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Coxinhas - Brasil
Coxhinas betyder små lår på 

portugisisk og er en af Brasiliens mest 
populære gadesnacks.

Her er den serveret med en dejlig frisk salsa. 
Det smager af sol, sommer og samba.

03 Samosa - Indien 
Samosa er en klassisk indisk 

gadesnack. Den fi ndes i alle mulige 
variationer. Her laver jeg den med nye 
danske kartofl er og ærter. 

04

Bliv inspireret på FoodAppeal.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på FoodAppeal.dk 
og få inspiration til alt fra mad på budget til 
spændende nye opskrifter.

Tip!
Lær at folde 
samosa-trekanter. 
Scan koden. 
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Er sundhed dit ansvar?
Folkesundheden er under pres og har været det i flere år. Vi 
bliver federe og federe, spiser mere og mere præfabrikeret mad, 
og convenience spås atter en renæssance de kommende år. 
Medierne beskriver allarmerende næsten to generationer af børn 
og unge, der lige om lidt skal stifte familie og på jobmarkedet 
men som aldrig har lært at lave mad. De er vant til take away 
og har sjældent taget del i syslerne derhjemme i køkkenet, hvor 
mor og far forsøger at få enderne til at nå sammen med karriere, 
familie og sundhed. 

Paradoksalt nok har de mange livsstilskure samtidig for alvor 
indtaget madscenen både blandt ungdommen men også blandt 
gæsterne, der efterspørger LCHF, paleo, 5:2 og laktose og 
glutenfri mad. Ligesom ungdommen nu til dags også vokser op 
som kulhydratforskrækkede, der forsager brød, pasta og kartof-
ler. En voksende gruppe der synes at have påvirket det meste 
af Danmarks syn på vel nok den mest traditionsbundne spise, 
rugbrød. Men kan vi som kantinefolk ikke bare være ligeglade? 
Det er vel ikke vores rolle at opdrage, fremme madkultur og lære 
gæsterne og deres familier, hvad mad med smag lavet fra bunden 
er for en størrelse? Og hvad varieret kost betyder?

I denne udgave af Kantinen har vi spurgt Signe Wenneberg 
om hendes syn på sundhed i kantinerne og i samfundet. Med 
afsæt i sommerens folkemøde, hvor netop sundhed var på alles 
læber, trækker vi emnet ud af de trygge rammer og løfter det op i 
helikopter på samfundsniveau.

Madkultur er et fælles ansvar. Og en stor del af netop mad-
kulturen formes og forankres i kantinerne. Derfor har vi også 
et ansvar. Som fagfolk, formidlere og mennesker. Vi skal turde 
skubbe til vores gæster og invitere dem inden for. Inddrage dem 
i vores køkken og forføre dem ind i en verden af god mad, sæso-
ner og velsmag - og på den måde præge dem i retningen af et 
naturligt men også elskværdigt forhold til mad. Mad skal samle, 
give energi og glæde. Derfor er det vigtigt, vi husker at løfte vores 
ansvar som køkkenfolk. For vi kan gøre en forskel både i dag, i 
morgen og på den lange bane. 

Jan Andersen, formand
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Alle køkkener, der fejrer smagen af det 
gode den 16. september, kan være med i 
konkurrencen om at vinde en smagsople-
velse til en værdi af 15.000 kr. 

En god portion nytænkning, faglig stolt-
hed og masser af engagement. Vi finder 
vinderen blandt de, der på bedste vis lever 
op til følgende:

• Den bedste fejring af Store 
Smagedag 
Hvordan fortæller I jeres gæster, at I 
fejrer ”Nyd smagen af det gode”?

• Velkendte råvarer i ny  forklædninI 
år har vi fokus på mejeriprodukter. 
Derfor skal skyr, hytteost eller fløde 
indgå i retten. Lad gennemtænkt 
håndværk vise, hvordan ingredienserne 
bruges på en ny og smagfuld måde.

• Spiseoplevelsen 
Vær nytænkende – lad duft, udseende, 
råvarevalg og konsistens gøre, at man 
nyder smagen af det gode.

• Det sundhedsbevidste køkken 
Tænk sundheden ind i køkkenet og 
brug mejeriprodukternes mangfoldig-

hed som smagsforstærker og medspil-
ler til rettens øvrige ingredienser.

• Send fem billeder med en kort 
beskrivelse til hvert billede. 
Send det sammen med navn, adresse 
og arbejdsplads enten på mail til 
sp@sopogco.dk og skriv ’Store 
Smagedagsprisen 2015’ i emnefeltet, 
på Instagram med hashtagget #arla-
foodservice eller på ’Store Smagedag’s 
Facebookside.

• Sidste frist for at indsende  billeder  
og beskrivelser er den 25. september 
2015. Der findes tre finalister, som i 
uge 40 bedes indsende opskrifter og 
mere udførlige oplysninger. Én vinder 
kåres på Fødevaredagen den 28. okto-
ber 2015.

MASKULINE MÆNDS MADVANER FRUSTRERER MYNDIGHEDERNE
Hvordan får vi mænd til at spise sundere? 
Det spørgsmål vil Fødevarestyrelsen gerne 
have svar på, fordi mænd generelt lever både 
mere usundt end kvinder og i kortere tid.

Styrelsen inviterede derfor forskellige inte-
ressenter fra kommunerne, detailhandlen og 
de øvrige nordiske lande til en workshop, 
som blev afholdt hos Landbrug & Fødevarer 
på Axelborg i juni 2015 som en del af pro-
grammet under Men's Health Week.

Madkulturforsker Jonathan Leer, der 
er ph.d. ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik på Aarhus Universitet, mener, at 
Fødevarestyrelsen går den rigtige vej ved at 
skabe et mere maskulint univers, som kam-
pagnen ’Herrefedt’ med TV-kokken, Claus 
Holm, som frontfigur:

”Mange mænd føler sig trykket af hele 
det her sundhedstyranni. Det er en form for 
kastration af mændene, der opfatter det 

som løftede pegefingre, når kvinderne taler 
kost og ernæring.”

Ifølge Jonathan Leer skal der mindre 
sundhedsoplysning og mere trivsel og vel-
være ind i debatten. 
KILDE: FOODCULTURE.DK

Vil du vinde Store Smagedagsprisen 2015?

Professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed og andre sundhedsprofessio-
nelle vil få en nøglerolle på fremtidens 
arbejdsmarked. Det kræver ændringer 
af sundhedsuddannelserne. Og de er 
på vej.

Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet har i kølvandet på uddan-
nelsesfremsynet sat gang i et udvik-
lingsarbejde, der skal justere rammer og 

indhold på uddannelserne, så de stude-
rende bliver endnu bedre rustet til fremti-
dens sundhedsvæsen. Udviklingsarbejdet 
vil bygge på input fra uddannelsesin-
stitutionerne og fra sundhedsvæsenet. 
Kost & Ernæringsforbundet har bidraget 
sammen med de øvrige organisatio-
ner i Sundhedskartellet, KL og Danske 
Regioner.
KILDE: KOST.DK

SUNDHEDSUDDANNELSER  
TUNES TIL FREMTIDEN
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kort og godt Øko Mini Smørcroissant, 25 g
Antal pr. kasse: 225 stk 
Varenr: 18125000

NYHED!

Bager for dig

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

Bager for dig

Øko Mini Morgenstykker i mixkasse, 35 g
Antal pr. kasse: 150 stk 
(6 varianter af hver 25 stk.)
Varenr: 18891500

Øko Micro Morgenstykker i mixkasse, 25 g
Antal pr. kasse: 140 stk 
(4 varianter af hver 35 stk.)
Varenr: 18891100

SMÅ  KOLOGISKE  
fristelser til dit morgenbord

Brug for

NY INSPIRATION 

til din hverdag? 
 

SMS “nyhedsmail” til 

1919 og deltag samtidig 

i konkurrencen om et 

hotelophold for 2.

NYHED!

NYHED!

Kohberg er din brødfaglige sparringspartner ved 
både økoløft og omlæg ning til økologi. Vi har netop 
udvidet vores økologiske sortiment med mini og 
micro morgen stykker samt en mini smør croissant. 
Så kan du nemt og enkelt give dit morgen bord et  
smagfuldt Økoløft.  

100% Kohberg

100% bagværk

100% kvalitet
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Sunde grønne retter
Spis masser af grønt og sundt uden at være fana-
tisk. Det er udgangspunktet for Anne Hjernøes 
nye indbydende kogebog, der følger op på suc-
cesen, Sunde salater. I kogebogen får du hjælp 
til selv at skrue op for det grønne med lækre og 
velsmagende grøntsagsretter, mættende varme 
og kolde supper, nye skønne salater og ikke 
mindst Annes yndlingsfiske- og skaldyrsopskrifter.
Sunde grønne retter, Politikens Forlag,  
204 sider, 300,- kr.

Det søde Italien
Direkte fra livsnyderland nr. 1 præsenterer Hanne 
Birgitte og Anders Grøndahl en perlerække 
af nemme, smukke og stærkt vanedannende 
italienske desserter. Tiramisù i fem forskellige 
versioner, profiteroller, panforte, pandekager, 
panettone og diverse typer hjemmelavet is er 
blot noget af det, de 48 forskellige opskrifter fri-
ster med. Derudover bliver du guidet rundt i den 
særlige italienske kaffe- og barkultur, hvor hvert 
tidspunkt på dagen har sin individuelle nydelse.
Det søde Italien, Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck, 128 sider, 199,95 kr.

Lykken er is
Det er sjovt og hyggeligt at lave sin egen is med 
wauw-effekt, og så smager hjemmelavet is 
fantastisk. ”Lykken er is” er den perfekte bibel 
for alle iselskere, skrevet af de to superpopulære 
bloggere Anne au Chocolat og Maja Ambeck 
Vase. Opskrifterne byder på alt lige fra sorbeter, 
mælkeis og parfaiter til pindeis, is(lag)kager, 
isdesserter m.m. – nemme som mere avancerede.
Lykken er is, Politikens Forlag, 184 sider, 250,- kr.

