46  
Art nr: 104119

Fås i 
mange
farver

15% rabat
Se tilbuddene på hejco.dk

Få
15 %

Fås i 
flere

farver

hejco.dk

Tilbuddende gælder til den 9. marts 2015
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KOKKEELEVER
udvikler hot kogebog
Med den nye kogebog under titlen ’Brændt 
af’ sætter Hotel- og Restaurantskolen 
nyt krydderi på middagsbordet og giver 
inspiration til hotte twists på flere kendte 
klassikere - alle opskrifter er nemlig udviklet 
med chili i hovedrollen.

Bogens opskrifter er resultatet af et 
10-ugers langt forløb, hvor to kokkeklasser 
fra 2. hovedforløb har arbejdet tæt sammen 
om at udvikle de bedste og mest kreative 
opskrifter ud fra særlige, hede udfordringer 
og opgaver. Udover gode fif og nørdet 
fakta om både chili og gastronomi kan du, 
når du bladrer bogen igennem, se frem til 
bl.a. varme smagsopleveler med i alt 12 
forskellige slags chilisorter, egnsretter fra 
chilifrugternes hjemland og ’chilieliksirer’, 
der byder på helt nye måder, hvorpå chilien 
kan bruges i køkkenet.

Danske forbrugere overser risikoen 
ved at spise forurenet grønt fra udlandet
Ny undersøgelse fra Dansk Gartneri viser, 
at mange danske forbrugere er uinteres-
serede i fødevaresikkerhed, og at hver 
fjerde ikke skyller deres grøntsager, selvom 
Fødevarestyrelsen opfordrer danskerne til 
altid at vaske deres frugt og grønt. Det 
gælder uanset, om der er tale om danske 
eller importerede varer. Konsekvensen af 
den manglende køkkenhygiejne er, at flere 
tusinde danskere hvert år bliver syge af at 
spise især de importerede grøntsager. For 
de er langt oftere end de danske grønt-
sager inficerede med bakterier og vira fra 
forurenet gødningsvand. I Danmark vander 
gartnerierne og frugtavlerne altid deres 

afgrøder med vand af drikkevandskvalitet. 
Det eliminerer forekomsten af skadelige 
og smitsomme bakterier, som typisk viser 
sig i form af såkaldt Roskildesyge og andre 
infektioner.

Det er et faktum, at det er langt mere 
sikkert at spise danske frugter og grønt-
sager i forhold til de tilsvarende produkter 
fra udlandet, hvor myndighedskravene 
og kontrollen er langt mindre. I udlandet 
er det fx i mange tilfælde tilladt at vande 
afgrøderne med forurenet spildevand, og 
så går det desværre galt, når forbrugerne er 
uopmærksomme på produktionslandet og 
glemmer at skylle grøntsagerne.

kort og godt

HAR DU NOGENSINDE 
SET EN ØKOLOGISK 
KO DANSE?

De økologiske malkekøer hopper og 
danser af glæde, når de bliver lukket ud 
på græs efter en lang vinter i stalden. 
Du kan være med, når det sker. Byd hele 
familien op til dans hos en af de mange 
øko-landmænd i landet, der holder 
Økodag søndag den 19. april. 

Find en gård i nærheden og ta’ famili-
en og madkurven under armen. Glæd jer 
til en oplevelse på landet, hvor alle sanser 
bringes i spil, og hvor I samtidig kan 
blive endnu klogere på mælk og økologi. 
Gårdene holder åbent fra klokken 10.00 
til 14.00, og stalddørene bliver slået op 
præcis kl. 12. Sidste år deltog 193.000 
danskere i køernes forårsfest.
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Kohberg hjælper gerne dig og dit køkken med at  
omlægge til økologi. Både med viden, erfaring og  
nye produkter. For eksempel har vi netop udvidet 
vores Nyt Nordisk serie med to økologiske nyheder 
baseret på godt bagværk og lokale danske råvarer. 
Lad os hjælpe dig med at kickstarte dit Økoløft.  

Bager for digBager for dig

Tel.: + 45 7364 6400  |  www.kohberg.com

Bager for dig

NYHED

Mød os på 
COPENHAGEN 
FOOD FAIR 2015
22.-24. februar 2015

E-Øko-021 

100% dansk

100% bagværk

100% kvalitet

ØKOLOGISKE FRISTELSER

100% K   hberg

Nyt Nordisk Økologisk 
Rustikt Fuldkorn, 600 g
Varenr: 10154000

Nyt Nordisk Økologisk 
Mild Kernerug, 600 g  
Varenr.: 10155000
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FOR MÆND, AF MÆND
Gastromændende elsker at lave og spise god mad, om så 
det er hotdogs eller højreb. De fire unge herrer bag bloggen 
sætter en ære i at levere opskrifter, nyheder og anmeldelser 
i sprog, så det er klart, hvad de mener, når de giver deres 
rå og usødede kritik, positiv som negativ. Gastromand.dk er 
især for madglade mænd, der har forstand på at kokkerere 
og som sætter en ære i at nyde god mad. Kan du ikke få nok 
af mandehørmen, har gutterne desuden udgivet kogebogen 
Gastromand, som bl.a. Søren Frank fra Berlingske kvitterer 
med fire ud af seks stjerner. 

Følg bloggen på gastromand.dk

MAD, STYLING 
OG FOTOGRAFERING
Ditte Ingemann er kvinden bag madbloggen, The Food Club. 
Ditte, der har en stor interesseog passion for mad, er uddan-
net bachelor i ernæring og sundhed. Ved siden af madblog-
gen er hun også foodstylist og madfotograf, og det kommer 
i den grad til udtryk på bloggen, hvor hun selv tager alle de 
smukke billeder af sine opskrifter. Ditte udkom i 2013 med 
sin første kogebog om salater, siden har hun udgivet to mere 
om sunde fristelser og low carb. Er du på instagram, kan du 
desuden følge Ditte og hendes #lowcarbmissionen. 

Følg bloggen på thefoodclub.dk

LOW CARB fra The Food Club
Ditte Ingemann er på mission. Hun vil vise os dansere, 
hvordan vi bliver sunde og slanke på få kulhydrater. Med 
kogebogen får du mere end 80 inspirerende opskrifter 
på sund mad fordelt på morgenmad, frokost, aftens-
mad og mellemmåltider + desserter – for der skal også 
være plads til lidt sødt. Sundhedsbogen er proppet med 
livsglæde og skøn mad, der ikke kun er sund, men også 
smager rigtigt godt.
LOW CARB fra The Food Club, Gyldendal, 
184 sider, 299,95 kr.

Abracadabra
Er du vild med at lave mad, så ved du, at en opskrift er 
en trylleformular, som kan omdanne simple råvarer til et 
skønt måltid. Krydrer du samtidig din mad ordentligt, er 
der basis for ren magi på middagsbordet. Udover kryd-
deriernes kulturhistorie og praktisk viden om, hvordan 
de enkelte krydderier bruges, hvad der passer sammen, 
og hvordan man bruger dem til at kaste tryllestøv over 
sin daglige mad, giver Camilla Plum dig 150 af de bed-
ste, krydrede opskrifter.
Abracadabra, Politikens Forlag, 
416 sider, 300 kr. 

#Proteinopskrifter
I denne bog finder du opskrifter på brød, kager, is og 
chokoladekugler, der er sundere, end man måske lige 
skulle tro. I bogen arbejder Morten Svane med udfor-
dringen i at tage en opskrift på noget usundt og vende 
energifordelingen på hovedet, droppe sukkeret og melet 
og kunne nyde resultatet uden dårlig samvittighed.  
#Proteinopskrifter, People’s Press, 
155 sider, 249,95 kr.

Chili Klaus – Den er go’ i ørerne
Stærk mad og chili har altid været en del af Claus 
Pilgaards liv. I 2008 såede han det første chilifrø, og i 
dag fylder chilien godt op i hjemmet. I kogebogen har 
Klaus samlet al sin viden om chili, chilidyrkning og selv-
følgelig sin berømte chilismagning, som du måske ken-
der fra YouTube. Bogen indeholder desuden en række 
stærke retter, som Chili Klaus har udviklet i samarbejde 
med mesterkokken Jimmy Holm. 
Chili Klaus – Den er go’ i ørerne, Politikens Forlag, 
160 sider, 225 kr. 
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bøger og bloggere

 

SNACKPØLSER 
14 stk pr pk / 14 pk pr krt
8,82 kg pr karton
Frost, vac.

MINI MEDISTER 
10 stk pr pk / 10 pk pr krt
6 kg pr karton
Frost, vac.

www.danishcrown.dk/foodservice
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Fiskebogen
Fisk er alsidig, nem, sund og smuk mad. Alligevel serve-
rer vi for lidt fisk – ud over hverdagsslagere som fiskefri-
kadeller og stegt fiskefilet. Og det er synd, for fisk kan 
så meget. I fiskebogen har Cecilie Svensson samlet en 
række enkle, mættende, sunde og delikate retter med 
fisk, som både passer til hverdag, og når det skal være 
lidt mere særligt. Her er bl.a. samosa med laks, krebinet-
ter med torsk, fiskepie og et nyt take på rejecocktailen. 
Fiskebogen, People’s Press, 176 sider, 299,95 kr.

Webers grillbibel
Webers Grillbibel er din omfattende grillgrundbog, 
der indeholder opskrifter på alt, hvad du drømmer om 
og vejledninger til alle de teknikker, du har brug for. 
Grillbiblen indeholder flere end 160 opskrifter, som du 
kan lave på både kul- og gasgrill med flere end 1000 
trin-for-trin billeder, der gør processerne overskuelige. 
Bogen er overskueligt inddelt i kategorier, så du nemt 
kan finde viden om grillteknik og et kæmpe udvalg af 
opskrifter på oksekød, lam, svin, fjerkræ, fisk og skaldyr, 
grøntsager og desserter.
Webers grillbibel, Lindhardt og Ringhof, 
328 sider, 299,95 kr.

STOR APPETIT PÅ MADBLOGGING
Et nyt skud på stammen har set dagens lys i universet af 
madblogs. Marcella, som driver madbloggen, Broad Appetite, 
er besat af mad og deler lystigt ud af sine lækre opskrifter. 
For kun et år siden startede hun bloggeriet og har allerede 
nu modtaget en pris for årets bedste nye madblog 2014 af 
madmagasinet Saveur. På bloggen kan du både finde opskrif-
ter på forretter, hovedretter og desserter m.m., og så kan du 
også høre Marcellas podcasts, hvor hun både selv snakker og 
interviewer spændende madpersonligheder.

Følg bloggen på broadappetite.com
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Rynkeby Foods A/S
Tlf. 63 62 32 00
info@rynkeby.dk
www.foodservice.rynkeby.dk

STYRK DIT VÆRTSKAB
GrønGestus betyder, at du sammen med Rynkeby giver 
dine kunder og gæster superservice med 10 liters Bag In 
Box økologiske frugtkoncentrater.

De økologiske drikke er hos mange professionelle køkkener
i fokus for at styrke det værdifulde værtskab og ikke mindst 
de grønne regnskaber. 

Som GrønGestus har vores populære FruitBar fået tre helt 
nye og velsmagende økologiske Bag In Box varianter.  
Vælg mellem Solbær-, Hyldeblomst- eller Lemon drik. 

NU 5 FORSKELLIGE VARIANTER
Med nu fem forskellige Bag In Box smagsvarianter kan du 
vælge og mikse alt efter, om din FruitBar er GrønGestus 
til pausen, mødet, frokosten eller blot det flydende, opkvik-
kende mellemmåltid i løbet af dagen.

FruitBar er en topprofessionel og driftsforlængende 
maskinløsning. Den øger kundernes adgang til økologi, 
er altid døgnåben og styrker dit værtskab.

GrønGestus med Rynkeby
Velkommen til
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Copenhagen Food Fair 2015:

”Copenhagen Food Fair 2015 handler om 
værtskab og det uendelige potentiale, 
der ligger i at skifte fokus fra den traditio-
nelle serviceydelse til at tage ansvar for 
kundens, gæstens, kollegaens og part-
nerens oplevelse. Vi tror på, at evnen til 
at yde godt værtskab er med til at skabe 
merværdi, udvikling og succes. Vi glæder 
os derfor til at præsentere vore udstil-
lere og besøgende for en messe, hvor de 
udover salg, branding og kundepleje får et 
messekoncept, der giver mulighed for at 
netværke, personalepleje, fagligt inspirere 
og kompetenceudvikle medarbejdere 
samt produktudvikle i fantastiske omgi-
velser”, fortæller Malina Lebrecht Hye, 
der er arrangementschef for Copenhagen 
Food Fair. 

Et stort værtskorps på 100 værter 
og værtinder vil derfor stå parat til at 
byde velkommen til en madoplevelse 
og en service udover det sædvanlige på 
Copenhagen Food Fair. Værtskorpset 
har været igennem et skræddersyet 
træningsprogram for at skærpe sig på 
værtsrollen via projektet NICE, New 
Innovative Customer Experience, som 
bl.a. HORESTA står bag. 

Det gode værtsskab handler om, hvor-
dan vi tilgår vores gæster i hverdagen. Det 
handler altså ikke så meget om maden og 
gastronomien, men mere om det møde vi 
har med gæsterne og den måde, hvorpå vi 
tilgår gæsterne. For hvor er det lige, vi ska-
ber størst værdi for gæsterne, og hvornår 
kan vi være sikre på, at de går fra kantinen 
med en god oplevelse? 

Når Copenhagen Food Fair den 22. –24. februar åbner dørene til årets store 
fødevaremesse, er det med en visionen om at genopfinde den velkendte 
fødevaremesse. Det bærende tema er ”det gode værtsskab”, gennem stram 
konceptudvikling har man arbejdet målrettet henimod at skabe en messe 
med større dynamik, bedre storytelling og mere sanselighed i alle haller. 

TEKST METTE LØVBOM

FOTO ØKOLOGISK LANDSFORENING
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Campus er stedet, hvor der sættes fokus på værtskab i en faglig og professionel sammen-
hæng med talks, møder mellem producent og forbruger, og co –creations mellem pro-
ducenter, videnskabsfolk, kokke og designere. Med udgangspunkt i messens deltagere, 
produkter og emner skabes der grobund for livlig diskussion og nye ideer mellem fagfolk, 
erhvervslivet og det offentlige. På Campus kan de besøgende blandt andre opleve: Judith 
Kyst, direktør for Madkulturen, om temaet ”Maddistrik/Madindex”, Trine Hahnemann, 
forfatter og direktør for Hahnemanns Køkken, om temaet ”Dansk madkultur i et interna-
tionalt perspektiv” samt Fie Hansen –Hoeck, direktør for fooducer.

det gode værtskab
ØKO-dagen
I 2015 har Ø-mærket 25-års jubi-
læum, og på Copenhagen Food 
Fair fejres dette med massevis af 
aktiviteter, der hylder økolo-
gien. Mandag den 23. februar 
er ØKO-dag, og hele messen 
er herved dedikeret til økologi. 
Der vil være overrækkelse af en 
række økologiske spisemær-
ker ved fødevareminister Dan 
Jørgensen samt lancering af 
en ny, økologisk kogebog for 
dagsinstitutioner. På messens 
økologiske fællesstand, der er 
arrangeret i samarbejde med 
Økologisk Landsforening, 
og som tæller 50 forskellige 
udstillere, vil der alle tre mes-
sedage være små happenings, 
øko-debatter, smagsprøver, 
rådgivning og vejledning fra 
økologiske omlægningskonsu-
lenter samt uddelingen af årets 
Øko-pris. 