Femme food
Annika og Winnie Methmann Christensen er 
søskende og har sammen bloggen Femme Food, 
hvor de deler opskrifter uden mel, mælk og hvidt 
sukker. Ideen til bloggen kom efter, at Annika fik 
konstateret mælkeallergi og derfor skulle lave sin 
kost om. Bogen indeholder både opskrifter på mor-
genmad, frokost, aftensmad, desserter og snacks. 
Principperne for opskrifterne er både, at det skal 
være let at få fat i råvarerne, det skal være nemt at 
følge opskrifter, og så skal maden smage godt. 
Femme food, Lindhardt og Ringhof, 192 sider, 
199,95 kr.128 sider, 199,95 kr.

NORDISK, NATURLIGVIS
27 årige Louise fra København driver to madblogge, den 
danske – louisesmadblog.dk – og den tilsvarende engelske 
– nordicfoodliving.com, som hun driver med sin kæreste. 
Bloggen, der først startede som et opskriftsarkiv til hende selv, 
har siden udviklet sig til at være en velbesøgt inspirationsside 
med opskrifter i alle afskygninger, fra simple forretter til krea-
tive salater og syndige desserter.  Louises eksperimenterende 
tilgang munder ud i lækre nordiske kreationer og smukke 
billedskud, som hun selv tager. 

Følg bloggen på louisesmadblog.dk

ØKOLOGISK, SUNDT OG LÆKKERT
Bloggeren, Sarah Britton, er kvinden bag den verdenskendte 
og populære madblog, MyNewRoots.org, hvor tilgangen er 
uforarbejdet, økologisk, sund mad. Canadiske Sarah, der har 
blogget siden 2007, har nu ca. to millioner besøgende hver 
eneste måned. Ud over bloggen bruger hun sin baggrund 
som uddannet holistic nutrionist i København, hvor hun er 
bosat. Her har hun bl.a. skabt en specialmenu for NOMA’s 
Nordic Food Lab, og lige nu er hun aktuel med sin første 
kogebog i Danmark, My New Roots, som indeholder 100 
vegetariske retter, hvoraf de fleste er veganske, mange er 
glutenfri, og nogle er rawfood.

Følg bloggen på mynewroots.org
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bøger og bloggere



Økologisk brød til  
dagens gode øjeblikke

Vil du have et  
ekstra drys  

øko-inspiration? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

på schulstadbakerysolutions.dk

Der er både noget til dine morgenfriske kunder, de 
frokostglade, de snacksultne - og til dem, der blot 
ønsker brød med omtanke på tallerkenen. 

Se hele vores økologiske sortiment på 
schulstadbakerysolutions.dk  

Med vores økologiske nyheder kan du servere 
lækkert bagværk med sund fornuft til alle dagens 
gode øjeblikke. Vores økologiske brødkurv byder på 
alt fra blandede morgenbrød til sandwichboller og 
rugbrød. Så tag et kig på vores sortiment, hvis du er 
på udkig efter øko-inspiration til din brødmenu. 

www.schulstadbakerysolutions.dk
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Klassiske retter er en del af 
madkulturen, men det er vigtigt, 
vi stadig fornyr os. 

Sundhed  
– er det kantinens ansvar?

H vilken rolle spiller kantinerne i forhold 
til danskernes sundhed? 

De spiller en meget stor rolle. Det er her, 
de arbejdende danskere spiser. Vi ved, 
at rigtig mange ikke når særlig meget 
morgenmad, og flere skal alt muligt med 
sport eller arbejder sent, så det måltid, 
danskerne får midt på dagen, er sindssygt 
vigtigt i forhold til at holde den arbej-
dende befolkning sund, frisk og klar til at 
arbejde. 

Efter min mening er der jo ikke noget, 
der er vigtigere end mad. Politikere 
spørger så tit: “hvad skal Danmark leve af 
i fremtiden” - og jeg siger altid, også selv 
om ingen hører det, at vi selvfølgelig skal 
leve af mad. Vi skal først og fremmest leve 
af mad i fremtiden. Vi kan leve sundt og 
godt. Eller leve fedt og usundt. Det er et 
valg. Og arbejder man et sted, hvor man 
har en kantine til at træffe valgene for en, 
så er det ikke altid, man selv har det gode 
valg eller det mindre gode valg. 

Jeg tror ikke, alle kantine-ansatte 
og alle ansatte i offentlige køkkener er 
klar over, at de måske bestrider nogle af 
landets vigtigste jobs. Man kan i hvert fald 
ikke se det på, hvordan vi som samfund 
vælger at aflønne disse vigtige funktioner. 
Men jeg mener, at alle, der gør en ekstra 
indsats for at skabe gode, sunde måltider 
til mange, burde have medaljer. For det er 
her, der virkelig kan gøres en forskel for 
mange menneskers livskvalitet. Og det vil 

batte - også ud i samfundsøkonomien og 
på, hvor lykkelige vi føler os som folk.

Hvem har ansvaret for at sætte dagsorden og 
vælge kursen i storkøkkenet?
Det har ledelsen sammen med medarbej-
derne i køkkenet. Hvis der også er mulig-
hed for at høre, hvad gæsterne har at sige, 
er det jo super. Men det her er og bliver en 
ledelsesbeslutning. 

Jeg besøgte i forsommeren en fanta-
stisk kantine på Østerbro i forbindelse 
med en pris, jeg var med til at uddele som 
ressourceambassadør for den tidligere 
miljøminister. Her kunne man mærke 
engagementet fra køkkenlederen og per-
sonalet helt ud på buffeten, man kunne se 
det på de skilte, der var skrevet, den måde 
maden var pyntet på og på de værdier 
om madspild, sundhed og økologi, man 
forsøgte at formidle. Medarbejderne - 
som jeg talte med - følte sig meget heldige 
at have netop denne kantine med disse 
fantastiske medarbejdere på netop deres 
arbejdsplads. 

Ude i kølerummene kunne man se 
masser af rester, som blev brugt til det 
ene og det andet. Brødskorper blev til 
rasp og kom i morgendagens nye dej. Alle 
grøntsagsrester blev brugt til supper og 
andre retter. Intet blev smidt ud. Det var 
helt fantastisk at opleve, og det her skete 
jo kun, fordi en ledelse helt overordnet 
bakkede op, og fordi den daglige ledelse 

kunne udføre det i praksis og med glæde.
Hvordan sikrer vi, at gæsterne bevarer glæ-
den ved mad og gode råvarer?
Der er desværre rigtig mange danskere, 
som har glemt, hvordan rigtig mad sma-
ger og laves. De har også glemt, hvordan 
man køber ind. Ja, de siger endda "hand-
ler ind” - selv om man jo enten handler 
eller køber ind. Der er i det hele taget 
opstået en meget stor “ikke-viden”. Man 
ved ikke, hvad man ikke ved, at man ikke 
ved. Når det kommer til mad. Det hænger 
sammen med den sociologiske udvikling, 
hvor kvinderne kom væk fra køkkenerne 
og ud på arbejdsmarkedet - hvor de før 
arbejdede rigtig hårdt hjemme mange af 
dem. 

Og hvad så med maden og måltiderne?
De blev ikke tillagt den vægt, som de 
havde i gamle dage. Og det er et meget 
stort tab. Alt det, kvinder traditionelt 
havde beskæftiget sig med i tusindvis 
af år, blev der med et set ned på. Man 
opfandt slogans som “kvinderne hjem til 
kødgryderne” som noget meget negativt. 
Hvad det jo ikke er. 

Der er jo hverken noget i vejen med 
kødgryder eller hjem eller kvinder. Jeg er 
sådan set både feminist og venstreorien-
teret, men jeg siger alligevel, at vi har et 
problem her. Fordi der gik så meget viden 
tabt. Det gjorde der heldigvis ikke hjem-
me hos mig. Jeg er vokset op på landet, jeg 
har gået til 4H og madlavningskurser og 

Sundhed er konstant på alles læber og ikke uden grund. Vi propper os i stigende grad 
i skrammelmad, og den skræntende folkesundhed er et voksende samfundsproblem. 
Men har kantinerne en rolle her? Vi har talt med klimaaktivist og kommunikations-
rådgiver Signe Wenneberg om sundhed. 

TEKST METTE LØVBOM  FOTO SIGNE WENNEBERG
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Made for kitchen needs

 SPISE
 GLÆDE

 SKRU OP FOR



”Tænk, hvis vi 
prioriterede 
HOVEDMÅLTIDERNE. 
Dem, midt på dagen. 
Tænk, hvis vi som 
samfund prioritererede, 
at vi ville have, at alle 
mennesker skulle spise 
store, gode, økologiske, 
sunde, proteinrige, 
grønne og lokalt 
forankrede måltider 
midt på dagen. ALLE. .”
SIGNE WENNEBERG

husholdning som barn, og jeg har haft en 
enlig mor ligesom jeg selv i øvrigt, der var 
nødt til at strække madbudgettet, hvad jeg 
har lært rigtig meget af. Desuden var hun 
lærer, så hun var ikke så meget væk hjem-
mefra som andre forældre kunne være. 

Nuvel, hvordan kommer vi videre? Her 
har kantinerne - som er her de daglige 
måltider serveres - jo en helt vildt vigtig 
rolle at spille. Jeg tænker tit, at der burde 
være mad-skoler ude i kantinekøkkener-
ne efter arbejdstid. Hvorfor egentlig ikke. 
Det ville være virkelig god team-building, 
og det ville give medarbejderne sunde, 
gode vaner, der ville komme arbejdsplad-
sen til gavn. 