Det faglige 
værtskab
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I 2015 vil der være et tætpakket pro-
gram af mesterskaber og prisuddelinger, 
som tiltrækker dygtige kokke, nysgerrigt 
publikum og masser af presseomtale. Det 
drejer sig bl.a. om konkurrencerne Årets 
Kok, Årets Tjener og elevkonkurrencerne, 
som afholdes i samarbejde med HORESTA, 
Hotel- og Restaurantskolen og 3F. De 
stjernespækkede dommerpaneler til Årets 
Kok og Årets Tjener tæller navnene: Anita 
Klemensen, Bo Jacobsen, Per Hallundbæk, 
Rasmus Kofoed, Thomas Herman, Thorsten 
Schmidt, Christian Aarø Mortensen, Jacob 
Kocemba, Jesper Boelskifte og Søren Ledet. 
Derudover afvikles også DM i Sommelier, 
Pizza Championships  – PIZZA E PASTA 
ITALIANA og sidst, men ikke mindst, så skal 
den danske kandidat til Bocuse D’Or – VM 
i kokkekunst også findes på Copenhagen 
Food Fair. Konkurrencerne afvikles i Kitchen, 
som er placeret i hal C4, og de er en 
væsentlig del af arbejdet med at styrke og 
udbrede dansk gastronomi.

COPENHAGEN 
FOOD FAIR 
MOD MADSPILD
Som den første messe i Norden er 
Copenhagen Food Fair indgået i et 
seriøst og vedvarende partnerskab 
mod madspild sammen med Stop 
Spild Af Mad, Det Runde Bord og 
Unilever Food Solutions. Det betyder, 
at der på messen vil blive samlet ca. 
15 tons gratis, lækker overskuds-
mad til en værdi af ca. 500.000 kr. 
til ca. 40 herberger, væresteder og 
kvindehjem i København. Derudover 
sætter messen fokus på madspild 
med en paneldebat med temaet 
”Større besparelse med mindre 
madspild” tirsdag den 24. kl. 11 
på Campus. I panelet finder man 
blandt andet Selina Juul, stifter af 
forbrugerbevægelsen Stop Spild 
Af Mad, Johanne Sønderlund Birn, 
projektleder hos AgroTech, Mette 
Toftegard Rasmussen, specialkonsu-
lent hos Hotel- og Restaurantskolen 
og Niels Jensen, Direktør i 
Dagligvareleverandørerne. 

Ørestaden koger
Som noget helt nyt præsenterer 

Copenhagen Food Fair i 2015 ini-
tiativet ”Ørestaden koger”. For første 
gang åbner en hal dedikeret til alle 
madelskende københavnere. Det sker 
søndag den 22. februar kl. 11-17 i Bella 
Centers B-haller, hvor gæster kan opleve 
og spise sig igennem Søndagsfrokosten, 
smagninger, markedspladser og det 
gode værtskab. Til Søndagsfrokosten 
vil en perlerække af de dygtigste 
og mest nyskabende restauranter i 
København tage værtsrollerne på et 
frokost-langbord. Før og efter frokosten 

kan man også lade sig inspirere 
og forføre af landets dygtigste 
madproducenter, gøre indkøb på 
Torvehallerne, KBHs indendørs 
popup-marked, deltage i smagnin-
ger og workshops eller bare slappe 
af med en ualmindelig god smag i 
munden. Fagmessen, som foregår side-
løbende i de tilstødende haller, er stadig 
forbeholdt professionelle i madbran-
chen, men med ”Ørestaden koger” har 
Copenhagen Food Fair sat sig i værtsrol-
len overfor det stigende antal københav-
nere, der også interesserer sig for mad.

Copenhagen Food Fair afholdes i Bella Center den 22.-24. februar 2015, og du kan finde mere information om messen på www.copenhagenfoodfair.dk eller 
www.facebook.com/copenhagenfoodfair

Årets konkurrencer

2015: det gode værtskab
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SteviaSukker
– det bedste fra to verdener!
100 % naturlig oprindelse og 50 % færre kalorier*.

SteviaSukker – perfekt  
for dig, der ønsker færre 
kalorier, men som gerne 
vil bevare sukkerets gode 
smag og egenskaber.

Prøv en unik nyhed, der forener det 
bedste fra to verdener. Vores Stevia-
Sukker er udvundet af steviaplanten, 
som stammer fra Sydamerika, og af 
vores sukkerroer.

Kombinationen giver dig steviaens 
kaloriefrie sødme, samtidig med at du 
får sukkerets fyldige smag og hjælp til 
en hurtigere hævning og en god farve.

En skefuld SteviaSukker svarer til  
en skefuld almindeligt sukker, men  
indeholder kun halvt så mange kalorier.

* 1 dl SteviaSukker søder lige så meget som  
1 dl sukker, men vejer kun halvt så meget og 
indeholder 50 % færre kalorier.

H e n t  i n s p i r at i o n  o g  n e m m e  o p s k r i f t e r  på  w w w. d a n s u k k e r . d k / f o o d s e r v i c e

Nordic Sugar A/S, Postboks 2100, DK-1014 København K.
www.nordicsugar.dk



Copenhagen Food Fair afholdes i Bella Center den 22.-24. februar 2015, og du kan finde mere information om messen på www.copenhagenfoodfair.dk eller 
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Fødevaretrends er noget af det, vi 
forbrugere virkelig interesserer os 

for. Hvad skyldes det?
Der er rigtigt mange måder at interessere 
sig for det på, det er præcis derfor, vi kan 
få så mange danskere til både at tænke, 
føle, drømme og spise mad. Hvis man 
kigger på det som ”Institutionsdanmark”, 
kan man godt sige, at mad har afløst reli-
gion, som måden vi kan opdrage hinan-
den på. Mad er den eneste legitime årsag, 
vi har, til at gå ud og blande os i hinandens 
liv. Prøv at se på de mange velmenende, 
og let hyssede akademikerkvinder, der 
elsker at opdrage på andre. Her bliver det 
pludseligt legitimt at ”pådutte” andre, 
hvad der er rigtigt. Man ser det faktisk 
ret tydeligt nord for København, hvor 
de såkaldte veluddannede og åleslanke 
kvinder nærmest har lavet en etnisk 
udrensning af hvide fødevarer, hvor man 
ligefrem kan blive udstødt som voksen, 
hvis man kommer med en kage bagt på 
hvidt mel og sukker. Institutionerne lider 
også under det lige nu, hvor det næsten 

er umuligt at tage hyggemad eller snacks 
med om fredagen. Der hører jeg så til 
gruppen af voksne, der nærmest går i 
den stikmodsatte retning, for det bliver 
alt for religiøst og helligt. Så jeg giver 
gerne mine børn en monsterstor fuldfed 
chokoladekage med i madpakken bare for 
at provokere. 

Så er der også det med fællesskabet. 
For år tilbage sad vi og kiggede på de 
samme TV-programmer, det gør vi ikke 
længere. I dag er vejrsituationen hurtigt 
uddebatteret, og så er det jo uha så nemt 
at tale om mad. Især med mennesker, vi 
ikke kender så godt, er mad et super nemt 
emne at vende på den store klinge. Der 
kan folk hurtigt tage udgangspunkt i den 
måde, de selv laver mad på og kan lide at 
arbejde med mad derhjemme i køkkenet. 

Mad er også et marked, der både har 
høj interesse og status. Vi oplever lige nu 
flere hundrede madbloggere, der gør det 
til en levevej, og så er der også prestige i 
at kunne lave mad fra bunden. Prøv bare 
at se det boom, vi har af TV-programmer, 

Fødevarer er noget af det mest hotte lige nu, 
men samtidig også et område der er i konstant 
bevægelse. Vi har sat en af Skandinaviens førende 
fremtidsforskere, Anne Skare Nielsen, i stævne 
for at høre lidt om de tendenser, vi kan forvente, 
rør på sig i løbet af 2015. 

Fremtidens 
fødevaretrends
under lup

TEKST METTE LØVBOM
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hvor mandlige kokke får lov at boltre sig 
med voluminøse kokkeknive, røde bøffer 
og kæmpe overarme. Man kan hele tiden 
udvikle nye kure, livsstilsændringer og 
dermed er der også potentiale for masser af 
mad på både TV, på nettet og i magasiner. 
Måske det også er et udtryk for, at vi keder 
os. Undersøgelser viser, at når vi begynder 
at kede os, interesserer vi os for det, der lig-
ger os biologisk nærmest – nemlig mad, sex 

og vold. Det afspejler sig også tydeligt på 
TV, hvor vi i 2014 havde over 30 forskellige 
madprogrammer i den danske sendeflade. 

Den vigtigste årsag er dog den mega-
trend, vi kalder sundhed. Vi skal tage 
ansvar for os selv, vi lever nemlig længere 

og har brug for, at vores krop holder tiden 
ud. Derfor hjælper det ikke noget, at vi 
propfodrer os med sukker, hvidt brød og 
industrimad, og præcis derfor har kanti-
nerne et kæmpe ansvar foran sig i forhold 
til at give gæsterne en oplevelse af, at det 
er muligt at få adgang til varieret kost, 
økologi og grøntsager. Det handler ikke 
om løftede pegefingre, men om oplevel-
ser med mad. Og tilgang til samme. Det 
er ikke ensbetydende med ”mere mad”, 
men mere i retningen af ”bedre mad”. Det 
er også derfor, flere og flere kantiner har 
fokus på madspild. Jeg har f.eks. lige været 
på Hereford Beefstouw. Der hænger den 
såkaldte ”doggybag” ved dit bord, så du 
ikke skal spørge efter den men blot kan 
liste resten af den store bøf ned i posen 
og tage med hjem. Det er da i orden! Det 
handler om at tænke hele vejen rundt og 
ikke tænke mere – men bedre. Og så hand-
ler det om kærlighed. Hvis ikke mad er 
tilberedt med en solid portion kærlighed, 
smager det for det meste ikke rigtigt af 
noget. Du kan sikkert godt få industrimad, 
der er tilvejebragt med stor opmærksom-
hed og grundighed og som smager okay 
– men du kan med garanti også få lokal, 
økologisk, sæsonbetonet mad lavet fra 
bunden, som smager ad pommern til, hvis 
det er tilberedt uden kærlighed og med 
sjusk. 

Nogle af de fødevaretrends, forskerne 
spår store i 2015, er bl.a. autentisk 
mad, sunde snacks og convenience. 
Hvad ser du som det helt store i 2015?
Jeg er sikker på, at LCHF bliver kæmpe-
stort, se bare i Sverige, hvor 25% af alle 
svenskere spiser efter principperne. Jeg 
har selv eksperimenteret med stilen i nu 
tre uger og er fuldstændig blæst bagover 
af begejstring. Tænk at få lov at spise alt 
det fedt! Jeg tror også godt, at LCHF kan 
medføre et oprør i Danmark i forhold til de 
kostråd, vi er blevet tudet ørene fulde med 
i mange år om ikke at spise for meget fedt. 
Nu viser det sig jo faktisk, at det er rigtigt 
svært at finde videnskabelige undersøgel-
ser, der kan dokumentere konsekvenserne 
af at indtage mættet fedt fuldt ud. 

Så er der ingen tvivl om, at lokale føde-
varer bliver stort. Lige om lidt skal vi alle 
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”Nu viser det sig jo faktisk, at det er rigtigt 
svært at finde videnskabelige undersøgelser, 
der kan dokumentere konsekvenserne af at 
indtage mættet fedt fuldt ud.”
ANNE SKARE NIELSEN
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have plantevægge i vores huse og lejlighe-
der. Alt, hvad man kan dyrke selv, skal man 
eksperimentere med, og vi skal have høns 
i baghaven til at guffe alle resterne i sig 
med madspild som fokus. Det handler om 
cyklus, ikke om at spare, men om at holde 
tingene i bevægelse hele tiden, så du kan 
omsætte ny energi. 

Så vil vi også opleve det, man kalder 
vitalitetstrods. Vi trodser alt det, alle går 
og siger, vi skal gøre og ikke gøre og gør det 
til ”my story”. Altså vi lever livet præcist, 
som vi har lyst til, fordi vi er trætte af at 
få stoppet en masse forbud og sundheds-
råd ned i halsen. Nu kan det være nok. 
Det hænger rigtigt godt sammen med 
en anden trend, nemlig convenience, 
for fødevarevirksomhederne har ende-
lig luret, at man sagtens kan lave sunde, 
velsmagende og økologiske convenience-
løsninger. Convenience handler ikke om 
at give forbrugerne muligheden for at 
købe en frossen industripizza til ovnen, 
det handler om at lette hverdagen for alle 
dem, der enten ikke evner, har tid eller 
overskud til at frembringe sunde fødeva-
reløsninger. Mad som legoklodser bliver 
megastort. Løsninger hvor vi lærer folk, 
hvordan de nemt kan leve sundt, og hvor 
de selv kan sammensætte måltidet. Vi ser 
det allerede med måltidskasserne, du kan 
købe på nettet, hvor der både er klargjorte 
grøntsager, kød, tørvarer og en detaljeret 
opskrift, der er lige til at gå til. De fås både 
som LCHF, vegetar og paleo. I fremtiden 
vil de være endnu mere fleksible i sin form, 
du får altså lov at bygge dit eget måltid, 
præcis som du bygger med legoklodser.

Fremtidens koncept inden for retail er 
ifølge nogle eksperter specialiseringer 
– altså væk fra ens konceptbutikker og 
mere henimod unikke skræddersyede 
koncepter. Hvad tror du, bliver 
fremtidens retailkoncept?
Det er klart, at det med specialisering er 
vigtigt, altså at man skiller sig ud og laver 
noget helt unikt. Men det er ikke nok. Det 
vigtigste er at have styr på det basale. Jeg 
oplever tit, at et brand fx har verdens fede-
ste hjemmeside, men så kan de til gengæld 
ikke finde ud af noget så basalt som at have 
styr på betjening og service i butikken. 

Eller at man har en totalt fed butik, men 
den ringeste service overhovedet. Jeg tror, 
det handler om at være original mere end 
speciel. 