Desuden elsker jeg de arbejdspladser, 
der tilbyder, at medarbejderne efter en 
travl dag kan købe gode måltider med 
hjem for få penge. Man skal spise god mad 
for at kende god mad. Man skal kende 
smagen, og man skal oplyses om råva-
rerne. Alle kan slå op i en kogebog og helt 
slavisk lave fin, fin mad i weekenderne 
og så leve af slammede pappizzaer til 
hverdag, når ingen kigger. Og der bliver 
solgt så meget papæskemad, at der også 
må blive spist helt vildt meget papæske-
mad. Det, vi mangler, er mad-viden. Gode 
vaner. Gode erfaringer, som man kun selv 
kan gøre sig - og som man kan lære. Det 
handler om madkundskab. Som ingen er 
for gamle til at lære.

Hvordan tænker du, maden i kantinen kan 
have indflydelse på familien derhjemme? 
Hvis far kommer hjem og har proppet 
sig med en masse hurtige kulhydrater 
omkring frokost - en masse hvidt brød og 
en masse sodavand, jamen, sådan er der 
mange der spiser og drikker, så bliver han 
sulten omkring kl.14-15-stykker igen. Her 
er han til møde. På mødet er der matad-
ormix og kaffe. Det ser jeg hele tiden. Jeg 
begriber ikke, hvorfor der ikke serveres 
gode ting til møder, men det er en anden 
snak. Så er han sindssygt sulten kl.16-17 
stykker, når han henter børn. Og han er 
irritabel. Og han skal købe ind. Hans krop 
fortæller, at han skal have noget hurtigt. 
Meget hurtigt. Gerne noget sukker. Så 
køber han det til sig selv og børnene, der 
går i sukkerchok. Og da han virkelig er 
sulten, skal det gå stærkt, så han køber 
enten en pizza eller nogle fishfingers 

eller en burger, og så er vi inde i den 
samme mølle igen. 

Så bliver børnene lagt, det er aften, far 
er sulten igen. Han spiser en hel masse 
kager og en hel masse slik (det kan ses på 
salget, vi er det mest slikspisende land i 
verden) og drikker en masse sodavand 
og drikker en masse kaffe. Så sover han 
dårligt. Og næste morgen starter det hele 
forfra. 

Hvis far nu havde fået et meget stort 
proteinrigt måltid til middag, sådan som 
min morfar fik det, så kunne han faktisk 
have nøjedes med et par rigtig gode rug-
brødsmadder til aftensmad, sådan som 
min morfar og andre i den generation fik 
det. Det ville have taget en masse stress af 
familien. Især hvis forældre kunne være 
sikre på, at der også var blevet serveret 
store grønne proteinrige måltider henne 
i skolerne og børnehaverne og vuggestu-
erne. 

Tænk, hvis vi prioriterede 
HOVEDMÅLTIDERNE. Dem, midt 
på dagen. Tænk, hvis vi som samfund 
prioritererede, at vi ville have, at alle 
mennesker skulle spise store, gode, økolo-
giske, sunde, proteinrige, grønne og lokalt 
forankrede måltider midt på dagen. ALLE. 
Fra vuggestue til alderdomshjem. Fra 
kantinen hos Maersk til den hos vejarbej-
derne. Det ville betyde enormt meget for 
folkesundheden. 

Vi ved, at man bliver 10 år yngre, hvis 
man bor syd for København, end hvis 
man bor Nord for København. Der er en 
enorm social ulighed i mad her. Det kunne 
vi komme til livs som samfund - delvist i 
hvert fald - hvis vi sikrede os, at alle havde 
adgang til et sundt måltid om dagen. Ville 
det ikke være et vidunderligt samfund? 
Og jeg er sikker på, at det ville kunne 
betale sig. 

For vores største fremtidige problem 
bliver de stigende offentlige sundhedsud-
gifter. Hvad nu hvis flere blev holdt sun-
dere længere? Det ville både økonomisk 
for samfundet og livsstilsmæssigt for den 
enkelte være kæmpe stort. 

 I 2020 skal alle offentlige kanti-
ner have 60% økologi, men de private 
kantiner går fri. Hvad tænker du om den 
udvikling? 

Jeg tænker, at det er skørt. Men at de 
private jo i høj grad har brug for at være 
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tiltrækkende overfor nye medarbej-
dere på markedsbetingelser - og her 
er det en faktor, at der er en ordentlig 
frokostordning. Det ved jeg af erfa-
ring, for jeg har selv været chef. 

Medarbejdere vil have økologi og 
god sund, grøn mad - fx en ugentlig 
dag med fisk og kun kylling, hvis de 
ved, at det er fra dyr, der har haft det 
godt. Tendensen siger i øvrigt, at flere 
og flere gerne vil have vegetariske 
retter - især dem, det tager lidt tid 
at lave, og som er meget smagfulde. 
Dem får de ikke tid til selv at lave der-
hjemme, så de vil meget, meget gerne 
have dem på buffeten på arbejdet. Det 
er i det hele taget slut med salatbor-
det med iceberg og ferskenfarvet 
dressing og importerede tomater 
uden smag. Nu vil medarbejdere 
have rodfrugter og masser af grønt 
året rundt - som skal komme fra 
Danmark. Kål er den store ting.

Hvordan ville du selv drive en kantine, hvis 
du fik lov at være køkkenchef i en uge? 
Sikke et sjovt spørgsmål. Det ville jeg 
meget gerne prøve. Jeg ville bage alt 
brød selv, selvfølgelig. Så ville jeg lave 
en menu, som jeg hang op om manda-
gen, så “gæsterne” kunne vide, hvad 
de havde at se frem til. Jeg ville også 
lave et hashtag #signeskantinemad - 
eller sådan noget og opfordre medar-
bejderne/gæsterne til at tage billeder 
af retterne i løbet af ugen. Så ved de, at 
jeg er stolt af mit arbejde og ønsker, at 
de medarbejdere, der springer froko-
sten over og sidder og spiser gulerød-
der eller lakridser og er på Instagram i 
pausen, skal blive dødmisundelige og 
løbe ned i kantinen. 

Så ville jeg sørge for, at alt var 
økologisk - og lokalt dansk. Og at 
der var en ugentlig fiskedag - med en 

fisk i sæson. Og en kødfri dag. Og så 
skulle der være en dag med chili con 
carne, det elsker mine sønner. Jeg tror, 
det skulle være den sidste dag, for jeg 
propper alle mulige rester i, og ingen 
opdager det. Dertil skulle vi have flad-
brød, yoghurt og salat, så det faktisk 
ikke ender med så meget kød… 

Ude bagved skulle mine høns bo, så 
kunne de få alle de rester, der ikke kan 
spises. Nu laver jeg fis. Jeg ved godt, jeg 
ikke må have høns med på arbejdet… 

Så ville jeg bage en kage en af 
dagene, men det skulle være samme 
dag, som vi skulle danse i kantinen, så 
vi også lige kunne forbrænde lidt. Jeg 
ville invitere en brasiliansk danser til 
lige at få humøret og pulsen lidt op. 

Jeg ville hver dag få et par medarbej-
dere - også fra ledelsen - til at deltage i 
madlavningen, og de skulle så hver dag 
med stolthed præsentere menuen. 

Jeg ville lægge hvide duge på alle 
borde og sætte friske blomster fra 
grøftekanterne i vand. Jeg ville gøre 
måltidet rigtig hyggeligt og smukt. 
Fadene skulle pyntes flot med spise-
lige blomster. Og når maden var præ-
senteret, så skulle alle sætte sig ved 
bordene og spise sammen. Ikke det der 
med at tage en tallerken med op foran 
computeren. Vi skulle have en mad-
kultur i min kantine. Hvor vi spiste 
sammen. Længe. Og talte om vigtige 
ting. Og havde nogen til at sige et par 
ord undervejs en gang i mellem. Den 
ene dag en præst, den næste dag en 
forfatter. Og ingen skulle sidde alene 
ved nogen borde. Det ville jeg holde 
meget øje med. Og sørge for, at de kom 
til at sidde sammen med andre… 

Måltiderne er det bedste samlings-
punkt i en familie, blandt venner og 
på en arbejdsplads. Det må vi ikke 
glemme. ■

12   N R .  4  ·  A U G U S T  2 0 1 5  ·  K A N T I N E N . D K

tema sundhed

DET FLYDENDE GULD
En tidlig høst af olivensorten, Arbequina, 
og en nænsom filtrering giver denne 
økologiske olivenolie fra Rioja i Spanien en 
ungdommelig, frisk smag med noter af chili 
og nyslået græs. Det lave syreindhold og 
den milde smag gør olien utrolig velegnet til 
både drikke og dressinger samt marinader 
og sågar stegning.  Malene Aaris er kvinden 
bag importen af den velsmagende olie, 

som hun henter 
en gang årligt 
og kun sælger 
af seneste høst. 
Olien fås i ½-, 
2½- og 5-liters 
beholdere.

Hør mere og 
bestil ved 
Malene Aaris 
på malene.
aaris@c.dk

Naturligt slik
B’GUM - Nature Bites Back,  er en helt ny 
økologisk produktserie af naturlige frugt-
bites, som netop har ramt markedet. Der er 
tale om et dehydreret produkt, et frugtlæ-
der, som er helt fri for tilsætningsstoffer og 
udelukkende lavet på økologiske råvarer 
- æbler, bær og skovhonning. Produkterne 
kommer foreløbigt i fem varianter og er vel-
egnede som både gourmetslik, mødesnack 
eller som add-on til salaten, müslien eller til 
skyr og yoghurt. 

Læs mere og bestil på naturebites-
back.com
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TASTE THE FUTURE

www.anuga.com

Deres billet til Food & 
Beverage-universet
Præsenteret i en imponerende palette:

De internationale innovationer og trends i branchen. 

Anuga er den vigtigste og største fødevaremesse i verden og impone-

rer enhver også i 2015 præsenteres en bred palette af internationale 

udstillere. De ti fagmesser i Anuga forener målrettet udstillernes og

de besøgendes interesser. Glæd Dem til de attraktive aftenarrange-

menter, det inspirerende rammeprogram og innovative trends.

Køln, 10.–14.10.2015

Køb adgangskortet online nu og spar 

op til 44 %: www.anuga.com/tickets

10 TRADE SHOWS
 IN ONE

Intermess ApS
Radhusvej 2
2920 Charlottenlund
Tel. +45 45 505655
Fax +45 45 505027
messe@intermess.dk

90x265mm_DK_Anuga_2015_Anzeige_Allgemein_Kantinen.indd   1 27.07.15   10:59

Saft og kraft
Har du rester af frugt og grønt, 
kan du forvandle det til sirlige 
drikke, der booster energi-
niveauet. Fx kan du med en 
slowjuicer lave energishots af 
sprudlende citron og super 
sundt ingefær, som bl.a. er 
kendt for at modvirke inflam-
mation i kroppen og dermed 
mindske risikoen for hjertekar-
sygdomme m.m. Du kan få 
slowjuicere i forskellige stør-
relser og enten manuelle eller 
automatiske. 

Læs mere på rawandmore.dk

Naturligt  
GODT

Glutenfri er godt fordi
Gluten er nogle bestemte proteiner, der findes i korn; 
såkaldte kornproteiner. Unge som gamle kan udvikle 
glutenintolerance og tåler dermed ikke korn med 
gluten, som især findes i hvede, byg og rug. Naturlic 
er dit lette alternativ til at sætte glutenfri alternativer 
på menukortet. Shoppen forhandler et væld af bage-
blandinger – helt uden gluten. 

Læs mere på naturlic.dk



01 RUSTIKT SERVICE
Peppery er navnet på en ny porce-

lænsserie fra RAK, som består af to flade taller-
kener, en oval tallerken og to skåle. Serien, der 
følger tidens rå og rustikke trend, fås både i en 
blå og i en grå farve, som også fint kan mikses. 
Læs mere på bentbrandt.dk

02SPIS LIGE BRØD TIL
På baggrund af flere konkrete kunde-

forespørgsler har Kohberg skabt et nyt unikt 
sandwichbrød, der gør arbejdet i køkkenerne 
mere enkelt og fleksibelt. De nye gastrobrød, 
der er tilpasset ½ gastroform, kan udskæres 
i størrelser efter behov og er ideelle til både 
sandwich, snitter, pindemadder, pizza, panini, 
landgangsbrød og meget mere.
Læs mere på kohberg.com 

03 FULD VALUTA FOR 
DE GYLDNE DRÅBER

Testo har netop lanceret en ny generation af 
deres populære frituretester, Testo 270. En ny 
måleteknologi muliggør en endnu hurtigere 
måling af fritureoliens kvalitet. Dette sikrer både 
kvaliteten af den friturestegte mad og reducerer 
udgifterne til fritureolie med op til 20 %.
Læs mere på buhl-bonsoe.dk

04 FRISKE  
FORSYNINGER

Laver du selv forfriskninger, måske lemonade 
eller citrusvand, kan du med fordel servere 
dem i glasbeholder med taphane. Lad selv 
gæsterne tappe direkte fra beholderen, pynt 
eksempelvis smukt med frugt og blomster.

Læs mere på bronnum.dk

05 BÆREDYGTIGE  
FISKEFRIKADELLER

Royal Greenland har tilpasset opskriften på 
deres fiskefrikadeller, så de nu laves med certifi-
ceret bæredygtig torsk. Udover at være baseret 
på en bæredygtig råvare er frikadellerne lavet på 
helt naturlige ingredienser, som man også ville 
kunne finde i et almindeligt køkken.
Læs mere på royalgreenland.dk

Nyheder og inspiration til efteråret

01

FOTO: SHUTTERSTOCK OG FORENINGEN KANTINE & KØKKEN

02 05

0403
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Flere bønner!
Mere smag!
Minimum af væske!
Dampede bælgfrugter - Hvad er det?
• Naturlig farve og duft
• Sprød konsistens
• Klar til brug direkte fra dåsen
• Bedre for miljøet

• Skånsomt tilberedt via dampkogning
• Lang holdbarhed:
      30 måneder fra produktionsdato

Spørg efter lækre opskrifter hos:

HAUGEN-GRUPPEN DENMARK A/S OoH
Kanalholmen 37 • DK-2650 Hvidovre • Tlf: 36 34 30 00 • www.haugen-gruppen.dk

3 dåser per kolli.
2,10 til 2,35 kg drænet 
vægt pr. dåse NYHED

Kantinen_maj2015_godkendt.indd   1 11/05/15   11.33



Lokale råvarer  
avler sundhed

Det er én af de få dage i sommermåneden 
juli, hvor sommersolen for en kort stund 

skinner ind gennem sideruden, da vi kører 
langs havnekajen i smilets by Aarhus. I hori-
sonten kæmper tunge skyer med at få plads, 
i virkeligheden ret karakteristisk for den 
danske 2015-sommer. Aarhus Havn og de nye 
bygninger tårner sig op, gigantiske parkerings-
huse, arkitektoniske kontorhøjhuse og den 
gamle badeanstalt i en skøn forening, inden vi 
når frem til den lige så karismatiske politigård 
i det gamle Ridderstræde i hjertet af Aarhus. 

Lokale råvarer
Det skinner tydeligt igennem, at vi er midt i 
bærsæsonen. På vej ind i køkkenet bliver øjet 
forført af farverige ribs, hindbær, jordbær 

og de første danske sprudlende kirsebær. De 
sødmefyldte bær, der finder vej til salater, 
dressinger, marmelader og bagværk er høstet 
på Samsø hos landmanden Niels, der har 
været fast leverandør af stort set alle grøntsa-
ger, urter, bær og frugter igennem de 11 år, køk-
kenchef Britta Lange har huseret i køkkenet 
på politigården. 

Det handler om smag. Om enkelthed og om 
naturlighed. Hos Britta spiser man hverken 
radiser eller jordbær i kantinen i december, 
for det findes ganske enkelt ikke.

- Det hænder, at gæsterne spørger efter 
især asparges i vintermånederne. Der forsøger 
jeg så at finde alternative løsninger som ex. 
skorzonerrødder, og jeg forsøger også at 
forklare gæsterne, hvorfor vi konsekvent kun 

Når Britta på Politigården i Aarhus forvandler kilovis af 
grøntsager til grønne serveringer af særlig høj kvalitet, 
handler det om sæsoner, lokale  råvarer og om at gøre 
tingene så enkelt som muligt.

TEKST METTE LØVBOM  FOTO JONAS NORMANN
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anvender sæsonbetonede råvarer her i 
huset. For mig er det unaturligt at spise 
grøntsager, der er fragtet hele vejen fra 
Spanien eller Peru, og som har ligget flere 
uger i en kølebeholder, når vi kan hente 
frisk kål på Ingerslev Grønttorv blot fem 
minutters kørsel herfra. Kål, der vel og 
mærke lige er hevet op af jorden på de 
samsiske marker, fortæller Britta Lange.

Holdningen er konsekvent. Der ser-
veres heller ikke fisk opdrættet i damme 
eller tigerrejer fra Asien, der ifølge WWF 
Verdensnaturfonden er pumpet med 
kemikalier og antibiotika, ligesom truede 
fiskearter heller ikke finder vej til køkke-
net. Der serveres til gengæld vildlaks og 
økologiske rejer, hvis lejligheden byder 
sig. For der er ingen tvivl om, at grønt-
sagerne udgør langt størstedelen af den 
daglige frokostservering. 

Årstidens grøntsager fylder en del i Brittas køkken

Mindre madspild
Klokken er elleve, og de første strissere 
indfinder sig med sultne blikke i kantinen, 
der til dagligt serverer morgenmad og fro-
kost for knap 300 gæster. Menuen bugner 
af farverige grøntsager, en skøn fusion af i 
alt fem forskellige salater finder i dag vej til 
skranken - alle en fryd for øjet og vari-
erende med bær, æg, urter, spelt, kikærter, 
bagte rodfrugter og nødder. Et sandt him-
merige for salatelskere og i virkeligheden 
også en billig frokost for gæsterne. For i 
kantinen vejer man nemlig maden. 

- Tidligere solgte vi frokosten til en fast 
pris, men vi kunne se, at vores madspild 
i affaldssækkende i kantinen steg stødt. 
Gæsterne kylede simpelthen alt for meget 
mad ud, så vi tog en resolut beslutning 
om at sætte fokus på madspild. En del af 
løsningen var at prissætte serveringen 
efter vægt, og det har virket fra dag et. I dag 
smider gæsterne stort set ikke mad ud, vi 
har mindsket vores madspild i kantinen 
betragteligt ved denne ene regulering, 
fortæller Britta.

Køkkenet holdes enkelt. På den måde 
har man hele tiden fokus på at bruge 
de råvarer, man har ved hånden. Rester 
bruges blandt andet til at fremstille alt 
lige fra safter og juicer til brød, relish og 
pickles, og alt laves fra bunden - igen med 
fokus på både madspild, sæson og ikke 
mindst smag. Kantinen gør i virkeligheden 
meget ud af at oplyse gæsterne om de ting, 
der bevæger sig på madscenen. Økologi, 
bæredygtighed og sæsoner er blot nogle af 
de mantraer, de både arbejder med og for-
midler. Det handler om oplysning og om 
at værne om sund fornuft og madkultur. 
Som kantine har man en rolle i det store 
billede, både fordi man konstant bevæger 
sig i felten og derfor har adgang til viden 
og know-how. Men også fordi dialog med 

FAKTA OM ØSTJYLLANDS POLITI

• Østjyllands Politi blev etableret den 1. januar 2007 i  forbindelse 
med politikredsreformen, hvor de tidligere  politikredse i områ-
det blev lagt sammen i én ny, stor politikreds.

• Kredsen omfatter Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favr-skov,
Aarhus, Odder og Samsø kommune.