Det handler også om niche eller skala. 
Det sidste betyder, at det er rigtigt svært at 
være mellemstor. Flere af udbyderne som 
nemlig.com og Irma har en størrelse, hvor 
det er svært at tjene penge. Lykkedes det 
dem at overleve og blive store, og når de til 
finishline i det store retailløb, vil de med 
tiden kunne tjene penge. Niche betyder, 
at man lykkes med at finde noget originalt 
og unikt, noget som ingen andre har. Her 
investerer man ikke i mere, men i bedre. 
Så når kapitalfonden banker på døren, skal 
man i virkeligheden have is i maven og 
forblive tro mod sit koncept. Og blive ved 
at med at være niche og små. Vi kender det 
fra alle brancher. Når vi står og skal købe 
mad, rejser, gadgets eller andet, vælger vi 
enten det, der er billigt eller det, der har 
historie og er unikt. Vi vil have oplevelser, 
og vi vil gerne opleve det nu og her. Vi vil 
ikke bare have en is, vi vil have en økolo-

gisk is lavet af lokale råvarer med respekt 
for naturen – og vi vil have den med top-
ping, altså ekstra værdi og større spiseop-
levelse. Og så skal den leveres til døren. 

Kodeordene må være smage, prøve, 
lugte, røre og så få det hele leveret på dør-
tærsklen. Så det bliver enten de store med 
de store muskler eller dem, der brænder 
for deres produkter og har passion, der 
overlever fremtidens retail.  

Hvordan ser du fremtidens kantine?
Der har jeg i virkeligheden kun et ord - 
topprofessionel. Vi fremtidsforskerne 
siger, at vi bevæger os fra profession over 
mod professionalisme. Kæmper man for 
sine faggrænser, er man dømt til at tabe. 
Men formår man hele tiden at forny og 
dygtiggøre sig, går man efter at skabe 
større værdi for gæsterne og højne ople-
velsen, får man succes. Hvis man formår 
at tage afsæt i det, samfundet efterspør-
ger, altså trenden omkring sundhed, lig-
ger der uanede muligheder og et kæmpe 
slaraffenland foran en. Det handler også 

FOTO FUTURE NAVIGATOR

LCHF bliver en af de helt store livsstilskure i 2015, fortæller Anne Skare Nielsen.
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om at vælge side og beskrive de rammer, 
ens kantine skal arbejde med. Så når 
gæsterne i begyndelsen af maj efterspør-
ger jordbær i kantinen, hvor man har 
valgt kun at arbejde med sæsonbetonede 
råvarer, er det vigtigt, man tager et valg. 
Det sætter grænser og skaber respekt, 
når man efterlever det værdisæt, man har 
sat i kantinen.

Så er der også det med dygtighed, det 
bliver en vigtig faktor for fremtidens 
kantiner. Det handler om tre ting. Teknik, 
metode og vedholdenhed. Teknikken til, 
hvordan du gør tingene, tager ikke lang 
tid at lære, det handler bare om at finde 
den rigtige teknik. Metoden, det er der, 
hvor du oversætter teknikken til at gøre 
det på din egen måde. Og vedholdenhed 
er, at du er i stand til at gøre det igen og 
igen og så blive dygtig til det til sidst. Hvis 
du mestrer de tre ting og i øvrigt hele 
tiden er villig til at udvikle dig, har du det 
grundlæggende på plads. 

Det er også vigtig at nævne respekten. 
For faget og for det, at du hver dag har 
gæster, der glæder sig til at nyde din mad. 
Der er rigtigt mange danskere, der ikke får 
et ordenligt måltid hver dag. Prøv bare at 
se på skolerne, hvor børn ikke har adgang 
til et køkken og mad og derfor heller ikke 
får lært, hvordan man laver et basalt mål-
tid fra bunden af råvarer hentet lige uden 
for døren. Tænk hvis der var nogle kokke, 
der gad tage kampen op med politikerne! 
Brænd for tingene og respekter dit fag. Og 
hvis dine gæster ikke kommer til tiden, 
får de ingen mad, for så respekterer de i 
virkeligheden ikke dit håndværk. 

Så er der også paradokserne, altså 
balancen i alt, hvad du spiser – gerne 
med plads til det hele. Hver ting til sin 
tid. Der skal både være plads til syndig-
hed, nydelse, glæde og frihed. Men det er 
også vigtigt, at kokkene tager rollen som 
”opdrager” alvorligt. Hvis du synes, at 
gæsterne spiser for meget protein og for 
lidt grøntsager, så kunne det være en ide 
at arbejde med at anrette i små skåle. Altså 
”legoklods-tankegangen”, hvor du arbej-
der bevidst med grøntsager, fedt, protein, 
kulhydrater mv. og giver kunderne lov til 
at sammensætte deres egen skræddersy-
ede menu. Så kan du selv sammensætte 

efter, om du er til paleo, LCHF eller 5:2 for 
nu at blive i tiden. 

Monitorering bliver også kæmpe stort. 
Altså overvågning og kontrol af det, vi spi-
ser – også i kantinen. Ikke så meget hvad 
der er populært i kantinen, men mere 
med fokus på opdragelse og læring. Flere 
og flere kantiner har fokus på oplysning 
af, hvad maden indeholder. Tag f.eks. 
en niche som ”brainfood”. Gæsterne vil 
gerne vide, hvad der giver energi. Det 
stiller nye krav til kokkene derude i de 
professionelle køkkener. 

Altafgørende er dog det gode måltid. 
Undersøgelser viser, at et enkelt godt mål-
tid om dagen kan betyde en verden til for-
skel. Det handler både om kærlighed til de 
gode råvarer, kærlighed til håndværket og 
respekt for, at tingene tager tid - og kær-
lighed til smag. Det kan ikke betale sig at 
hoppe over, hvor gærdet er lavest, det må 
HR-afdelingerne i de store virksomheder 
begynde at sande. Maden og det gode mål-
tid skal opprioriteres i landets kantiner. 
Og når vi er ved det med at vise respekt 
for faget, så må vi også berøre stoltheden. 
Viljen til at kæmpe for den gode kantine, 
som der ofte ikke er råd til. Jeg tror bare 
ikke, vi har råd til at lade være.  ■

FAKTA OM
ANNE SKARE NIELSEN

Anne Skare Nielsen er en af 
Skandinaviens førende fremtidsfor-
skere og forfatter. Hun arbejder med 
radikal forandring og transformation 
af tankegang. Hun er i høj kurs som 
foredragsholder og provokatør over 
hele verden, men hendes hjerte ligger 
hos de mennesker, der kan og vil. 
Dem, der brænder for det, de gør og 
som vil gøre en forskel. Anne er part-
ner i Future Navigator, hvor visionen 
er at vinde Nobels fredspris ved at 
transformere journalistik, politik og 
uddannelse.
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D et er en af de dage, hvor vinterstor-
men stadig raser efter Egon. Turen 

over Storebælt føles som oceaner, vinden 
hiver i rattet, og det er først i nærheden 
af København, den strenge rusk lægger 
sig. I læ for regnen sniger jeg mig ind af 
svingdøren og når lige at observere glit-
tede magasiner som dekoration på væg-
gene. Der er magasiner og blade overalt, 
i receptionen, på gangene, på toilettet 
og i kantinen. Og der er folk overalt. 

Tilrettelæggere, redaktører, fotografer, 
bloggere, stylister og et hav af layoutere 
suser rundt på gangene. Jeg sniger mig 
ind i kantinen, hvor roen stadig er intakt. 
Det er først på formiddagen, og vi er på 
besøg hos Egmont Publishing i Hellerup, 
ét af Danmarks største mediebladhuse og 
en del af Egmont koncernen. Den danske 
division i Hellerup beskæftiger 280 med-
arbejdere og udgiver knap 40 forskellige 
titler svarende til 600 udgivelser om året, 
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herunder blandt andet velkendte titler 
som Eurowoman, Fit Living, Hjemmet, Alt 
For Damerne, Gastro og Anders And. 

Grøntsager skal smage af noget
På vejen ind i kantinen falder blikket 
straks på tre bure med grøntsager i stak-
kevis. Pastinak, selleri, gule og røde beder, 

appelsiner, violet og grøn kål, skorzoner-
rødder, urter - anseelige mængder af vin-
tergrønt i et stort farverigt virvar. I alt 100 
kg. grøntsager finder hver dag vej til det 
relativt lille køkken, hvor fire unge kokke 
og en opvasker huserer og laver mad til 
220 gæster. Der breder sig en duft af stegt 
kål og kylling. Dagens salater er bl.a. med 
bagt pastinak, ristet lilla grønkål og råsyl-
tet ribs akkompagneret af stegt spidskål 
med brunet smør, mandler og citron samt 
gule beder med rygeostcreme og maltjord. 
Bare for at nævne nogle af grøntsags-
serveringerne i dagens menu. Jeg har sat 
mine fødder i rigtigt mange kantiner, men 
jeg har dog aldrig set en menu, hvor netop 
grøntsager fylder så meget. Og hvor der 
bliver kælet så meget for grøntsagerne. 
Det er tydeligt, man arbejder fokuseret 
med smag og sammensætninger. Alt lavet 
fra bunden.

 – Mad skal smage af noget, og det gæl-
der jo lige så meget de grønne serveringer. 
Vi bruger meget tid på at sammensætte, 
så der er tænkt både på tekstur, farver 
og smag. Hver medarbejder indtager 
dagligt ca. 1⁄2 kilo grøntsager, derfor har 
vi et bevidst skarpt fokus på det grønne 
og stærke holdninger til den gode råvare, 
kvalitet og smag, fortæller køkkenchef 
Thomas Møller.

Og netop engagementet omkring krea-
tionerne og det, at køkkenet kontinuerligt 
sætter overlæggeren højt, var en af grun-
dende til, at Egmont Publishing og kanti-
nen, der til dagligt drives af Hahnemanns 
Køkken, kom med i slutspurten om at 
vinde Kantineprisen 2014. Med i opløbet 
var også Liselotte Olsen fra BDO i Aarhus 
og Søren Ernst fra Telia, Eurest, Compass 
Group Denmark. Thomas løb ikke med 
prisen, men at blive nomineret var nok  
alligevel noget af det største i hans kun 11 
år lange arbejdskarriere som kok. Thomas 
blev oprindeligt udlært i Hahnemanns 
Køkken i Snapstinget i 2004, efter 
nogle år andre steder, kom han tilbage til 
Hahnemanns Køkken og tiltrådte for tre år 
siden jobbet som køkkenchef i lokalerne i 
Hellerup.

Et ungt dynamisk team
Udover Thomas finder vi også de tre kokke 
Anders, Nicolai og Morten, der alle har 
en fortid hos prominente spisesteder og 
større kantiner. Restaurant Salt, Aamans 
og Meyers er nogle af de steder, der bliver 
nævnt henover køkkenbordet. Tempoet 
er højt, og man sporer også både koncen-
tration og iver hos kokketeamet, men der 
er overhovedet ingen stress at føle. Alle 
kender hinandens plads og værd. Og rol-

Kokkene arbejder 
bevidst med smag for at 
nedbringe mængderne 
af kød i menuen.

Thomas blev udlært som kok i Snapstinget 
tilbage i 2004.
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ler. Det skinner også tydeligt igennem, at 
der er et helt specielt sammenhold. 

 – Det daglige samarbejde fungerer 
perfekt herude. Vi giver hinanden plads, 
og samtidig har vi også masser af indfly-
delse og mulighed for at sætte vores præg 
på maden. Vi er alle af den overbevisning, 
at kvaliteten bare skal være i orden. Det 
handler især om at vægte økologi, smag og 
selve anretningen. Og så handler det om 
at udfordre gæsterne ved at bruge nogle 
af de lidt mere oversete råvarer, fortæller 
kokken Morten.

Kigger man på menuen for i mor-
gen, står den på svinekæber, glaserede 
rødbeder med peberrod og æble. Og som 
vegetarret står den på indisk karry med 
palmekål, blomkål, koriander og cashew, 
og senere på ugen serveres der marok-
kansk lam og gammeldags oksesteg. 
Smagsløgene i den karakteristiske kantine 
bliver så rigeligt udfordret. Kokkene 
holder meget af orientalsk mad, men der 
er også markante aner ind i det nordiske 
køkken. 

Fjern fokus fra kødet
Snakken falder på værdierne  – køkkenet 
og blandt gæsterne, der hver dag sætter 
tænderne i de mange grøntsager. I køkke-
net sætter man skarpt fokus på gastrono-

mi, måltidskultur og bæredygtighed. Tre 
områder, som kokkene konstant skeler til 
i det daglige.

 – Vi arbejder meget med både råvare-
kvalitet, madglæde og kreativitet. Både 
fordi vi ved, at det i samhørighed er med 
til at hæve niveauet og skabe mad, der gør 
maven glad. Og fordi vi ved, at det fylder 
rigtigt meget hos kokkene, og det er altså 
dem, der skaber maden gennem kærlighed 
til håndværket, fortæller Thomas. 

Et andet essentielt fokuspunkt er kok-
kenes gastronomiske kunnen til at lave 
mad med udgangspunkt i det vegeta-
bilske. Og lige præcis der er vi tilbage til 
det med de mange grøntsager. Målet er 
nemlig at flytte fokus fra fravær af kød til 

oplevelsen af at få et unikt måltid. Derfor 
har køkkenet i Hellerup også altid en 
vegetarret på dagens menu. Ved at lave 
ren vegetarmad og grønne retter med 
max. 100 gr. kød pr. mand vil gæsterne 
automatisk spise mindre kød. Væsentligt 
er det dog, at maden smages til. Og så er 
det vigtigt, at maden ikke bliver klinisk. I 
efteråret arbejdede Thomas sammen med 
De Danske Vægtkonsulenter, der også har 
til huse i bygningen i Hellerup. I to uger 

lavede køkkenet mad med inspiration fra 
Vægtkonsulenterne, hvor næringsindhold 
blev synliggjort sammen med menuen. 
Fokus fra nydelse blev pludselig overskyg-
get af et fokus på kalorier, og maden blev 
på en eller anden måde mere uinteressant 

”Vi er alle af den overbevisning, at kvaliteten bare 
skal være i orden. Det handler især om at vægte 
økologi, smag og selve anretningen. Og så handler 
det om at udfordre gæsterne ved at bruge nogle af 
de lidt mere oversete råvarer.”
KOKKEN MORTEN

FO
TO

 M
A

RT
IN

 K
A

U
FM

A
N

N

N R .  1  ·  F E B R U A R  2 0 1 5  ·  K A N T I N E N . D K    25



at arbejde med. Desværre var det også 
noget, gæsterne bemærkede. En læring, 
der har skabt stor værdi for Thomas og 
hans kokke. Og en læring, der beviser 
klokkeklart, at det sanselige skal være i 
centrum, også selvom man laver sund 
mad.

 Måltidskulturen ligger også højt på 
dagsordenen. I køkkenet mener man 
nemlig, at måltidets samvær kan være 
med til at styrke de personlige kontakter 
og det sociale i hverdagen. Mennesker, der 
spiser sammen, spiser som regel langsom-
mere og nyder deres mad mere. Og som en 
naturlig følge af det spiser de automatisk 
kun det, de har brug for. Og så er vi igen 
tilbage til det med de mange grøntsager 
og de små mængder kød. De fire kokke 
arbejder nemlig også bevidst med at øge 
økologiprocenten, og da kød er en dyr post 
i det samlede regnskab, giver det mening at 

arbejde bevidst med at nedbringe mæng-
derne af kød. Især når man også gerne vil 
købe lokalt kvalitetskød.