• Østjyllands politikreds dækker et areal på 3.503 km2 og har 
flere end 536.000 indbyggere.

• Der er i alt ca. 950 ansatte i Østjyllands Politi.

 
FOTO FORENINGEN KANTINE & KØKKEN

gæsterne giver større forståelse for de valg, 
der træffes i køkkenet. 

Naturlighed, ja tak!
Kantinen, der tilbage i marts fik overrakt 
årets Kantine & Køkkenpris, regner med 
at have bronzemærke i økologi inden for 
kort tid. Men der er ingen fanatiske hold-
ninger at spore omkring økologi. Fokus 
ligger mere på bæredygtighed. Og fornuft. 
Kokkene køber hellere et dansk konven-
tionelt æble fra Samsø end et økologisk 
fra Mallorca. Ligesom de også altid kører 
med en dynamisk menu, der hele tiden kan 
tilpasses leverandørernes udbud.

- Vi kører en tæt dialog med vores leve-
randører om deres avl og produktion. Det 
giver ingen mening at sætte oksekød på 
menuen, hvis vores slagter lige har parteret 
et rådyr. Forleden kom han forbi med en 
kalvepistol på 60 kg. Den langtidsstegte 
vi i ovnen natten over, mens vi gik i gang 
med at lege med resten af menuen. Selve 
arbejdet med at sammensætte menuen og 
køre dialogen med leverandørerne går altid 
på skift. Det skaber et kreativt miljø i køk-
kenet, når vi hele tiden kan tilpasse, udvikle 
og justere menuen. Og det giver energi, 
fortæller Britta. 

Mad som byggesten
Da vi bliver vist rundt i hovedbygningen, 
der i dag er mere sikret end nogen sinde 
pga. terrorniveauet, passerer vi flere 
uniformerede betjente fra beredskabet. 
Fuldvoksne og muskuløse mænd, der 
til dagligt har et fysisk krævende job, og 
som derfor også har en forpligtelse til at 
holde sig i form. Enten via løb eller anden 
sport i fritiden eller i det dertil indret-
tede motionscenter i bygningens kælder. 
Derfor falder snakken i køkkenet også 
hurtigt på selve det ernæringsmæssige 
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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

OVNRULLER MED OKSEKØD 
FYLDT MED LOKALE RÅVARER
Varenummer:  800517
Kollistr.: 8 poser á 8 stk
EAN kolli: 5741200805174
Vægt pr. stk.: 100 g

BLOMKÅL SOUFFLÉ
BLØDT MØDER SPRØDT
Varenummer: 920016
Kollistr.: 4 poser á 12 stk.
EAN kolli: 5741200920167
Vægt pr. stk.: 175 g

Sensommer  
& ansvar  
på menuen
Hos Daloon er vi storforbrugere af bønnespirer 
og hvidkålshoveder i vores produktion.

På fabrikken i Nyborg dyrker vi derfor selv vores 
egne bønnespirer. Faktisk høster vi ca. 32 ton  
friske bønnespirer til vores produktion om ugen. 
Det er dejligt nemt med spireproduktion i ’bag- 
haven’, hvor vi kan sikre kvaliteten på nært hold 
fra dag til dag.

Når det drejer sig om kål, sørger vores trofaste, 
lokale landmænd, for at dyrke de bedste kvalitets- 
kål, naturligvis dyrket på fynsk friland! 

Sæt tidens kantine-aktuelle madtemaer på  
menuen – tag en forsmag på sensommeren og  
nyd mere dansk og lokalt med spirer på spring  
og fynske kål.

Clean Label 
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i kosten, og det viser sig, at man faktisk 
arbejder bevidst med at lave en så varieret 
menu som overhovedet muligt uden 
tilsætningsstoffer. Rene og reelle råvarer, 
der tilsammen skal sikre en kost med både 
fibre, vitaminer, mineraler og aminosyrer. 
Uden nogen former for hysteri. 

- Vi har bevidst fokus på at servere 
så mange grøntsager som overhovedet 
muligt. Og gerne de grove, der primært 
fungerer som langsomme kulhydrater. 
Dernæst bruger vi rigtigt mange linser 
og bønner i stedet for kød, det mætter 
fint og er et fantastisk supplement eller 
en erstatning for netop kød pga. det høje 
proteinindhold. Flere af gæsterne skulle 
da godt nok vænne sig til det, men nu kan 
vi næsten ikke lave nok. For nyligt deltog 
over 350 strissere i den traditionsbundne 
DHL Staffet. Der løb vi tør for humus og 
hvid bønnepuré allerede først på efter-
middagen, simpelthen fordi det var så 
populært, siger Britta. 

Køkken advisory board
Som noget helt særligt har køkkenet sit 
eget sammensatte advisory board – eller 
bestyrelse som nogle nok vil kalde det, 
bestående af seks kolleger og Britta. Et 
par gange i kvartalet samles de for at 
drøfte nye tiltag og ideer til kantinen. En 

meget vigtig brik i kantinens udvikling, 
for her er virkelig tale om en kantine i 
udvikling. Der afholdes køkkenaftener 
for gæsterne, hvor der på skrift bliver sat 
fokus enten på et særligt område eller 
som sidste gang; en aften med fokus på 
hjemmelavede forårsruller med årsti-
dens grønt. Det er igennem arbejdet 
med det skræddersyede board, at køk-
kenet får ideer – men også igennem den 
daglige dialog med gæsterne i løbet af 
frokosten. Der hersker en dejlig sum-
men i kantinen og en udbredt respekt for 
køkkenteamet, da vi sætter os til bords 
med en flok kollegaer.

- Min daglige gang i kantinen skærper 
mine sanser, og jeg får lyst til at smage 
på nye ting og råvarer, jeg ellers aldrig 
ville drømme om at sætte mine tænder i. 
Udbuddet er ekstremt nuanceret. Nu har 
jeg arbejdet på politigården siden 1983, 
og maden i kantinen har aldrig været 
bedre, er en af de kommentarer, der flyver 
henover bordet, mens vi nyder køkkenets 
fantastiske frokost. Som skribent kommer 
jeg vidt omkring og besøger næsten hver 
uge en kantine et sted i Danmark. Det er 
dog sjældent, jeg oplever en kantine så 
sikker i sin kurs og samtidig stadig enkel i 
sin tilgang til faget. Det handler om kvali-
tet, nærhed og om smag. ■

” Vi kører en tæt 
dialog med vores 
leverandører 
om deres avl og 
produktion. Det 
giver ingen mening 
at sætte oksekød på 
menuen, hvis vores 
slagter lige har 
parteret et rådyr..”
BRITTA LANGE
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Niels fra Samsø har været fast leverandør af grøntsager i 11 år. Sæsonens sidste jordbær pryder salaten.
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Find inspirerende, lækre opskrifter på vores hjemmeside!

www.santamariafoodservice.dk

MED VORES TEX-MEX KAN DINE GÆSTER SE 
FREM TIL ET SPÆNDENDE SMAGSLØFT!

Nye ”skærpet” opskrifter giver et Tex Mex-smagløft! For vores Taco Spice Mix vil det sige 
betydelig mindre salt og sukker i den færdige ret, og prøvespiserne har sagt god for smagen. 
Vores tacosaucer og salsaer er spækket med op til 55% tomater, og der er ikke tilsat sukker. 

Serveres direkte – eller benyttes som udgangspunkt for din egen signatursalsa.

Mere smag 
NY OPSKRIFT

Ny 
opskrift 
MERE TOMAT 

– MERE SMAG

new
MEXICAN

Santa Maria Kantinen 210x297.indd   1 2015-07-03   15:44



voxpop

Hvad gør du 
for at højne 
 sund heden 
blandt dine 
gæster?
MOGENS JENSEN
Beskæftigelse: Kantineleder, Syddansk Erhvervsskole 

Vi bespiser hver dag 2000-3000 elever på skolerne i Odense og 
Vejle, som skal have energi til en hel dag med læring og fysisk 
arbejde. Derfor har skolen valgt i 2014 at omlægge kantinerne 
og lade dem blive Nøglehulscertificeret. Det betyder, at vi serve-
rer mad med rigtig mange fibre og fuldkorn i form af fx bulgur, 
fuldkornspasta og groft brød, og så sparer vi på fedt, salt og suk-
ker ved bl.a. at servere masser af grøntsager og mindre sovs.

Det kan være lidt en udfordring på en skole med så mange 
håndværkere, som vi har her. Elever inden for de fysiske fag 
spiser helst kun den gode gammeldags mad, de kender hjem-
mefra. Det er vi nødt til at tage hensyn til, ellers smutter de over 
på nabogrillen og mæsker sig i hotdogs og cola. 

HELLE LARSEN
Beskæftigelse: Kantineleder, Interacoustics 

Der er flere niveauer at gøre det på. Først og fremmest har jeg 
vendt buffeten rundt. Da vi skulle flytte i nye lokaler, lyttede man 
til mine ønsker for kantinen. Nu bliver gæsterne mødt af smukke 
farver fra en bugnende salatbar. Det er tydeligt at se og mærke, 
at det får dem til at vælge sundere. Faktisk sparer vi helt op mod 
5 kg kød – om dagen!

Derudover laver jeg mad med mindre fed - fx dressinger lavet 
på 0,2 % skyr, og så har jeg fjernet langt de fleste decideret 
usunde ting, der bliver fx slet ikke serveret kage. 

Jeg har desuden fundet ud af, at det hjælper at synliggøre 
sundhed. Af og til - hvis der er wienerbrød om fredagen - stiller 
jeg det klods op af skålene med skyr og hjemmeristet havregryn. 
Gæsterne vælger i stor stil den åbenlyse sundhed, der både 
mætter mere og feder mindre. 
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Diversey 
produkter til 
ovn- og 
grillrengøring!

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 34662 da 07/15

www.sealedair.com

Diversey produkter til ovn- og grillrens er løsningen til 
effektiv fjernelse af indtørret fedt og fastbrændte madrester. 
Produkterne er udviklet til at håndtere selv de mest krævende 
rengøringsopgaver.  