 – Vi køber så vidt muligt al kød og fisk 
lokalt. Grise og kyllinger er fritgående, og 
både svine- og oksekød er økologisk fra 
producenter i nærområdet. Når vi handler 
lokalt, får vi også sjælen med, og vi kan køre 
en tæt dialog med avlerne, da de selv kom-
mer forbi med sagerne. I og med vi arbejder 
så bevidst med sæsonerne, er det essentielt 
at udvikle menuerne gennem dialog med 
producenterne, fortæller Thomas. 

Inspiration udefra
Rigtigt mange kantinefolk henter deres 
inspiration på nettet og i magasiner. 
Spørger man kokkene bag gryderne i 
mediehuset, bliver der da også surfet en 
del på nettet. Men den rigtige inspiration 
henter de gennem sanserne. 

 – Jeg går rigtigt meget ud og spiser. 
Faktisk besøger jeg restauranter et par 
gange om ugen. Udvalget i København 
er ekstremt stort, der popper hele tiden 
nye spisesteder op, det går altså stærkt 
herovre, der opstår konstant nye trends og 
tendenser, der påvirker udviklingen i flere 
retninger. Der findes også en lang række 
ekstremt gode take-away muligheder af 
en virkelig god kvalitet. Og så elsker jeg at 
rejse, især Asien har jeg en forkærlighed 
for, og deres køkken selvfølgelig, smiler 
Thomas. 

Moderne gæster 
Publikum i kantinen er primært unge, der 
arbejder journalistisk med både mode, 
livsstil og mad. Og de ved godt, hvad de 
vil have. Når køkkenet f.eks. laver en 
sommer-kartoffelsalat, bliver der næsten 
ikke spist af den. Det handler om stivelse 
og skrækken for samme. De mange livs-
stilskure som LCHF, proteinkure og den 
generelle afstandtagen fra kulhydrater 
har sat sit præg ikke kun blandt de unge 
veluddannede, men også bredt i samfun-
det. Pasta og ris er næsten også umuligt 
at afsætte på menuen. Selv salater med 
ingredienser med et højt indhold af 
stivelse får lov at stå næsten urørt på buf-
feten. Det afskrækker dog på ingen måde 
kokkene hos Egmont Publishing. 
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Varenr. 49543

God morgen,
middag og aften i dit 
øko køkken
Vi har lyttet til jeres ønsker og lancerer 
Arla® ØKO skyr 0,2% som 5 kg variant.  

Med sin tætte, cremede konsistens og  
kun 0,2% fedt er skyr superanvendelig  
– ikke kun til morgenbordet og smoothies, 
men også til dagens pålægssalater,  
spreads, dips og dressinger, tzatziki og 
coleslaw. Skyr giver også mere smag,  
saftighed og holdbarhed til brød bagt  
med fuldkornsmel. 

Lad dig inspirere på

NYHED!
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 – Vi synes faktisk, det er en fordel, at 
vores gæster er så langt fremme i skoene 
og har indblik i de tendenser, der opererer 
inden for gastronomien. Det kvalificerer 
dialogen mellem kokkene og gæsterne, 
vi har et meget åbent køkken, og netop 
den daglige sparring med selv højgastro-
nomiske sjæle fra nogle af de markante 
madredaktioner på f.eks. Gastro og Alt For 
Damerne er med til at skubbe lidt til os. 
Det udvikler os og giver blod på tanden, 
især når vi får ros for noget vildt. Så nørder 
vi for alvor igennem. Som i dag hvor vi har 
”maltjord” på rodfrugtesalaten. Det synes 
gæsterne er sjovt, og det er med til at pirre 
sanserne og højne hele spiseoplevelsen. 
Og at spiseoplevelsen ligger i top, er alfa 
og omega for os, fortæller Thomas.  ■
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.... en ny og unik filet udskæring – kun et øjeblik fra stegning til servering. 

Med en ensartet tykkelse på fileten får du et ensartet stegeresultat.

Mulighederne er mange, når det gælder tilberedning.  - Ovnsteg, paner, 

gratiner, rul/fold, i sandwich, som lag i lasagne, eller steg den som den er. 

•	 Nem	at	arbejde	med
•	 Dansk	rå	kyllingefilet
•	 100%	kyllingekød
•	 Banket	filet	med	mange	muligheder
•	 Kan	rulles	og	foldes	

Danpo A/S - Aagade 2 - 7323 Give -  Se hele vores sortiment på danpo.dk/da/foodservice 

-	Hel	banket	brystfilet	
Varenr.	841343,	145-160g	-	4	x	2500g

Læs mere:

www.okofi sk.dk
ANNONCEN ER PRODUCERET MED STØTTE FRA EU OG FØDEVAREMINISTERIET

DANSKE ØKOLOGISKE MUSLINGER

for dig og
for naturen

Når økologien er 
det vigtigste 
– også ved indkøb 
af fi sk og muslinger.
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Blåmuslinger 

Blåmuslingen er den mest almindelige muslingeart i 
Danmark. Går du efter linemuslingen, som befinder 
sig i vandets overflade, får du en musling med mere 
kød og en mildere smag, end hvis du vælger den 
vildtlevende. Ud over at de smukke skaller gør sig 
godt på tallerkenen, så er blåmuslingerne smæk-
fyldt med både A-, E-, og B12-vitaminer samt sunde 
omega-3 fedtsyrer, jod, selen og zink. Blåmuslinger 
kan, ud over at dampes med forskellige krydderur-
ter, også marineres, røges, steges og grilles.

Koriander
Østens svar på dansk persille. Korianderbladene har en kraftigere og lidt 
mere besk smag end persille, mens frøene har en mere citruslignende 
smag. Oprindelsen er asiatisk, og derfor anvendes koriander også oftest 
i asiatiske retter, hvor grøntsager og kylling også ofte indgår. Du kan 
prøve at krydre din salat med koriander, prøv fx i en citrusdressing til en 
salat af mango og broccoli. 

i februar-marts
ravarer

Persille
Persillen findes i to arter, kruspersille og bredbla-
det persille. Mens kruspersillen ofte anvendes til pynt, 
har den bredbladede persille en lidt kraftigere smag. 
Begge har de en frisk, mild smag og er gode til både 
salater, pestoer og marinader. Den grønne krydderurt, 
der kan spises hele året, har et højt indhold af bl.a. A-, 
C- og K-vitamin samt mineralet jern. 

30   N R .  1  ·  F E B R U A R  2 0 1 5  ·  K A N T I N E N . D K

fokus årstiderne i højsæde



Chili
Chili, der både kan bruges frisk og som pulver i madlavning, spicer en hver 
ret op. Det stærke krydderi stammer fra Centralamerika, men dyrkes i dag i 
vid udstrækning også i Danmark. Chilier er lige så sunde, som de er stærke, 
de sætter nemlig gang i forbrændingen. De er fyldt med både A-, C- og 
E-vitamin og har desuden et højt indhold af jern og B6. Vil du prøve kræfter 
med verdens stærkeste chili, skal du have fat i en Carolina Reaper, men vær 
varsom – du husker måske Bubber i en YouTube video med Chili Klaus?

FOTOS SHUTTERSTOCK

Gulerod
Den orange gulerod, som vi kender den, fås i dag i flere farver – gul, hvid, 
lilla. Fælles for dem er, at de er knasende sprøde og fyldt med gode fibre 
og vitaminer. Rødderne kan desuden tilberedes på uendeligt mange måder 
– som rå gulerodsstave, fintrevet i råkost, som det knasende element i en 
salat, eller måske dampet, bagt, grillet eller stegt i en wok.  

ravarer
Tørrede abrikoser

Tørrede abrikoser og tørret frugt generelt er koncentrerede energi-
bomber fyldt med fibre, mineraler og vitaminer. De tørrede abri-
koser, også kaldet sundt slik, er søde pga. fruktosen, som ophobes 
under tørring. Prøv at bruge dem i små stykker i bagværk og øg 
fibermængden. Indholdet af fibre i tørrede abrikoser er nemlig over 
dobbelt så mange som almindeligt mørkt rugbrød. 
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Kål er noget af det sundeste, der findes. Det er fyldt med vitaminer og grove 
kostfibre, og så er det tilmed en billig spise. Derudover er kål nogle meget 
mættende, men også alsidige råvarer, der gør sig godt både rå, kogte, dam-
pede og stegte. Vi har fundet fire kulørte kål, der ud over de sunde egenska-
ber kan være med til at pryde tallerknerne. Værsgo, bare tag for dig.

TEKST TINE PRIES LUND

Rødkål
Rødkål er langt mere end bare en gastronomisk juletradition. 
Kålen med de smukke lilla blade er i sæson helt fra august til 
marts. Den er en energiholdig grøntsag, som er rig på kalium 
og C-vitamin, og så er den eminent i salater. Prøv fx at marinere 
fintsnittet kål i en appelsindressing og tilsæt ristede nødder. Ud 
over sine sunde egenskaber er rødkål en grøntsag med lang 
holdbarhed. Faktisk kan et kålhoved holde sig i op til seks måne-
der ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed.

kå
l m

ed kulør
Lilla savojkål
Det lilla savojkål har som det traditionelle savojkål fine, dekora-
tive blade. Den milde smag af kål kan både nydes rå, dampet 
og lynstegt. Giv fx fisken en farvestrålende indpakning i de lilla, 
dampede blade eller snit kålen fint og steg den med i wok. Af 
sunde egenskaber byder savojen bl.a. på sunde kostfibre og 
masser af C-vitaminer. 

Lilla rosenkål 
Også de små fine rosenkål fås i lilla. Smagen veksler ikke 
meget fra den grønne rosenkål, men den smukke lilla farver 
kan pifte enhver anretning op. De danske rosenkål er netop 
nu på deres allerhøjeste, og hvis du skærer dem fint, kan de 
spises rå i en god salat, alternativt kan du prøve at koge dem 
kort og derefter vende dem i en god olivenolie og stege dem 
på panden og servere med en god stærk grillost. Serverer du 
rosenkål, serverer du også en stor portion antioxidanter samt 
både B-, C- og E-vitaminer.

Lilla grønkål
Lilla grønkål også kaldet purpurkål minder på mange punkter 
om traditionel grønkål. De fintkrusede lange blade, der både 
er dekorative og sunde, kan friske anvendes rå i salater eller 
alternativt letdampede. Purpurkålen er sprængfyldt med 
vitaminer, fibre og antioxidanter, og så har den en nøddeag-
tig smag. Som en god kontrast dertil kan kålen med fordel 
serveres med en stærk vinaigrette. 

kend 
dine kål

FOTOS SHUTTERSTOCK
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Når økologi og
dyrevelfærd
avler smag

En konventionel kyl-
ling bliver typisk slagtet 
efter 38 dage. Hos 
Gothenborg ved Them 
lever kyllingerne mel-
lem 80-90 dage. Det 
handler om bæredyg-
tighed, sund fornuft og 
smag. Og om mod. 

D et er først efter 21 dage, kyllingerne 
begynder at gå ud i det fri, og først i 

slutningen af deres 90 dage lange liv de 
for alvor begynder at tage smag. Det er 
nemlig føden, de finder i det fri og det, at 
de får lov at løbe rundt og vokse langsomt, 
der gør, at kødet får struktur og karakter. 
Derfor giver det rigtigt meget mening, at 
kyllingerne får lov at boltre sig i deres rette 
element  – nemlig udenfor på græs og klø-
ver  – så længe som overhovedet muligt. 
Faktisk lever kyllingerne på Gothenborg et 
temmeligt langt liv. 

Lone Hedegaard smiler. Sammen 
med sin mand, Lars, har hun siden 1998 
været økologisk opdrætter af kyllinger. 
Da de første gang så landstedet tilbage 
i 1992, var både stuehus, sidebygninger 

og stalde godt nedslidte, og det meste af 
de 30 hektar jord var udpint efter mange 
års dyrkning af konventionel hvede og 
sprøjtning af marker. Men de var solgt. 
Lone og hendes mand kunne dog slet ikke 
forene sig med at skulle drive konventio-
nelt landbrug, derfor besluttede de i 1996 
at omlægge til økologi og i samme øjemed 
plante skov og etablere vandhuller både 
med skelen til økologi og selve herligheds-
værdien. Siden da har de også indrettet 
gården til opdræt af både kalkuner, gæs 
og ænder. I alt knap 6.000 kyllinger, 7.000 
ænder, 860 gæs og 650 kalkuner lever 
hvert år et forkælet liv i de naturskønne 
omgivelser. Med fokus på dyrevelfærd og 
økologi. 

TEKST METTE LØVBOM
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Mikroproducent ved et tilfælde
Det lå slet ikke i kortene, at Lone, der 
oprindeligt er uddannet sygeplejerske, 
skulle etablere sig som opdrætter af fjer-
kræ og dermed også blive en af de første 
mikroproducenter i området omkring 
Silkeborg. Det var først, da en planteavls-
konsulent og senere en delegation af fire 
nye økologiske avlere af kyllinger kom 
forbi på gården tilbage i 1998 og fortalte 
om deres sammenslutning, at familien 

fik øjnene op for mulighederne ved at 
opdrætte fjerkræ. Dengang kunne man 
slet ikke få økologiske kyllinger, på trods 
af at forbrugerne faktisk var begyndt at 
efterspørge kvalitetskyllinger. Danskerne 
var blevet trætte af lørdagskyllinger i 
foliebakker, der var behov for fornyelse 
og nytænkning. Og det var ikke lige vejen 
belagt med industrikyllinger med neutral 
marinade, Lone havde sat sig i udsigt. Det 
skulle handle om trivsel og kvalitet.
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Hos Gothenborg lever en kylling i gennemsnit 90 dage.

Hos Gothenborg 
finder man også 
en stor økologisk 

gårdbutik.
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Fjerkræ hører til i naturen
Der slagtes hvert år i Danmark ca. 100 
millioner kyllinger, hvoraf hovedparten 
går til eksport. Produktionen foregår 
typisk i huse med 40.000 kyllinger under 
et tag. Selve slagtekyllingen er specielt 
fremavlet til at vokse ekstremt hurtig, på 
blot 38 dage vokser den ny udklækkede 
kylling, der vejer 40 gram, til 2 kg. I 1965 
voksede kyllingen tilsvarende fra 40 gram 
til 1500 gram på 60 dage. Fremavlingen af 
de særlige slagtekyllinger har altså taget en 
markant drejning i takt med den industri-
elle udvikling. Samtidig har man i mange år 
kunnet købe fem kyllinger for 100 kroner, 
en udvikling der nærmest er stagneret. 
Støvsuger man de ugentlige tilbudsaviser 
grundigt, er det stadig muligt at finde 
en kylling til en tyver. Og kigger man på 
konsekvenserne, tegner der sig desværre 
et trist billede. Den alt for kraftige vækst 
betyder ofte, at knoglerne ikke kan følge 
med. Benene bliver for svage i forhold til 
den store krop, og mange kyllinger kan 
have svært ved at gå.   