• Fjerner effektivt fedtstoffer og fastbrændte 
madrester

• Påføres ved høj temperatur (min. 100°C)

• Tidsbesparende – ikke nødvendigt med 
nedkøling af ovne, riste og grillplader

• Ingen faremærkning - sikkert og enkelt at 
håndtere

• Leveres i 6x2L; varenr. 6068775

Se også Diversey Care’s brede sortiment af 
rekvistitter til ovn- og grillrengøring!

Før Efter

Diversey introducerer nu 
Suma® Grill Hi-temp D9.8!

For yderligere informationer om Diversey 
Care produkter til ovn- og grillrengøring samt 
sommerkampagne, kontakt:

Sjælland  & Bornholm
Johnny D’Souza
Tlf. 2612 6105

Jylland & Fyn
Tonny Jacobsen
Tlf. 2612 6104

SOMMERKAMPAGNE!
Prøv en Suma Grill Hi-temp 
D9.8 startpakke til en stærk 

kampagnepris! 

34662A-ADV-Advert for Kantinen-A4-da.indd   1 04/08/2015   13:46
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Efterår er 
græskartid
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For nogle er græskar lig med udhuling og dekorering til Halloween, for andre er 
de en yndet efterårsspise. En ting er sikker, nu er tiden endelig kommet. Efteråret 
bringer græskar med sig i næsten alle tænkelige farver og former. Vi har fun-
det fire græskar frem, som du kan prøve kræfter med i løbet af efteråret –  til 
 bagning, syltning, kogning og stegning, ja der er faktisk næsten ingen grænser.
TEKST TINE PRIES LUND

FOTOS SHUTTERSTOCK

Spaghetti-squash
Spaghetti-squash er et græskar, der har sit navn efter 
frugtkødets egenskaber. I rå tilstand er det gul-orange kød 
fast, men når det tilberedes, bliver det mere løs og skilles 
til strimler, der minder om spaghetti. Og faktisk kan det 
bruges som en sund erstatning for pasta – med eller uden 
sovs. Udenpå kan skallens farve variere fra gul og orange 
over til en mere hvidlig farve. 

Buttercup 
I samme familie finder vi buttercuppen, der kendes på 
sin hårde, mørkegrønne skal. Buttercuppen er faktisk 
en vinter-squash, men smager som og ligner græskar. 
Kødet, der er fast og uden trævler, smager sødt og 
nøddeagtigt og er godt til alt lige fra supper og tærter 
til muffins og puré. Inden i er buttercuppen sprængfyldt 
med både A-, B-, og C-vitaminer samt mineraler som 
calcium, magnesium og fosfor.

Hokkaido
En af de mest almindelige sorter græskar i Danmark er hok-
kaidoen. Det rød-orange hokkaido-græskar tilhører center-
græskar-familien, som kan variere meget i udseende fra sort 
til sort, men alle smager meget ens. Smagen af hokkaido er 
mild og sødlig og går derfor godt med smag fra bl.a. ingefær, 
hvidløg og chili. Skal du lave græskarsuppe, er hokkaidoen en 
sikker vinder til fyldig og cremet konsistens. Du kan desuden 
bage eller stege det eller lave mos og puré.

Butternut
I moskusgræskarfamilien finder man bl.a. butternut-græskarret, 
eller melongræskarret som det også nogle gange kaldes. 
Butternutten er lysebrun og pæreformet og har en blød, rund 
og nøddeagtig smag, som egner sig til både madlavning og 
bagning. Det er et af de sværere græskar at dyrke, da det er 
vant til et noget varmere amerikansk klima. Det er dog ikke 
umuligt, hvis man har et lille drivhus. 

kend   
dine græskar
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Hassel
Hasselbuske bliver typisk mellem 3-6 meter høje, mens 
de største af dem måler op mod 12 meter. Når du vil 
samle frugterne fra buskene, er det nemmeste at ryste 
dem ned på et underlag. Hasselnødder modner i sep-
tember-oktober, men faktisk kan de umodne nødder, 
som man plukker sidst i august eller først i september 
være en lækker, sprød delikatesse. 

Pærer
Du kender med garanti Clara Friis, som er den mest dyrkede 
pæresort i Danmark. Skrællen er supertynd og grøn, den bliver 
mere gullig, jo mere den modner. Kødet er fast, smagen sød 
og aromatisk, og så er pærer i det hele taget fyldt med sunde 
C-vitaminer. Brug de sprøde pærestykker enten ristet eller rå i 
salat, eller prøv at blende dem med i en smoothie.

Æbler 
Efterår er lig med æbler. Saftige, lækre sorter 

som Discovery, Guldborg, Sunrise og Rød Grå-
sten er netop nu til at få fat på. Udover deres 
karakteristiske smag er æbler fyldt med C-, E- og 
K-vitaminer samt stoffet pektin, der i øvrigt gør 
dem velegnede til fx gelé. Derudover kan æbler 
både bruges i kødretter, salater og desserter.
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ravarer

Artiskok 
Den smukke artiskok er en urt med masser af smag. Du kan med fordel 
prøve at koge artiskokkerne og servere dem enten kolde eller varme 
med kryddersmør og salt eller fx med en god urtecreme til. Skær stokken 
af artiskokken, så du kan servere den stående og gøre det nemt for dine 
gæster at dyppe artiskokbladene i tilbehøret. Urten har et højt indhold 
af C- og B-vitaminer og er rig på bl.a. kalium og magnesium.

Blommer
Der findes rigtigt mange forskellige sorter blommer, 
men faktisk er blommen en af de få frugter, der ikke 
vokser vildt, hvorfor man regner med, at den er 
opstået som en krydsning mellem slåen og myro-
balan. Blommerne, der findes i både røde, blå, lilla 
og grønne farver og i både lyse og mørke nuancer, 
spænder også vidt i smag fra meget sød til let syrlig.

FOTOS SHUTTERSTOCK

Havtaske
Havtasken, der især kendes på sit store hoved, kan variere 
i farve fra brunlig til næsten helt sort. Størrelsesmæssigt 
bliver den mellem 40 og 60 cm. Kødet er hvidt, fast og sød-
ligt, hvilket gør fisken til en rigtig delikatesse. Havtasken er i 
sæson hele året, men smager allerbedst lige nu og frem til 
januar. Prøv fx at dampe, stege, koge eller grille den, men 
pas på skindet, der er besat med torne. 

i september
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Vi, der sparker eller har sparket til 
kantinestøvet, er temmelig godt 

oplyste. Vi ved fx udmærket godt, 
at maden i vores kantiner skal være 
både sund, hjemmelavet og også gerne 
økologisk. Det er bare nogle af de krav, 
vi dagligt møder fra omgivelserne. 
Og det er faktisk også det, vi forsøger 
at gøre noget ved. På den anden side 
bliver vi dagligt konfronteret med flere 
problemstillinger. Dels ligger der en 
indbygget modsætning i, at maden ikke 
må koste noget, og så er der jo også lige 
alle brokkerøvene – undskyld kun-
derne – der under ingen omstændig-
heder vil give afkald på buffetens store 
udvalg. For tænk nu, hvis der er noget 
på menuen, som de ikke kan lide?  Eller 
måske oven i købet noget, de ikke har 
smagt før?

En anden ting, vi også er bekendt 
med, er, at vi har en særlig rolle og et 
særligt ansvar i at levere lødige måltider, 
da flere og flere mennesker spiser deres 
hovedmåltid i vores kantiner. 

Her er vi så. Det er vores verden - 
vores virkelighed. Og lad mig straks 
afsløre, der findes ingen ”quick fix”. 
Problemet er skabt gennem 30 års poli-
tisk underprioritering af mad, forstået 

som kimen til sundhed, velvære og 
balance i livet. Spørg en franskmand, en 
italiensk husmor eller en serbisk restau-
ratør, hvad de forstår ved god mad? Vi 
kender vel alle svaret…. mad og måltider 
er vigtigere end fladskærme og fancy 
sofaer. Maden er en institution, det der 
samler og betyder noget. Derfor finder 
man selvfølgelig også både madordnin-
ger, lange frokostpauser, fællesspisninger 
etc. fra vugge til grav i alle tre lande. Alt 
andet ville næsten være unaturligt. 

Herhjemme er vores tilgang til mad 
en del anderledes. Udgangspunktet er, 
at mad er lig med ernæring. Vi sætter 
eksperterne fra DTU, Sundheds- og 
Fødevareministeriet sammen og lader 
dem analysere sig frem til, hvilken mad 
vi skal spise, og hvilken mad vi skal 
undgå. Vi er således mestendels viden-
skabelige og kliniske i vores tilgang til 
mad. Buzzwords som grænseværdier, 
tilsætningsstoffer og pesticider er blevet 
en væsentlig del af vores madopfattelse. 
Samfundet lærer os, at hvis vi lever efter 
kostrådene bliver vores liv godt. Og 
samtidig overskygges virkeligheden af en 
stigende efterspørgsel efter diæter med 
glutenfri, laktosefri, sukkerfri, veganske, 
palæo, LCHF og 5:2 retter. Velbekomme.

Vi skal væk fra den kliniske tilgang og 
pris og tilbage til naturligheden. Vi skal 
turde sætte fokus på måltidet igen og 
hylde enkeltheden og sanseligheden. Vi 
skal turde at arbejde frit med den danske 
sæson. Så kære venner, kom nu ind i kam-
pen – og tag udfordringen op med din 
organisation. For du har et ansvar. Og en 
rolle. Både som formidler og som bane-
fører i vejen henimod et naturligt forhold 
til mad. Og en anstændig madkultur. Det 
er egentligt ret enkelt. ■ 

Lige nu bugner det med danske råvarer, der bare 
venter på at blive omsat til magiske, velsmagende 
og sunde måltider. Men jeg oplever desværre en 
anden virkelighed. Jeg ser en kantinebranche og 
et fag, der fokuserer mere på pris og økonomi 
end forførende måltider. 