 – En kylling skal leve sit liv i naturen, 
hvor den hører til. Den er skabt til at løbe, 
det kræver plads og luft. Hvis den bare 
sidder ned det meste af tiden, kan den 
udvikle brystblærer, det er på ingen måde 
en naturlig adfærd for en kylling. Og så skal 
kyllingen have lov at gå på græs og nippe til 
kløver sommeren over. Udover at det sik-
rer en bedre trivsel, giver det også smag og 
karakter til kødet. Kødet bliver langt mere 
saftigt, når kyllingen har levet et naturligt 
liv i det fri og har fået lov til at spise græs. 

Ifølge Lone er det med dyrevelfærd ret 
enkelt. Det handler basalt om, at dyret er 
raskt og har det godt. Og så handler det i 
den grad også om, at det ikke modtager 
understøttende medicin, men lever i vilkår 
der er tæt på dets naturlige levevis. En slags 
sund fornuft. Nogle vil måske lige frem sige 
logik for perlehøns.

Velkommen til Gothenborg anden
En helt almindelig tirsdag tilbage i 1998 
kom en af naboerne forbi. Med sig havde 

han en ny type and, en mulard-and, som 
han da syntes, Lone og familien skulle 
smage. Kendetegnene ved anden var, at 
det skulle være en særlig stærk race med 
en helt unik smag. Lone og familien var 
solgt. Ikke alene var kødet noget af det 
mest saftige og særprægede, de længe 
havde smagt, og lidt research viste, at 
anden også havde sin helt egen personlig-

hed og kendetegn. Året efter kunne Lone 
sende de første 500 ænder til slagteriet, 
den velkendte Gothenborg and var en 
realitet. Siden da har Gothenborg mærket 
en stigende interesse for netop den saftige 
and. I 2015 forventer familien at sælge 
over 7.000 ænder til primært julebordet. 
En særlig specialitet, der også er blevet et 
ret populært brand i gourmetkredse. 

”Danskerne har fuldstændig glemt, hvad mad 
skal gøre ved os. Mad skal berige, pirre sanserne 
og smage af noget, og så skal det spises i samvær 
med mennesker, man holder af.”
LONE HEDEGAARD

Lone går hver dag sammen 
med al sit fjerkræ.
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Sorte kyllinger i skoven
At være mikroproducent med både 
økologi og dyrevelfærd som primær 
fokus kræver mod. For kravene fra 
både forbrugere og underleverandører 
skifter. Igennem mange år opdrættede 
Gothenborg den smukke kylling ”la belle 
rouge”, der havde både lår, lange ben og en 
statur, der var god til også at sidde på pind, 
som kendetegn. Men efterspørgslen efter 
lidt mere buttede lår gjorde, at forskerne 
fandt en mere stærk og resistent race. Det 
indordnede Gothenborg sig også under. 
I år er fokus nu lagt et helt nyt sted med 
både smag og trivsel hos dyrene som det 
altoverskyggende. 

 – Det er vigtigt for os ikke bare at 
lægge os i slipstrømmen af de andre 
økologiske producenter. Vi vil gerne 
sætte overlæggeren højt og skille os ud. 
Og vi vil gerne udvikle os. I år indgår vi i 
et helt nyt samarbejde med bl.a. Foulums 
Forskningscenter, hvor vi sætter kyllinger 

ud i huse i skoven. Helt eksakt opsættes 
der to huse på marken med hver 800 kyl-
linger og tre huse i skoven med et tilsva-
rende antal kyllinger. Ud fra det skal vi så 
analysere både tarmflora, kød og fedt. Og 
vi kigger nøje på trivsel, adfærd og smag. 
Hvad nu hvis den føde, kyllingerne finder 
i skovbunden, kan være med til at ændre 
på forholdende, så vi i sidste ende står 
med en helt ny og markant bedre kylling? 
Hvad nu hvis skovbundens salte urter og 
svampe pludselig har en indflydelse på 
smagen af kødet? 

Lone lyser op igen. Det er tydeligt, at 
iværksætterånden sidder dybt i hende. 
Modet og lysten til at gøre en forskel skin-
ner altoverskyggende igennem. Når alting 
går op i en højere enhed, giver tingene 
mening. Både for bæredygtigheden, 
dyrevelfærden og for den mad, hun synes, 
vi danskere gør alt for lidt ud af.  Derfor 
besluttede hun sig allerede tilbage i 2003 
at tage en ernæringsuddannelse som 

kostvejleder med biokemi som speciale. 
En uddannelse hun bruger den dag i sin 
undervisning på gården.

Fokus på madkultur og sundhed
På gården ved Them finder man også både 
en velassorteret gårdbutik med både kolo-
nial, pleje og friske grøntsager og kød samt 
et kursus- og uddannelseskøkken med 
plads til over 20 kursister. Ifølge Lone en 
helt naturlig kobling når man som hende 
gerne vil fremme madkultur, økologi og 
glæden ved samme. 

”Det er nemlig føden, de finder i det fri og det, at 
de får lov at løbe rundt og vokse langsomt, der gør, 
at kødet får struktur og karakter.”
LONE HEDEGAARD 

FAKTA OM GOTENBORG

Gothenborg ligger i den lille landsby Them mel-
lem Aarhus og Silkeborg. Gården, der drives 
af Lone og Lars Hedegaard, producerer årligt 
knap 6.000 kyllinger, 7.000 ænder, 860 gæs og 
650 kalkuner, alle økologisk og med fokus på 
dyrevelfærd. Se mere på www.gothenborg.dk

 

Alle gæs, ænder, kyllinger og kalkuner lever på græs hele sommeren.
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P R I M A R Y  L O G O
B E  A L W A Y S  O N  A  W H I T E  B A C K G R O U N D

Køb en bøtte 1,65 kg Philadelphia, tag et 
billede af kvitteringen eller følgesedlen med din 
mobiltelefon og send det til 1231 med teksten 
Philadelphia, så deltager du i konkurrencen 
om i alt 10 KitchenAid køkkenmaskiner + 2 
Philadelphia-forklæder og en Philadelphia 
inspirationspakke.   
Samlet præmieværdi 40.000,-

Philadelphia er en utrolig alsidig ingrediens og derfor meget 
populær i ethvert køkken. Philadelphia kan nemlig bruges i 
både kolde og varme retter – og er derfor en sublim madlav-
ningspartner i ethvert køkken. Lige så alsidig er den kendte 
køkkenmaskine KitchenAid, og nu giver vi dig muligheden for, 
at vinde en af de populære maskiner. Konkurrencen afholdes af Mondelez Europe GmbH og kører fra den 

1. januar til den 15. marts 2015. Du kan deltage én gang for hver 
bøtte Philadelphia, du køber i perioden. Konkurrencen gælder kun 
erhverv, ikke privatpersoner. Deltagelse koster 0 kr. + alm. MMS-takst.

GØR DET LÆKRE  
LIDT LETTERE!

PHILADELPHIA OG KITCHENAID – TO ALSIDIGE MADLAVNINGSPARTNERE

VIND
EN KITCHENAID

Se mere på mdlzafh.dk

31542 MDLZ Philly Kitchen Aid ann 210x297.indd   1 14/01/15   15.36
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 – Danskerne har fuldstændigt glemt, 
hvad mad skal gøre ved os. Mad skal 
berige, pirre sanserne og smage af noget, 
og så skal det spises i samvær med men-
nesker, man holder af. Vi sidder snart 
med to generationer, der enten ikke ved 
eller slet ikke har lært, hvordan man laver 
mad fra bunden af ærlige råvarer. Jeg er 
lige begyndt at undervise gennem AOF 
med bagekurser, fordi jeg gerne vil lære 
folk, hvordan godt surdejsbrød laves 
som et håndværk fra bunden af. Samtidig 
kan jeg også drage nytte af min uddan-
nelse og lære folk om, hvad f.eks. den 
sure krumme og frø og kerner gør ved din 
organisme.

På bordet i Lones tekøkken flyder det 
med opskrifter. Læring og madlavning 
er en naturlig del af deres foretagende, 
meget af tiden går også med at vejlede 
kunderne, når nu den store julekalkun på 
10 kilo skal i ovnen. Alligevel kan det være 
svært at overbevise kunderne om, at den 
rent faktisk har bedst af at blive stegt 12 
timer ved svag varme. For ting tager den 
tid, det kræver. Præcis som al fjerkræ på 
Gothenborg. De er ikke alene forkælede, 
de lever også et langt og langsomt liv side 
om side med naturen. De ved det bare ikke 
endnu, det er nemlig først til april, de får 
lov at spæne ud på de store græsarealer på 
gården ved Them.  ■

Lone Hedegaard har 
været økologisk opdræt-
ter af fjerkræ siden 1998.
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portræt Gothenborg

Tlf. 44 48 61 00 - info@atwork.dk - www.atwork.dk

*) Totalpris for Kostvejlederuddannelsen og ét speciale er 11.400 kr. (normalpris kr. 12.400)

Stenalderkost (Paleo), vegetarisme og økologi
Mad, nydelse og nærvær
Sportsernæring
Børn og overvægt

Bliv konsulent i Proces Ernæring®

- læs et af vores specialer:
Tilmeldsamtidig og spar 1.000*

Kun 8.900 kroner.
Læs på dag- eller aftenhold i hele landet
eller 100% online med vores fleksible E-learning.

- og SlankekonsulentTM

Kostvejleder
BlivSÆ

SON

OPSTART!
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ledeord

EN ÆGTE 

REVOLUTION 
INDEN FOR FRUGT & BÆR

Frugt er naturens slik.  Plukket når den er perfekt moden, så smag 
og farve bliver bevaret. Men alt for ofte oplever vi desværre et 
skidt resultat. Det bliver nu ændret takket være en moderne 
fryseteknik. Med Nice Fruit fra Findus får du helt friske og lækre 
frugter og bær - frisk bare frossen.

Aldrig mere “splattede” frugter og bær! Tænk dig et jordbær som er delt på midten og frosset ind. Når du tør det op er det præcis lige 
så fint, som hvis du lige har skåret et friskt jordbær. Lyder det utroligt eller hvad? Tænk nu det samme med en appelsin i skiver, en 
mango, ananas og melon. Vores nye fryseteknik er en revolution - 10 år undervejs - og nu helt klar. 

*Melon præsenteres i marts måned 2015.

Melon i stykker - Findus 12118*
5 kg, 2 x 2,5 kg

Ananas i stykker - Findus 75108
5 kg, 2 x 2,5 kg

Appelsin i skiver - Findus 85104
5 kg, 2 x 2,5 kg

Jordbær, halve - Findus 20864
5 kg, 2 x 2,5 kg

Mango i stykker - Findus 38437
5 kg, 2 x 2,5 kg

www.findusfoodservices.dk



KARSTEN JENSEN
Beskæftigelse: Køkkenchef, Sydbank Aabenraa

Jeg har flere ting i ærmet - dog ikke så mange som i 2014, hvor jeg 
tiltrådte som køkkenchef og vendte alt fra leverandører til arbejdsvaner på 
hovedet. 

I år skal vi bl.a. have endnu mere fokus på leverandører og indkøb. Jeg 
sætter en ære i at lave mad fra bunden af de bedste, friske råvarer, men 
der er også et parameter som økonomi, der skal spille. Derudover skal vi 
rette fokus mod at mindske madspild, de bedste råvarer fortjener den bed-
ste anvendelse frem for en tur i skraldespanden. 

Et af de helt centrale punkter, jeg vælger at sætte fokus på i år, er 
udvikling af personalet. Det er godt for dem, og når det er godt for dem, 
er det også godt for kantinen. Vores leverandører arrangerer ofte kurser, 
og det er med at udnytte, når der er noget, vi kan drage til vores fordel. 
Desuden gør vi også meget ud af at udvikle os internt i Sydbank. Vi mødes 
fra alle Sydbanks kantiner en gang årligt til en kæmpe inspirationsdag. I år 
kommer Mads Nybroe bl.a. og underviser os i at arbejde med rådej. 

Hvad planlægger du af nye
tiltag i din kantine i 2015?

METTE SØRENSEN
Beskæftigelse: Kantineansvarlig, ProShop Europe 

Jeg arbejder i en enmandskantine og kom hertil for cirka 
to år siden. Dengang så jeg en påbegyndende tendens 
til sundere mad på stedet. Jeg har siden arbejdet hårdt 
for at gøre kantinen endnu mere sund, grøn og ikke 
mindst varieret. Sundhed handler for mig i lige så vid 
udstrækning om variation, som det handler om sunde 
råvarer. Så her serverer jeg mormormad 2.0, altså tradi-
tionelle retter med et spark opad i den sunde retning.

Det kan godt være svært at udvikle sig, når man er 
ene kvinde i køkkenet.  Derfor har jeg netop for ganske 
nyligt meldt mig ind i foreningen og har tænkt mig at 
tage til en masse af alle de spændende arrangemen-
ter. Både for at møde kolleger og for at udvide min 
horisont. Dét, er jeg sikker på, nok skal skabe forandring 
i min kantine også.

42   N R .  1  ·  F E B R U A R  2 0 1 5  ·  K A N T I N E N . D K

voxpop

Kom forbi Copenhagen 
Food Fair stand 023A i 
område  C2 og prøv vores 
”sport” kokkejakke

100% vaskeriegnet

EU-blomst - sikre miljø og brugere

Pull-up ærmer

Funktionel

Stilfuldt design

Optimal pasform

God bevægelsesfrihed

Følg os på: Kentaur A/S
Blytækkervej 20 | 7000 Fredericia
kentaur@kentaur.dk | Tlf. 7594 1177
www.kentaur.dk



Årsmøde i Aalborg

•  Efter indkvartering kører alle deltagere fælles i 
busser til Miljø- og Energiforvaltningen, hvor års-
mødet skydes i gang med en kulinarisk buffet og 
hyggelidt samvær. 

•  Lørdagen er dagen for årets generalforsamling, 
der afholdes ved AB Catering. Her har du mulig-
hed for at få indflydelse på foreningens fremtidige 
fokus og aktiviteter. Det er også her, der skal 
vælges medlemmer til hovedbestyrelsen. 

•  Efterfølgende er Delika vært for frokosten, og 
derefter vil der være spændende foredrag med 
samfundsforsker, Johannes Andersen, der på sin 
gæve nordjyske facon vil vende samfundet på 
godt og ondt. 

•  Efter en velfortjent pause med mulighed for 
sightseeing i Aalborg er det tid til festbanket med 
lækker mad og mulighed for at snakke med kol-
leger fra hele landet.

•  Basen er det snart 100 år gamle Park Hotel 
Aalborg, hvor du kan vælge at sove alene og 
indkvartere dig på et enkeltværelse eller slå dig 
sammen med en eller to kolleger om hhv. dob-
belt- og tripleværelse. Priserne og program for 
weekenden finder du på foreningens hjemmeside, 
kantinen.dk. For info vedrørende tilmelding skal 
du kontakte din lokale formand.

Samfundsinput, networking og 
ikke mindst den årlige general-
forsamling er på programmet, 
når FKK Nordjylland inviterer 
medlemmer af Foreningen 
Kantine & Køkken til årsmøde 
den 20. – 22. marts 2015. 

N R .  1  ·  F E B R U A R  2 0 1 5  ·  K A N T I N E N . D K    43

Årsmøde den 20. –22. marts 2015
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U anset hvor godt og grundigt man 
har spist til frokost, trænger man til 

mad igen tre timer senere. Til det faktum 
hører, at fænomenet eftermiddags-
sult kun bliver værre og værre, jo mere 
grøntsagerne har fyldt på tallerkenen. En 
stor portion salat med lidt kød eller fisk 
på sidelinjen holder godt og vel halvanden 
time. Så bimler og bamler blodsukkeralar-
men faretruende igen, og risikoen for at 
ryge i kagedåsen bliver aldrig større end 
hver eneste dag kl. 14.30 på jobbet.

Frugt er kun en sund snack
Min pointe er, at dansk erhvervsliv med en 
minimal investering i eftermiddagsmad 
til alle kan få os til at producere mere og 
bedre i eftermiddagstimerne. En uheldig 
kagekultur kan nudges ud ved at stille et 
sundt mellemmåltid til rådighed.

De fleste kantiner har droslet kage 
på buffeten ned til en gang om ugen, 
og mange steder er den helt afskaffet. I 
virkeligheden er det ikke kagen i kantinen, 
der er det største problem. På grund af det 

kollektive lave blodsukker på alle niveauer 
i organisationen om eftermiddagen, skal 
der kun én lækkersulten kollega til at sørge 
for, at ingen går fra job uden at have fået 
lidt ”forbuden frugt” til eftermiddagskaf-
fen. Alle har brug for noget, men ingen har 
brug for kage og cola.

Give Peace a Chance
Det værste ved den daglige ”sukkerfor-
brydelse” på jobbet er ikke de ekstra 
kalorier. Jeg er meget mere bekymret for 
den enkelte medarbejders hårdt prøvede 
motivation til at træffe sunde valg resten 
af dagen. At spise med dårlig samvittig-
hed er et udpræget kvindefænomen, som 
ikke er befordrende for troen på, at man 
kan passe godt på sig selv. Når det er sagt, 
er der ingen, der har godt af at ville ét og 
gøre noget andet. Nogle bliver kede af det. 
Andre bliver bare tykke. 

Det handler om tilgængelighed
Omvendt kan kantinen med øverste 
ledelses fulde opbakning redde rigtigt 

mange medarbejdere fra at skuffe sig selv 
dagligt. Man kommer ingen vegne med 
forbud, men kantinen kan blive en endnu 
større guds gave til folket, hvis man hver 
eftermiddag gør et sundt mellemmåltid 
tilgængeligt for alle. Det er ikke raketvi-
denskab, men videnskabeligt dokumen-
teret at et stykke rugbrød eller en gulerod 
spist kl. 14.15 kan gøre dig fuldstændig 
viljestærk og tonedøv overfor kagegong-
gongen kl. 14.30. Når blodsukkeret er, hvor 
det skal være, er det piece of cake at sige 
nej tak. Og det vil de fleste af os rigtigt 
gerne kunne til hverdag.

Glade medarbejdere får mere fra 
hånden med det rigtige i munden
Selv den mest bundlinjefokuserede 
virksomhedsleder kan se fidusen i, at alle 
medarbejdere går glade og selvtilfredse 
fra job hver dag? Denne fede fyraftens-
følelse bærer meget godt med sig helt 
frem til næste morgen, hvor arbejdet igen 
kalder. Omvendt kan en romkugle kl. 
14.30 vælte læsset som dominobrikker i 
en verden fyldt med fristelser og aggres-
siv markedsføring i supermarkeder, på 
S-togsstationer og benzintanke. Hjælpen 
behøver ikke være en forkromet løsning. 
Bare den er lige der, hvor den skal være, 
inden det er for sent.   ■ 

VIBEKE LUND prof.bachelor i human ernæring 
Ejer af sundhedskommunikationsvirksomheden The Sweet Company, 
der laver sundhedsprojekter med fokus på spisevanerne i arbejdstiden.

Verden ville blive et bedre sted at 
være, hvis ingen gik fra arbejde på 
tom eller kagefyldt mave

Alle har brug for eftermiddagsmad
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klumme

Der er ikke mange der ved det

Men BKI betyder faktisk Brasil Kaffe Import 
– fordi vores passion og kærlighed til kaffen 
startede i Brasilien.

Vi er med når kaffen plukkes, tørres og 
sorteres inden sækkene lastes og sej les til 
Danmark. 

Her ristes kaffen i vores eget risteri – så du  
kan nyde en perfekt friskbrygget kop kaffe.

Læs mere om historien på: 
www.bkifoods.dk
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S iden de første varer med røde 
Ø-mærker blev lagt i indkøbskurvene 

for nu 25 år siden, er salget af økologi 
vokset markant. Så meget, at vi i dag er det 
land i verden, hvor økologiske fødevarer 
udgør den største del af det samlede føde-
varesalg – ca. otte procent.

 – Vores både unikke og kendetegnende 
Ø-mærke har stor betydning for den 
succes, økologi har opnået i Danmark. 
Ø-mærket gør det let for os at opnå flere 
ting på samme tid og gøre en forskel. Hver 
gang vi køber varer med det røde Ø, skåner 
vi både os selv, vores familier, naturen og 
miljøet for kemi, og vi er med til at sikre, 
at de økologiske køer, grise og høns har 
et godt dyreliv og kommer ud under åben 
himmel, siger Per Kølster, formand for 
Økologisk Landsforening.

Han påpeger, at danskernes valg af 
økologi gør en stor forskel, som vi kan 
være stolte af.

De sidste 25 år har danskernes køb af 
økologiske varer sparet den danske natur 
for mere end tre mio. kilo giftstoffer og 
skånet 4.300 mia. liter grundvand for 
rester af sprøjtegifte – hvilket ca. svarer 
til den danske befolknings privatforbrug 
af vand i 20 år. Samtidig har det sikret, at 

500.000 økologiske køer er blevet lukket 
ud på græs under åben himmel de sidste 
25 år. 

Tillid er vejen til øko-succes
98 procent af danskerne kender det røde 
Ø-mærke, og otte ud af ti har tillid til mær-
ket, viser en undersøgelse lavet af YouGov 
for Fødevareministeriet. 

 – Tillid er netop afgørende for økolo-
giens succes. Det røde Øs troværdighed 
bygger på en stærk statslig kontrol og 
ikke mindst på kød og blod: økologiske 
landmænd og mange andre økologiske 
ildsjæle, der hver dag arbejder engageret 

for bedre dyrevelfærd og natur, bedre mad 
og en bedre verden for os alle sammen. 
De værdier og den dedikation har forbru-
gerne kvitteret for, siger Per Kølster.

45 procent af danskerne køber øko-
logiske varer hver uge, og 70 procent af 
danskerne køber øko-varer hver måned.

Mere end 25 år i økologiske marker
En af de økologiske landmænd, der har 
været med siden Ø-mærkets fødsel, er 
Jan Algreen fra den økologiske gård Søris i 
Nordsjælland, der er en af Danmarks stør-
ste leverandører af økologiske grøntsager.

 – Da vi lagde om til økologi i 1987 for 
bl.a. at undgå kemi i vores marker, var 
omverdenen generelt meget skeptisk 
omkring det. I dag er økologi for alle, og 
helt almindelige forbrugere har taget 
økologien til sig. Der er ikke længere 
nogen, der trækker på smilebåndet, når 
jeg fortæller, jeg er økologisk landmand. 
Det oplever jeg, at der virkelig er respekt 
omkring, siger Jan Algreen.

Fremtiden er grøn
Økologisk Landsforening tror på, at øko-
logisk landbrug og salg vil flerdoble sig i de 
kommende 25 år.

 – Danskernes interesse for det rene, 
nære og naturlige vokser. Det spiller 
utroligt godt sammen med økologi. Det er 
ikke bare i danskernes private hjem, der 
bliver lavet mere og mere økologisk mad. 
Også i landets storkøkkener som kantiner, 
restauranter, plejehjem og daginstitutio-
ner kommer der i stigende grad økolo-
giske varer på tallerkenen. Bolden ruller 
derudaf. Og fremtiden er grøn, siger Per 
Kølster. ■

For 25 år siden kom de første Ø-mærkede varer på hylderne. Siden da 
har danskerne købt mere og mere økologi – så meget at vi i dag er 
verdensmestre. Danskernes køb af økologiske varer de seneste 25 år 
har blandt andet været med til at spare den danske natur for mere end 
tre millioner kilo giftstoffer og skåne ca. 4.300 milliarder liter grund-
vand for rester af sprøjtegifte. Det forpligter. 

25 år med -mærket
har gjort os til verdensmester

 

FAKTA: Ø-MÆRKET

De 4.300 mia. liter grundvand, som danskerne 
de sidste 25 år har skånet for rester af sprøj-
tegifte ved at købe økologiske varer, svarer 
til indholdet i 8.600 mia. halvliters flasker (22 
cm). Hvis man stabler alle disse halvlitersflasker 
oven på hinanden, kan tårnet nå til månen 
4,9 gange. Lægger man flaskerne på jorden i 
forlængelse af hinanden, kan de nå 47 gange 
rundt om ækvator.

TEKST METTE LØVBOM

Ø-mærket
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BUF'FIKS & FÆRDIG

+ Veltilberedt – klar til ovn

+ Velportioneret –  70 g pr. krokette

+  Velsmagende – 2 spændende 
smagsvarianter

+  Velformet – flot til fad, tallerken 
og på rad og række

 Kroketter
– med Kant

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

Vores lancering af Meatfree bøffer blev en 
stor succes, som vi nu følger op med to nye 
kantinevenlige kroketter med smag af spinat 
og friskost eller ris og tikka masala. 

Kroketterne er lækre som selvstændige  
vegetarretter og som portionstilbehør til 
varme retter på frokostbuffeten.

KROKETTE MED RIS OG TIKKA MASALA
Rørt med ris og tikka masala,  
sød kartoffel, grønne bønner,  
løg, kokosmælk, ingefær.
Varenummer:  900206
Vægt: 70 g/stk.

KROKETTE MED SPINAT OG FRISKOST 
Rørt med spinat, friskost, løg,  
hvidløg, kartoffel og  
krydderier.
Varenummer: 900207
Vægt: 70 g/stk.

NYHEDNyhed i den populære serie  
af kødløse kantine løsninger
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D er skulle tænkes kreativt, da de 
omkring 30 deltagere fra FKK 

Midt/Vest var samlet til Creative Cold 
Cooking tilbage i januar. På program-
met var nemlig et foredrag og en 
workshop om nytænkende og innovativ 
inspiration til det kolde køkken. 

Deltagerne blev inddelt i fire hold, 
som skulle arbejde med hhv. sand-
wich, smushi, smapas og smørrebrød. 

Blandt deltagerne på holdene skulle 
dommerne finde en holdvinder, der 
havde formået at klare opgaven godt og 
nytænkende. 

Det blev bl.a. til anretninger af 
smushi, små smørrebrød i sushi-
format, hvor vinderen var en skarpt-
skåret leverpostej rullet i knust bacon 
og et saltkødstårn med tilbehør inde i 
tårnet. ■

TEKST TINE PRIES LUND

FOTO SHUTTERSTUCK

Kreative kolde
ANRETNINGER
Kreative kolde
ANRETNINGER

4SKARPE 
til Bente Nielsen
Kantineleder hos Blücher Metal 

Hvad har du haft af forventninger  
til dagen?
− Jeg har glædet mig utroligt meget til 
i dag, til at mødes med kollegerne i for-
eningen og ikke mindst til at få en masse 
lækker inspiration med hjem. Helt konkret 
har jeg ønsket at få inspiration til, hvordan 
det kolde køkken let kan piftes op, uden 
at det bliver for tidskrævende. Vi arbejder 
hver dag under tidspres, og så er det nogle 
gange bare lidt nemmere at falde tilbage i 
de faste rutiner, for det ved man jo virker.

Hvad tager du med dig herfra i dag?
− Jeg har fået indfriet alle mine forvent-
ninger og mere til. Der kom gode input 
fra både Tulip og Lantmännen, som var 
værter for arrangementet, om det gode 
brød og nye måder at lave madoplevelser 
på. Det gav rigtigt meget at arbejde i hold, 
synes jeg. Det var lidt svært at komme i 
gang, for hvor skulle man lige starte, og 
hvad skulle det ende med. Men det var 
rigtigt sjovt at arbejde med det i praksis, 
og mine sidemænd kom op med spæn-
dende ideer, som jeg helt sikkert også vil 
tage med mig hjem. 

Hvad var dagens højdepunkt?
− Det var rigtigt sjovt, at der blev lavet 
en konkurrence ud af dagen. Man kunne 
mærke, hvordan alle deltagerne gik op i 
det med liv og sjæl. Og vinderanretninger-
ne var virkelig inspirerende. Jeg tror, jeg vil 
bruge inspirationen til gæsteanretninger, 
eller hvis der en dag skal gøres lidt ekstra 
ud af det for gæsterne i min kantine.  

Hvad har overrasket dig mest?
− Jeg var faktisk ikke klar over, at vi skulle 
arbejde med maden selv. Men det har helt 
sikkert været positivt at få lov at arbejde 
med de nye anretninger. Det giver lidt 
mere en fornemmelse af, at det faktisk 
ikke behøver at være så svært at tænke 
nyt ind i kantinen. De traditionelle sand-
wich kan nemt skiftes ud med appetitlige 
mini-burgere, og et styk rullet roastbeef 
anrettet på brød giver bare lidt mere til 
madoplevelsen.  
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01 FRELLSEN THE MINT
Med stor respekt for theens smag og 

egenskaber har Frellsen udviklet seneste skud 
på the-stammen, en mint the. Theen er en ren 
urtethe af 100 % pebermynte, som gør sig 
godt i vinterens kolde tid. 
Mød Frellsen Kaffe på stand nr. C3-016 eller 
læs mere på frellsen.dk.

02 STILSIKKERT KØKKENFODTØJ
Sika Footwear har netop lanceret 

en ny køkkensandal og smart arbejdssko. 
Køkkensandalen er let, behagelig og ikke 
mindst skridsikker, mens der ved arbejdsskoen, 
udover sikkerhed, er tænkt på designet med 
et smart sneakers-look. Begge sko er udstyret 
med en åndbar og stødabsorberende indlægs-
sål, som sikrer god pasform og stabilitet. 
Mød Sika Footwear på stand nr. C2-023 
eller læs mere på sika-footwear.dk

03 ØKOLOGISK HVEDEMEL 
Den nye økologiske hvedemel 

fra Kokkens Catering, der er produceret i 
Danmark, er af høj kvalitet. Melet har et højt 
indhold af gluten, som giver brødet større 
volumen, tættere krumme og sprødere skorpe. 
Melet har ekstra god bagekraft og kan anven-
des til alt økologisk bagværk. Brødet bliver 
dejligt saftigt og har en længere holdbarhed i 
forhold til brød, der ikke er bagt med samme 
kvalitet mel.
Kokkens Catering økologiske hvedemel 
forhandles af Catering Engros.

04 ØKOLOGISKE  
GOURMETPØLSEBRØD

Il Fornaios brød er kendt for den knasende 
sprøde skorpe, seje krumme og lette kon-
sistens, som kendetegner ægte italiensk 
håndæltet og stenovnsbagt brød. Senest har Il 
Fornaio ladet de italienske brødopskrifter indgå 
i udvikling af noget så dansk som pølsebrød. 
Mød Il Fornaio på stand nr. E-Øko-016 
eller læs mere på ilfornaio.dk

05 GODT NYT TIL ALLE,  
DER ELSKER ØKOLOGI

Kohberg har netop lanceret to økologiske 
nyheder baseret på godt bagværk og lokale 
danske råvarer, Nyt Nordisk Økologisk Rustikt 
Fuldkorn og Nyt Nordisk Økologisk Mild 
Kernerug. Den første nyhed er et mørkt og 
rustikt rugbrød bagt med økologisk rug fra 
Himmerland, rugkerner, hørfrø og rugdrys. Den 
anden nyhed er et lysere men kernerigt rug-
brød bagt med økologisk rug fra Himmerland, 
rugkerner, hørfrø, solsikke, havre- og hve-
deflager. Begge rugbrød er selvfølgelig både 
Nøglehuls- og Fuldkornsmærkede.
Mød Kohberg på stand nr. E-Øko-021 
eller læs mere på kohberg.com

Lad dig inspirere af det seneste nye på markedet.
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SÅDAN SPARER DU
ENERGI UNDER
MADLAVNINGEN
Mange blus, en ovn, mikrobølgeovn, en 
elkedel og så videre. Der er ofte mange 
apparater i gang, når der skal laves mad, 
men det behøver der ikke altid være.

Voresmad.dk giver en række tips til at spare 
på energien 

•  Steg og kog ikke længere tid end nød-
vendigt

•  Steg og kog ikke ved højere temperatur 
end nødvendigt

• Kog vand i el-kedel frem for gryde
•  Vælg enkle retter og mindsk brugen af 

gryder og pander
•  Sæt retten i kold ovn hvis stegetiden er 

længere end en ½ time
• Sæt flere ting i ovnen ad gangen
• Udnyt eftervarmen fra ovnen
• Brug kun ovnen, når det er nødvendigt
• Sørg for at bruge resterne næste dag
• Undgå madspild
KILDE: VORESMAD.DK

Økologiske forbrugere 
lever sundere
Generelt har de forbrugere, der går efter 
økologiske fødevarer, en sundere kost end 
gennemsnittet. De bestræber sig i højere 
grad på at spise sundt i det daglige og 
spiser f.eks. flere grøntsager end gennem-
snittet.

De forbrugere, der oftere end andre 
køber økologiske fødevarer, er typisk ken-
detegnet ved, at de er bosat i hovedstads-
området og har en lang eller mellemlang 
uddannelse bag sig.

De væsentligste bevæggrunde for at 
købe økologiske fødevarer er dyrevel-
færd og miljøhensyn. Derudover lægger 
forbrugerne vægt på god spisekvalitet og 
smagsoplevelsen.
KILDE: FOODCULTURE

 2015 bliver et sundt år
På Landbrug & Fødevarers Nytårskur blev 
sundhed sat på dagsordenen.

 – Mad handler ikke kun om vitaminer, 
næringsstoffer og proteiner. Mad handler 
også om sanselighed og livsglæde, sagde 
administrerende direktør i Landbrug & 
Fødevarer, Karen Hækkerup i januar, da 
erhvervsorganisationen holdt nytårskur i 
Kødbyen på Vesterbro i København.

Dermed satte Karen Hækkerup gang i et 
nyt år i Landbrug & Fødevarer, hvor orga-
nisationen også vil sætte sit præg på den 
offentlige sundhedsdagsorden.

 – Der er store udfordringer med både 
underernæring og fedme i den danske 
befolkning, som tynger de offentlige sund-
hedsudgifter, men også den kulturelle del af 
sundhedsspørgsmålet vil vi gerne diskutere 
med danskerne. Mad kan mere end blot 
at mætte. Mad kan også inspirere, skabe 
livsglæde og relationer.

Karen Hækkerup brugte bl.a. årets 
Folkemøde i Allinge til at skabe en større 
opmærksomhed på danskernes sundhed 
med udgangspunkt i det danske spisekam-
mer.
KILDE: LANDBRUG & FØDEVARER 

Rugbrødet
er på retur
Tal fra en ny analyse foretaget af 
YouGov for Fuldkornspartnerskabet 
viser, at det primært er danskere 
over 65 år, der spiser rugbrød hver 
dag, og at der er tendens til, at 
de yngre generationer ikke så ofte 
spiser rugbrød.

 – Det er bekymrende, at det er 
danskere over 65 år, som er dem, 
der spiser rugbrød oftest. Rugbrød 
er en meget vigtig kilde til fuldkorn. 
51 % af salget af fødevarer med 
fuldkornslogo på er i dag rugbrød. 
Derfor er det problematisk, hvis den 
tendens, vi ser i analysen, betyder, at 
rugbrød i fremtiden ikke længere vil 
være en del af den ”daglige kost”, 
siger Ida Enghave, teamleder for 
forebyggelse i Hjerteforeningen og 
partner i Fuldkornspartnerskabet.

Analysen viser, at 88 % af dan-
skerne spiser rugbrød på ugebasis. 
51 % af dem spiser rugbrød dagligt 
og 23 % spiser rugbrød tre til seks 
gange om ugen, mens kun 14 % 
kommer rugbrød på tallerkenen én 
til to gange om ugen. Dagligt er der 
flest over 50 år og særligt over 65 
år. Ugentligt og månedligt er der 
flest under 50 år.
KILDE: ALTOMKOST.DK
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kort og godt

OVNEN,  
DER BLI’R SOM NY  
OM NATTEN

2 års 

garanti 

RATIONAL er gennemtænkt, tysk kvalitet.  
F.eks. behøver du ikke tænke på rengøring 
 – det gør ovnen selv, og du kan lade den  
klare opgaven om natten. Så møder du til en 
helt ren, hygiejnisk ovn næste morgen, og 
dine medarbejdere kan bruge tiden til andet 
end hård, manuel rengøring. 

Kender du BENT BRANDT?
•  Danmarks største leverandør til  

restauranter, kantiner og storkøkkener

•  Vi repræsenterer nogle af verdens bedste 
producenter af professionelle maskiner, 
køkkengrej og isenkram

•  Mere end 9.000 varenumre på lager  
– bestil online på vores hjemmeside

•   Bestil inden kl. 14 – så leverer vi den  
følgende hverdag

•  14 meget erfarne konsulenter kommer 
overalt i Danmark som sparringspartner og 
rådgiver til forandringer, udskiftninger og 
inspiration

•  Eller ring og få en snak med vores  
medarbejdere i isenkram eller maskinsalg 

•  Besøg vores showroom i Aarhus 

•  Tilmeld dig vores nyhedsmail og tilbuds-
avisen ’Godt Grej’ med masser af idéer og 
reportager fra dine kolleger

•  Se listen over kurser og workshops i  
Aarhus og København på vores hjemmeside 

Langdyssen 7, Lisbjerg · 8200 Aarhus N
Tlf. 8930 0000 · www.bentbrandt.dk 

Få mere at vide om RATIONAL,  
der med en imponerende teknologi 
med ’5 sanser’ gør det helt enkelt 
at servere fantastisk kvalitet hver 
gang – uanset hvad, du ønsker  
at tilberede. 
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01 PÅLÆGSMASKINE  
I HØJ KVALITET

En ny pålægsmaskine fra Graef med hjælpe-
motor på slæden, aflaster køkkenfolk i den 
daglige brug. Klingen har keramisk overflade 
som sikrer, at pålægget slipper klingen lettere, 
hvilket giver et pænere snit. Desuden bliver 
rengøringen ekstra nem.
Læs mere på bentbrandt.dk

02 SKÅNSOM OPBEVARING  
AF KNIVE 

Yaxell har lanceret den mest skånsomme kniv-
magnet nogensinde, der hverken giver dine 
knive ridser eller skrammer. Skinnen er fremstil-
let med skjulte individuelle magneter, hvilket 
gør, at knivene ikke er i direkte kontakt med 
magneterne og dermed ikke lader sig ridse. 
Du kan vælge mellem naturfarve eller sort, 
begge fremstillet i miljøvenlig bambus. Yaxell 
knivmagneten fås i to længder.
Mød Yaxell Danmark på stand nr. C3-011 
eller læs mere på yaxell.dk

03 KVALITETSKAFFE  
FOR ENHVER SMAG 

En ny kaffeautomat fra N&W-gruppen gør 
det muligt både at servere friskbrygget kaffe 
og espresso. Automaten arbejder med både 
friskmalet kaffe og af hele kaffebønner, og kan 
arbejde med både det lave tryk til friskbrygget 
kaffe og det høje tryk, som espressoen kræver. 
Krea er den optimale løsning, hvis du vægter 
kvalitetskaffe og ægte nordisk friskbrygget 
kaffe og samtidig have muligheden for at 
servere ægte italiensk espresso.
Mød Wittenborg på stand nr. E-020 
eller læs mere på nwglobalvending.dk

04 PRÆRIENS GULD
I Canada, i den provins, der hedder 

Manitoba, drejer alt sig – næsten da – om land-
brug. Her dyrkes det, nogen kalder ”verdens 
bedste hvede”, som formales til det berømte 
glutenrige brødmel: Manitobamelet. Det økolo-
giske manitobamel, der både kan fås fint sigtet 
eller som fuldkorn, er nøglehulsmærket og har 
et højt indhold af protein.  
Mød Skærtoft Mølle på stand nr. E-Øko-052 
eller læs mere på skaertoft.dk

05  NYT SAMARBEJDE BÆRER  
(ROD)FRUGT

Søris og Lammefjords Grønt er gået sam-
men om at lave et convenienceprodukt af 
rodfrugter. Rodfrugterne komme fra Søris, 
mens Lammefjords Grønt sørger for nænsom 
skrælling af rødbeder, gulerødder, gule beder 
og bolsjbeder, så at de er klar til brug i storkøk-
kenerne. Rodfrugterne er ikke tilsat nogen 
former for tilsætningsstoffer, det er alene brug 
af isvand og en ubrudt kølekæde, omhyggelig 
håndtering og vacuum forpakning, der sikrer 
at den gode råvarekvalitet bevares hele vejen 
igennem.
Mød Søris på stand nr. E-Øko-040 og 
Lammefjords Grønt på stand nr. E-Øko-007.

FOTO KANTINEN
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Lad dig inspirere af det seneste nye på markedet.
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 Sæt sund 
fornuft på 
hylderne
Med Arla On-the-go er det ikke svært 
at regne den ud. Et nemt og lækkert 
alternativ i løbet af dagen falder i god jord 
hos eleverne og styrker din bundlinje. 
Endda uden det store hjemmearbejde 
fra din side. Vi stiller kølere eller 
betalingsautomater til rådighed og 
rådgiver både om placering og det  
bedste varesortiment til dine kunder.     

Læs mere på arlafoodservice.dk eller 
kontakt din lokale Arla-konsulent, hvis du er 
klar til at sætte sund fornuft på hylderne.

115731_Arla_On-The-Go_Annonce_210x927_ART01_JT.indd   1 15/09/14   14:36
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CREATIVE COLD COOKING
Tirsdag den 18. februar 2015, kl. 16:30- 20:00.
Andritz sprout a/s, Glentevej 5, 6705 Esbjerg Ø.
Arrangementet er arrangeret af FKK Esbjerg og 
er for alle medlemmer af FKK.

Under titlen Creative Cold Cooking giver 
Tulip Foodservice og Lantmännen Unibake 
os nytænkende og innovativ inspiration. 
Vi kickstartes til at tænke nyt og moderne 
gennem en workshop, hvor vi skal være 
kreative sammen og fremstille en masse 
gode retter. Vi taler bl.a. om trends inden 
for sandwich, smushi, smapas og smør-
rebrød.

Medbring eget forklæde.

Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 125 kr.
Tilmelding senest den 11. februar til 
Annbritt Jønson på mail alj26@sol.dk eller 
telefon 24 61 67 58.
 

CHAMPAGNESMAGNING
Fredag den 27. februar 2015, kl. 17:00.
Vinspecialisten i Herning Centeret, Merkurvej 
84, 7400 Herning.
Arrangementet er arrangeret af FKK Midt/Vest 
og er for alle medlemmer af FKK.

Kom foråret i møde med en sprudlende 
champagnesmagning. Vi skal smage 6-8 
forskellige mousserende vine og forskellige 
champagner (så lad bilen stå hjemme).

Da det er bedst at smage champagne 
uden mad, vil det være en god ide ikke at 
komme på “tom” mave. Vi slutter dog af 
med tapas, så ingen går sultne hjem.

Tag gerne en kollega eller din bedre 
halvdel med.

Pris for medlemmer: 150 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding senest den 21. februar til Janni 
Wagner Hansen på telefon 20 93 56 71.
 

GENERALFORSAMLING FKK 
TREKANTOMRÅDET
Fredag den 6. marts 2015, kl. 17:00.
Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 
Kolding.
Arrangementet er arrangeret af FKK Fyn og er 
for alle aktive medlemmer.

Kom til rundvisning på Koldinghus, hvor 
vi også holder vores generalforsamling. 
Efterfølgende er der spisning og hyggeligt 
samvær.

Se dagsordenen på kantinen.dk.

Tilmelding senest den 20. februar til Inge 
Marie Ravn på mail imravn63@gmail.com 
eller telefon 23 71 47 46.

Årsmøde i Aalborg
Fredag den 20. marts til søndag den 22. marts 2015 inviterer FKK Nordjylland til årsmøde i Aalborg. En weekend, hvor vi arbejder 
med samfundsinput, afholder årets generalforsamling og ikke mindst mødes til kollegialt samvær lokalklubberne iblandt.

FREDAG

Fra kl. 16.00: Modtagelse samt indkvarte-
ring på Park Hotel, Aalborg.

Kl. ca. 18:30: Busafgang fra hotellet 
til Miljø – & Energi Forvaltningen, hvor vi 
skyder Årsmødet 2015 i gang.  Vi samles 
til en uformel aften med masser af hygge-
snak og afslapning ovenpå en trættende 
rejse til det ”skjønne” Nordjylland.

Sørwi og Catering Engros er denne 
aften vært ved en lækker buffet med alt, 
hvad dertil hører.

Inden midnatsklokken kimer, kører 
bussen os over Limfjordsbroen og tilbage 
til vores værelser.

LØRDAG
Kl. ca. 9:00: Vi krydser atter Limfjorden – 
denne gang til AB Catering, hvor general-
forsamlingen afholdes kl. 10:00.

Efter generalforsamlingen serveres en 
let frokost sponseret af Delika.
Slutteligt har vi allieret os med samfunds-
forsker Johannes Andersen. Han vil på sin 

gæve, nordjyske facon vende samfundet 
på godt og ondt.

Kl. ca. 14:00: Bussen kører os tilbage 
til hotellet.

PAUSE: Park Hotel er beliggende i 
centrum over for banegården. For de 
forlystelsessyge vil der være mulighed for 
en slentretur i midtbyen og opleve stem-
ningen omkring Aalborgs nye havnefront 
samt det nyligt åbnede Musikkens Hus.
Kl. ca. 18:00: Afgang med bus til Miljø – 
& Energi Forvaltningen, hvor vi afslutter 
Årsmødet med manér:
Festbanket med lækker mad, liflig drue-
saft samt masser af hyggestemning.
Bussen vil lørdag nat atter bringe os sik-
kert over broen.

TILMELDING OG PRIS:
Du får:
• Transport til og fra Aalborg
• To overnatninger på hotel
• Fuld forplejning med drikkevare

• Masser af fagligt input
• Netværk med kolleger fra hele landet
•  Generalforsamling, hvor du kan være 

med til at tegne fremtiden for FKK
• To spændende indlæg/ foredrag
• Transport hele weekenden
•  Et brag af en festmiddag med vin og 

underholdning
 
PRISEN FOR HELE ARRANGEMEN-
TET INKLUSIV TO OVERNATNIN-
GER PÅ HOTEL:

Indkvartering i enkeltværelse Kr. 1650,-
Indkvartering i dobbeltværelse Kr. 999,-
Indkvartering i trippelværelse Kr. 750,-
Pris for deltagelse u/indkvartering Kr. 500,-
 
Ovennævnte priser er for aktive kontin-
gentbetalende medlemmer af Foreningen 
Kantine & Køkken.

Bindende tilmelding og betaling til din 
lokalklub.
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Hyppig spild af vand og fedtstof?
Altro giver høj skridsikkerhed

”Min erfaring siger mig, at Altro gulvene bevarer deres skridsikkerhed også selvom 
de bliver slidt. Skridsikkerheden holder hele vejen igennem gulvet, hvilket er en 
væsentlig parameter, når gulvet skal ligge fx i et køkken- og kantineområde, hvor 
der dagligt er meget trafik og stor risiko for spild af mad og væsker, der kan gøre 
gulvet glat,” siger Inge Vaaben, Facility Director, PricewaterhouseCoopers

Altro Stronghold™ 30 / K30

www.altro.co.dk/K30d

36 78 90 33

info@altro.dk

www.altro.dk/K30d

Kontakt os på
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de bliver slidt. Skridsikkerheden holder hele vejen igennem gulvet, hvilket er en 
væsentlig parameter, når gulvet skal ligge fx i et køkken- og kantineområde, hvor 
der dagligt er meget trafik og stor risiko for spild af mad og væsker, der kan gøre 
gulvet glat,” siger Inge Vaaben, Facility Director, PricewaterhouseCoopers

Altro Stronghold™ 30 / K30

www.altro.co.dk/K30d

36 78 90 33

info@altro.dk

www.altro.dk/K30d

Kontakt os på



”STREET FOOD” ARRANGEMENT
Onsdag den 8. april 2015, kl. 17:00.
BC Catering Kolding, Kokbjerg 28, 
6000 Kolding.

Arrangementet er arrangeret af FKK Esbjerg, 
FKK Fyn og FKK Trekantområdet og er for 
alle medlemmer af FKK.

Santa Maria, Euro Poultry, Kødgros Vest og 
Multiline inviterer til Street Food inspiration. 
Først med kaffe og velkomst, hvorefter vi 
suger inspiration til os i Kantinen. Efter en 
kort pause er det tid til inspirationstur på 
”Street Food Marked”.

Pris for medlemmer: Gratis.
Pris for ikke-medlemmer: 50 kr.
Først til mølle max 70 pladser.

FKK Esbjerg: Tilmelding senest den 23. 
marts til Hanne Holm på mail nh112@
esenet.dk eller telefon 20 84 34 79.

FKK Fyn: Tilmelding senest den 23. marts til 
Helle Larsen på mail hla@interacoustics.
com eller telefon 23 95 24 34 (privat) eller 
63 71 35 90 (arbejde).

FKK Trekantområdet: Tilmelding senest 
den 30. marts til Inge Marie Ravn på 
mail imravn63@gmail.com eller 
telefon 23 71 47 46.

KANTINEN I FORANDRING 
– SÅDAN SÆTTER DU DEN NYE DAGSORDEN
Crash kursus i Kolding, Aalborg og København. Marts, april og maj.

Kurset er for både kantine-
ledere og medudviklende 
medarbejdere i kantinen.

Moderne kantinedrift er en højt profes-
sionaliseret bedrift, der kræver indsigt i 
både gastronomi, madtrends, økonomi og 
markedsmekanismer. 

Den moderne madforbruger er troløs 
og kræver inspiration og aflastning i sit 
travle liv. Kantineledelse er dermed blevet 
til en ressourcekamp, hvor pris er den 
altoverskyggende parameter, der regulerer 
markedet. 

Tilbage står kantinelederen, der forsø-
ger at få enderne til at nå sammen, både i 
forhold til kunderne og i forhold til økono-
mien. Sådan behøver det ikke at være! 

På dette crashkursus får du de sidste nye 
handson redskaber til at vende udviklin-
gen. Du får således tilgang til fagrelevante 
ledelsesværktøjer, der gavner både dig, din 
virksomhed og ikke mindst dine kunder.

INDHOLD
Kurset er intensivt og praksisorienteret.
Ledelse af en kantine i forandring – 6 nye 
ledelsesværktøjer, der kan bringe din kan-
tine i superligaen og dreje fokus væk fra pris 
over mod loyalitet og oplevelser. 

DE 6 VÆRKTØJER
Værktøj #1:  ”Scan, Stjæl & Omsæt”: Dig og 

din omverden…
Værktøj #2:  ”Skab nye ideer”: Kreativitet er 

næsten som at koge kartofler…
Værktøj #3:  ”Junkyard”: Fejl er kimen til 

læring…
Værktøj #4:  ”Food O’meter”: 

Konceptudvikling skaber den 
røde tråd…

Værktøj #5:  ”Servicerejsen”: Serviceudvikling 
skaber loyalitet og en konkur-
rencefordel….

Værktøj #6:  ”Æblet – En kernefortælling”: 
Kommunikationsdesign skaber 
kundeoplevelser…

UNDERVISER
Per Guldbrandt er uddannet som kok fra 
Søllerød Kro, har HD i organisation/strategi 
og en diplomuddannelse i erhvervspædago-
gik og har mange års erfaring med ledelse 
og udvikling af køkkener.

Kurset koster 3.800,- kr. ekskl. moms. inkl. 
fuld mødeforplejning.
Henvendelse og tilmelding til: 
Per Guldbrandt på mail  
info@perguldbrandt.dk. 

Max. 16 deltagere pr. hold.
 
KOLDING
Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 9:00–16:00.
NORD Gourmet, Kokbjerg 14, 6000 Kolding

AALBORG
Tirsdag den 14. april 2015, kl. 9:00–16:00. 
BEST WESTERN Scheelsminde
Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg

KØBENHAVN

Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 9:00–16:00
Symbion KonferenceCenter, Fruebjergvej 3, 
2100 Kbh. Ø
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65 år
Laila Ulmann 13.03.50 
Karlslunde Centervej 124, 2690 Karlslunde

60 år
Lisbeth Pedersen 13.03.55 
Syvvejen 2, Kirke Syv, 4130 Viby Sjælland

Else Krog Hansen 29.04.55 
Lykkenssadevej 8, 5750 Ringe

50 år
Lisbeth Jørgensen 02.04.65 
Korningvej 109, 8700 Horsens

Laila Hauge Hansen 06.04.65 
Elstedskolevej 15, 8520 Lystrup

Dorte Giedsing Nielsen 21.04.65 
Smedegårdsvej 25, Tvis, 7500 Holstebro

Ditte Henriksen, Kokkenes Køkken, 6000 Kolding · Jan Petersen, ISS Facility Service, 2900 Hellerup · Morten Tuholt, Martin Professionel, 8200 Aarhus · Janne Hviid-
Nielsen, Kromann Reumert, 8000 Aarhus · Ingelise Andersen, Compass C/O Vestas, 8450 Hammel

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@gmail.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

Annoncesalg
DG Media
www.dgmedia.dk

Oplag ifølge Fagpressens Medie Kontrol: 
5.600 eksemplarer

ISSN 0022–8885
Kantinen udkommer 6 gange årligt

Deadline for annoncer til Kantinen nr. 2
5. marts 2015

Forsidefoto: Shutterstock

kolofon

Annoncer i
KANTINEN
Bladet Kantinen distribueres til landets kantiner 
og læses af beslutningstagere i branchen med 

ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.

3.000 
kantiner i Danmark

600.000 
måltider hverdag

Kontakt DG Media og hør nærmere om
mulighederne for annoncering i bladet.

Claus Aagaard Hansen · Account Manager 
Direkte: 33 70 76 63· Mobil: 52 92 29 10 

Epost: claus.h@dgmedia.dk

Kantinen_annonce-kopi.indd   1 19/12/13   11.10

AF FORENINGEN KANTINE & KØKKEN

bliv 
medlem
Et medlemsskab koster kr. 385,- 
halvårligt. Med det følger 6 udgi-
velser af magasinet KANTINEN, 
en lang række spændende 
kursus- og uddannelsestilbud og 
netværk på tværs af branchen. 

Du kan læse mere og  
melde dig ind i foreningen  
på www.kantinen.dk

Annoncer i
KANTINEN
Bladet Kantinen distribueres til landets kantiner 
og læses af beslutningstagere i branchen med 

ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.

3.000 
kantiner i Danmark

600.000 
måltider hverdag

Kontakt DG Media og hør nærmere om
mulighederne for annoncering i bladet.

Claus Aagaard Hansen · Account Manager 
Direkte: 33 70 76 63· Mobil: 52 92 29 10 

Epost: claus.h@dgmedia.dk

Kantinen_annonce-kopi.indd   1 19/12/13   11.10

ANNONCER I 
KANTINEN

Bladet Kantinen distribueres til landets kantiner og læses af 
beslutningstagere i branchen med ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.

Kontakt DG Media og hør nærmere om mulighederne for annoncering i bladet.

Claus Aagaard Hansen · Account Manager
Direkte: 33 70 76 63 · Mobil: 52 92 29 10 · Epost: claus.h@dgmedia.dk

3.500
kantiner i Danmark

600.000
måltider hverdag

Annoncer i
KANTINEN
Bladet Kantinen distribueres til landets kantiner 
og læses af beslutningstagere i branchen med 

ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.

3.000 
kantiner i Danmark

600.000 
måltider hverdag

Kontakt DG Media og hør nærmere om
mulighederne for annoncering i bladet.

Claus Aagaard Hansen · Account Manager 
Direkte: 33 70 76 63· Mobil: 52 92 29 10 

Epost: claus.h@dgmedia.dk

Kantinen_annonce-kopi.indd   1 19/12/13   11.10
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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 78B, 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

 

Catering
Engros

– en del af FoodService Danmark

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

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

 

VENMARK FISK A/S
Læssevej 31, 9850 Hirtshals 
Tlf. 98 94 59 65
www.venmark.dk
Super frisk fra Hirtshals til hele Danmark

 

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

HØRKRAM FOODSERVICE A/S

ØST: VEST:
Centervej 1, Torshøjvej 59, Kolt, 
4180 Sorø 8362 Hørning
Tlf. 57 87 04 00 Tlf. 86 92 72 00

Hørkram Foodservice A/S er landsdækkende 
totalleverandør til foodservice markedet, med 
b.la egen kødopskæring, Nonfood-afd. og meget 
bredt økologisk sortiment. Vores fokus er høj 
leverings- og kvalitetssikkerhed og stor fleksibilitet i 
forhold til vores kunders ønsker.
 
Besøg os på hoka.dk

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

 

t e k n i k

Belægnings

Untitled-1   1 11/1/07   2:14:49 PM
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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

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

køkkenmaskiner/kantine-diske

KANTINEX APS
Tlf. 70 20 28 00, Mobil 21 94 58 30
info@kantinex.dk – www.kantinex.dk
Køkkenmaskiner og udstyr til produktionskøkken
Kantine-diske – borde og stole

møbler/interiør

ØSTERGAARD INTERIEUR A/S
Industrivej 28-30, 7430 Ikast
Tlf. 97 15 31 11
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
• Alle former for rustfri specialopgaver udføres
• 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: info@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

kaffe 

GEVALIA
Søndre Ringvej 55, 2605 Brøndby
Tlf. 70 14 50 93 – www.mdlzafh.dk
Stærke kaffekoncepter målrettet det
professionelle marked.
Gevalia, Mastro Lorenzo, Gevalia 1853,
Gevalia Økologisk, Karat, Tassimo.

 

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

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
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Find opskrifter og inspiration på www.royalgreenland.com/foodservice

Brug frossen fisk? 

høj kvalitet

intet spild

altid på lager

nem at dosere

ensartede stykker

vægt garanti

Det er blot 
en myte, 
at fersk 
fisk er 
bedre 
end frossen...

Royal Greenland anbefaler frossen fisk fordi…

•	 FRISKHEDEN ER BEVARET: Royal Greenland’s fisk skæres og fryses umiddelbart efter 
fangst, hvorfor friskheden er bevaret, da den bakteriologiske proces ikke opstartes.

•	 HØJ KVALITET: Den hurtige indfrysning sikrer fiskens høje kvalitet og bevarer  
vitaminer og mineraler.

•	 PORTIONSSTØRRELSER: I vores sortiment tilbyder vi små delikate stykker fisk, 
 der gør det let at tilpasse mængden til forskellige portionsstørrelser i serveringen 
 = ingen spild!

•	 GLASERING: De frosne fisk er glaseret med vand, hvilket er en slags emballage, 
 som sikrer friskheden. Men HUSK hos Royal Greenland betaler du kun for  

nettovægten uden glasering. 

Torskeloins, 
Str.: 120 - 140g 
5 kg nettovægt
uden glasering

Torskeloins, små 
Str.: 60 - 80g
5 kg nettovægt
uden glasering