TAK FOR MAD!  

FOTO JONAS NORMANN

PER GULDBRANDT gastronaut & gastronomisk iværksætter 
Spotter madtrends og omsætter dem til nye madkoncepter

”Lever du efter kost rådene, vil 
kroppen få dækket behovet for 
vitaminer, mineraler og andre 
 vigtige næringsstoffer. Du nedsæt-
ter risikoen for  livsstilssygdomme 
som hjertekar-sygdomme, 
 type-2-diabetes og kræft. Samtidig   
 forebygger du at tage på i vægt” 
KILDE: SUNDHEDSMINISTERIET
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Rynkeby Foods A/S
Tlf. 63 62 32 00
info@rynkeby.dk
www.foodservice.rynkeby.dk

Kontakt vores konsulenter:
Brian Nesgaard: Offentlige kunder DK: tlf.: +45 2130 7888
Betina Bengtson: Sjælland og Bornholm: tlf.: +45 2421 3438
Michael Stephansen: Private kunder DK: tlf.: +45 2965 1767 
Tommy Buer Kayser: Private kunder og Cash & Carry 
Stor København: tlf.: +45 24 79 63 07

Hos Rynkeby Foodservice har vi fokus på markedets 
tendenser og følger nøje med i, hvad der ’rører sig i 
køkkengryderne’. Derfor har vi udviklet os til at være 
din øko-stærke sparringspartner, når det handler om 
serveringsklare ØKO nydelser.

Hos os spiller ansvarlighed, præcis som i mange køkkener, en 
meget vigtig rolle – ligesom bæredygtighed og respekt for natur, 
mennesker og miljø, er en del af vores fælles fremtid.

Derfor er vi stolte af at være med til at sætte køkken-økologien op 
i et ekstra gear, med et stærkt sortiment af mad og drikke, der er 
fyldt med ØKO, power og pondus.
 
Tørster du efter mere, så tjek vores ØKOsortiment på  
foodservice.rynkeby.dk

Og er du frisk på en ØKOsnak, står vi naturligvis parat til  
at guide dig til endnu mere økologi i din Kantine.

Smag for Økologi
Vi har fået 
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TEKST TINE PRIES LUND  FOTO MYRTHUEGÅRD

4SKARPE 
til Anette Møller
Kantineleder hos Deloitte Esbjerg

Hvad har du haft af forventninger  
til dagen?
Som medarrangør har jeg haft rigtig gode 
forventninger. Der er altid noget særligt over 
de sociale arrangementer. Her er der både 
plads til at tale fagligt og privat. Og det er tit 
her, alle de geniale ideer udspringer. 
Arrangementerne laves for dels at styrke det 
sociale og dels for at byde nye medlemmer 
velkommen. Derfor har jeg også haft for-
ventninger til eller måske snarere forhåbnin-
ger om at se nogle nye ansigter.

Hvad tager du med dig herfra i dag?
En masse godt humør og et kæmpe 
overskud på den sociale konto. Vi har haft 
mange gode snakke på kryds og tværs. 
Når nogen har udfordringer, hjælper vi 
hinanden med at tænke i alternativer. Vi 
har også snakket om, hvilke arrangementer, 
der kunne være spændende at få stablet 
på benene i efteråret. Det bliver bl.a. til et 
besøg på Kageriet i Holsted, hvor vi skal 
smage løs. 

Hvad var dagens højdepunkt?
Rammerne var helt perfekte. Og maden 
var helt klart en stor del af det. Marbæk 
Plantage er super skøn, og hytten dannede 
hyggelig stemning om vores lille picnic. 
Maden havde vi fået sponsoreret, og det 
var bare superlækkert og friskt.  

Hvad har overrasket dig mest?
I det jeg selv har været med til at arrangere 
turen, har der ikke været så mange over-
raskelser på den front. Men det overrasker 
mig alligevel gang på gang, hvor godt 
humør alle kommer med. Selvom vi tit 
snakker arbejde, er det en ideel måde at 
koble af på. 

TUR UD 
I DET BLÅ
Sommeren stod for døren, og det 

skulle fejres med en hyggelig tur i 
kollegers samvær. 

FKK Esbjerg havde arrangeret en 
tur til Marbæk, hvor i alt 15 glade og 
oplagte medlemmer havde meldt 
deres ankomst. 

Aftenen bød først på en vandretur 
i det naturskønne område med skov 
og søer. Efterfølgende traskede alle 

deltagerne tilbage til den hytte, der 
lagde hus til lækker aftensmad i bed-
ste picnic-stil med rødternede duge 
og byg-selv-sandwich efterfulgt at 
kaffebord og lækkert hjemmebag. 

Efter flere timers hyggeligt sam-
vær kunne bestyrelsen ønske god 
sommer og på gensyn til efterårets 
arrangementer. ■
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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)

Vitaminer, mineraler og kosttilskud

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 kr.*

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

- og SlankekonsulentTM

Kostvejleder
BlivSÆ

SO
N

O
PSTART!

Frokost.dk har gennemført en undersøgelse af, hvilke 
retter der er danskernes foretrukne på frokostbuffe-
ten på jobbet - og der er nogle tydelige kønsforskelle 
på frokostbuffeten, hvor fisk og kød deler vandene.

Danskerne foretrækker salater på frokostbordet. 
Blandt de adspurgte kvinder er det f.eks. kun 0,29 
procent, der ikke spiser salat, mens tallet er 2,6 pro-
cent for mænd. Så selv om forskellen er relativt stor, 
er det alligevel langt de fleste mænd og kvinder, der 
ynder at spise salat til frokost.

De største kønsmarkører på frokostbordet er 
kød og fisk. Som pålæg foretrækker kvinder laks 

og tunsalat, mens mænd vil have flæskesteg, og 
fisken skal helst være en fiskefilet. Hele 11 procent 
af mændene vil have flæskesteg, mens det kun er 
3 procent af kvinderne. En tredjedel flere mænd 
end kvinder vil også gerne have roastbeef på 
brødet.

Når det gælder den varme ret, er den største 
forskel burgeren. Næsten 12 procent af mændene 
vil helst have burger, mens kun knap 5 procent af 
kvinderne er vilde med burger.
KILDE: FOOD SUPPLY

kort og godt

Når køkkener i børnehaver, 
plejehjem eller sygehuse lægger 
om til økologi, stiger andelen 
af danske råvarer i maden, 
og importen falder. Det viser 
et nyt notat fra Økologisk 
Landsforening.

Notatet tager udgangspunkt 
i erfaringerne fra tre store gros-
sister, Dansk Cater, Catering 

Engros og Hørkram, som leverer 
varer til offentlige køkkener. 
De peger samstemmende på, 
at køkkener importerer færre 
råvarer fra udlandet og bruger 
flere varer fra danske marker, 
når de går i gang med økologisk 
omlægning. Det skyldes, at der 
kommer en større opmærk-
somhed på varernes oprindelse 

og et større fokus på at tage 
udgangspunkt i årstidens dan-
ske råvarer.

- Der har i årevis været en 
udbredt frygt hos nationale og 
kommunale politikere om, at 
den økologiske omlægning i 
de offentlige køkkener fører til 
øget import. Den myte kan vi 
nu aflive. Tværtimod kommer 

køkkenomlægningen netop de 
danske økologiske landmænd til 
gode og får direkte og positive 
effekter for dansk natur og 
dansk grundvand, siger Per 
Kølster, formand i Økologisk 
Landsforening. 
KILDE: ØKOLOGISK LANDSFORENING

Øko-omlægning i storkøkkener gør maden mere dansk

GÆSTERNE VIL HAVE SALAT, MEN OGSÅ BURGER, LAKS OG TUN
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Arrangementerne er for alle medlemmer af Foreningen Kantine & Køkken, 
men du er altid velkommen til at tage dine kolleger med.

FISK TIL ALLE ALDRE
Torsdag den 3. september 2015, kl.17:00
Egtved Forsamlingshus, Kirkevej 2, 6040 Egtved

Torsdag den 3. september 2015, kl.17:00
Egtved Forsamlingshus, Kirkevej 2,  

6040 Egtved
Kom på lakseskole og inspirationstur med 

Polar Seafood. Bliv klogere på fisk og deres 
fiskeprodukter og alle de mange muligheder, 
der er for tilberedning til børn, ung som gam-
mel.

Peter Rasmussen fra Polar vil guide os igen-
nem aftenen, og vi slutter af med en spæn-
dende buffet med overraskelser.

Mona Høberg vil fortælle om sit nye køk-
ken og vise ”huset” frem, inden vi slutter af 
med spisning og hygge.

Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 150 kr.
Tilmelding senest den 26. august til Inge 
Marie Ravn på mail imravn63@gmail.com 
eller telefon 2371 4746
Beløbet indbetales på reg.nr.: 9551 og 
kontonr.: 6580901342 med deltagers navn. 
Tilmelding er først gældende, når betalingen 
er registreret.

 

DE 4 ESSER
Tirsdag den 8. september 2015, kl. 16:00
Hos Jonna v/MacArtney, Gl. Guldagervej 48, 
6710 Esbjerg V

Afsæt et par timer til en spændende efter-
middag/aften, der giver masser af nye ideer. 
Aftenen er arrangeret i samarbejde med DK 
trading, Dina Food, Tenax og Falengreen, 
som vil vise os deres produkter og give 
smagsprøver.

Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 150 kr.
Tilmelding senest den 1. september til Hanne 
Holm på tlf. 2084 3479 eller på nh112@
esenet.dk
 

 
INSPIRATIONSEFTERMIDDAG 
MED MENU ITALIANO OG 
PANESCO
Onsdag den 9. september 2015,  
kl. 16:00 – 19:30, 

DLA Agro, Kornmarken 1, 8464 Galten

Mari-Ann og Ulrik fra Menu Italiano kommer 
og viser os et udvalg af italienske fødevarer, 
som de er med til at importere direkte fra 
Italien og forhandle fra firmaet i Odense. 
Sortimentet består af omkring 600 varer, 
som strækker sig fra skinke, klassisk italiensk 
charcuteri til brød, antipasta samt flere typer 
pasta, saucer, krydderier, ost og sødt mm. 
Lea og Lars fra Panesco kommer med deres 
lækre brød og har sikkert også en lille kage 
med.

Arrangementet afsluttes med, at vi smager 
nogle af Menu Italianos specialiteter sammen 
med noget brød fra Panesco og et glas vin.
Arrangementet er gratis.

Bindende tilmelding senest den 2. september 
til Irma på mail irmamunk@gmail.com eller 
tlf. 4081 8933.

 
TUREN GÅR TIL KØBENHAVN
Torsdag den 17. – fredag den 18. september 2015
Busafgang ved 

TV MIDT/VEST, Holstebro kl. 7:00 og ved 
Markedspladsen, Herning kl. 7:45. Evt. 
opsamling i Fredericia og Odense meddeles 
senere.

I samarbejde med Brønnum har vi arrangeret 
en tur til København med start i Holstebro, 
opsamling i Herning samt evt. Fredericia og 
Odense, hvis det skulle blive aktuelt.

Foreløbigt byder programmet på et stop 
ved Catering Engros i Middelfart, besøg i 
Interacoustics helt nye kantine, opdagelser 
i Torvehallerne, rundvisning og middag hos 
Brønnum i Herlev og overnatning i København. 
Om fredagen vil vi besøge Oscar A/S i Rønnede 
og få os en let frokost, hvorefter turen går 
hjemad.

Pris for medlemmer: 500 kr.
Tilmelding efter først-til-mølle (max. 25 
pladser) og senest 17. august til Janni Wagner 
Hansen på mobil 2093 5671 eller arbejdste-
lefon 7260 2990. Betaling ved tilmelding til 
Anita Denby på reg.nr.: 6811 og kontonr.: 
0001043383

 
RUNDVISNING PÅ  
BUSINESS PARK NORD
Onsdag den 23. september 2015,  
kl. 17:00 – til ca. 21:00

Business Park Nord, Østre Alle 6,  
9530 Støvring

Business Park Nord giver os en rundvisning 
og fortæller, hvordan det er at være iværksæt-
ter. Vækstcenteret giver små enmandsfirmaer 
mulighed for at sparre med andre samt billig 
husleje, åben reception og kantinefaciliteter.

Samme aften har vi fået John fra Santa 
Maria til at komme og fortælle om de 
forskellige krydderier, vi tilsætter vore retter. 
Vi skal selv prøve kræfter med nogle af dem 
og lave nogle små retter, som vi senere 
spiser sammen.

Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding til senest den 14. september til 
Anette Iversen på mail kantine@busines-
sparknord.dk eller tlf. 9837 2237 / 2482 
9205.

  
BESØG PÅ KAGERIGET  
I HOLSTED
Tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 19:00
Kageriget, Storegade 60, 6670 Holsted

At finde den helt rigtige kage—kan 
begynde med en hyggelig smagsaften 
hos Kageriget. Anita Nielsen vil fortælle 
om de mange muligheder for udsmykning 
af kagerne. Bagefter nyder vi godt af de 
spændende kagevarianter med kaffe eller 
te til.

Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 150 kr.
Tilmelding senest den 1. oktober til Anne 
Grethe Lauridsen på tlf. 6080 4060.

 
HVERDAGSFIFS TIL EN SUN-
DERE LIVSSTIL
Onsdag den 7. oktober 2015, kl. 16:00 – 18:30+
Nordfyns Gymnasium, Højagervej 25, 5471 
Søndersø

Her er foredraget for dig, der godt ved, 
hvad det vil sige at være sund, men alligevel 
lige mangler nogle konkrete fifs og værktøjer 
til at få det ind i hverdagen.

Sundhedscoach, Signe Rønnebro, kommer 
bl.a. ind på, hvad du skal gøre for at give 
kroppen det, den har brug for; gode søvn-, 
sundheds- og motionsvaner, der giver livskvali-
tet samt mindfuld spisning.
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Efter foredraget vil Kent have lidt mad til os 
og give os mulighed for at se sit store rullende 
køkken.

Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 200 kr.
Tilmelding senest 28. september til Bettina 
Juul på mail bbjuul@hotmail.com eller 
tlf. 2815 3034. Betaling skal ske til reg.
nr.: 5975 og kontonr.: 0005000698. 
Husk deltager(e)s navn ved indbetaling. 
Tilmeldingen er først gældende, når beta-
lingen er modtaget.

 
SMAG PÅ FREMTIDEN
10. – 14. oktober 2015, Køln

Vil du ud og krydre smagsløgnene og lugte 
lidt til, hvad der rør sig i branchen? Så vær 
med når Anuga-messen for 33. gang åbner 
dørene for den internationale fødevare-
messe, hvor en masse danske udstillere 
også vil være at finde. Du vil kunne opleve 
både fødevarepræsentationer, seminarer og 
få mulighed for at netværke med kolleger 
fra hele verden. 

Læs meget mere på anuga.com

”KANTINEN I FORANDRING – 
SÅDAN SÆTTER DU DEN NYE 
DAGSORDEN”
CRASH kursus i Aarhus, Kolding og Odense, 
alle gange fra 9.00 – 16.00

Kursus er for både kantinelederen og de 
medudviklende medarbejdere i kantinen.
Hvornår:
Kolding tirsdag den 10. september 2015 
– NORD GOURMET, Kokbjerg 14, 6000 
Kolding
Odense, torsdag den 8. oktober 2015 - 
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 
5260 Odense S. 
Aarhus, tirsdag den 10. november 
2015 – Se mere på www.kantinen.dk for 
kursussted.
Moderne kantinedrift er en højt profes-
sionaliseret bedrift, der kræver indsigt i 
både gastronomi, madtrends, økonomi 
og markedsmekanismer. Madscenen 
er i kraftig forandring i denne tid. Den 
moderne madforbruger er troløs og kræ-
ver inspiration og aflastning i sit travle liv. 
Kantineledelse er dermed blevet til en res-
sourcekamp, hvor pris er den altoverskyg-
gende parameter, der regulerer markedet. 
Tilbage står kantinelederen, der forsøger 
at få enderne til at nå sammen, både i for-

hold til kunderne og i forhold til økonomien. 
Sådan behøver det ikke at være! På dette 
crash-kursus får du de sidste nye hands-on 
redskaber til at vende udviklingen. Du får 
således tilgang til fagrelevante ledelsesværk-
tøjer, der gavner både dig, din virksomhed 
og ikke mindst dine kunder.
Praktiske oplysninger:
Tilmelding:
Henvendelse og tilmelding til Per Guldbrandt 
på info@perguldbrandt.dk
Per Guldbrandt er uddannet som kok fra 
Søllerød Kro, har HD i organisation/strategi 
og en diplomuddannelse i erhvervspædago-
gik. Har mange års erfaring med ledelse og 
udvikling af køkkener. 

Pris:
3.800,- kr. + moms for medl. For ikke medl. 
er prisen 4.400,- kr. + moms. Prisen er inkl. 
fuld mødeforplejning. Max 16 deltagere på 
hvert hold. 
Indhold:
Ledelse af en kantine i forandring – 6 nye 
ledelsesværktøjer, der kan bringe din kantine 
i superligaen og dreje fokus væk fra pris 
over mod loyalitet og oplevelser. Vi arbejder 
med 6 temaer/værktøjer, der giver dig viden 
og indsigt til at handle i din egen kantine. 
Kurset er intensivt og praksisorienteret.
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60 år 
Hanne Nymann, 21-09-55
Rosenørns Alle 16,5, 1634 København V

Helga Margrethe Pedersen, 09-10-55
Offenbachs Vej 295, 7500 Holstebro

Mary Stage, 23-10-55
Radbyvej 26, 5600 Faaborg 

50 år 
Kate Madsen, 10-09-65
Sølgårdvej 58, 9381 Sulsted

Anette Petersen, 18-10-65
Astersvej 10, 3650 Ølstykke

Lars Brodersen, 31-10-65
Belsager 87, 2670 Greve

Mette Sudergaard Pedersen,Skjern Bank, 6900 Skjern 
. Erik Jørgensen, Sodexo A/S, 8200 Århus N . Ester 
Loftager, VIA University College Holstebro, 7500 Holstebro 
. Charlotte Lemmergaard, Scandinavian Tobaccogroup, 
5610 Assens . Henriette Jørgensen, Kerteminde Efterskole, 
5300 Kerteminde . Lars Serup, Frederikshavn Forsyning 
A/S, 9900 Frederikshavn . Christian Linde, Kohberg, 6100 
Haderslev . Lene Trentel, Kohberg, 6100 Haderslev

FORENINGEN KANTINE & KØKKEN

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

Næstformand
Johnny Sørensen
Gildestedsvej 11
5220 Odense NØ
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E-mail: johnny.soerensen23@skolekom.dk

Kasserer og adresseændring
Lene Ruby
Hornshøjprken 4
7500 Holstebro
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E-mail: kasserer@kantinen.dk

Sekretær
Valborg Brandstrup
Bavnegårdsvej 95
8361 Hasselager
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Tove Kærgaard
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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

fisk

FISKEHALLEN GILLELEJE A/S
v/Kurt Pedersen
Tlf. 48 30 30 40, Fax 48 30 23 40
www.fiskehallengilleleje.dk
Afd. Gilleleje: Kanalvejen 13E + Havnen 3
Frisk fisk bragt til Deres kantine hver dag
direkte fra Gilleleje Fiskeauktion
 

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

VESTFRUGT APS
Stærevej 4, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 40 88, Fax 75 12 13 33
www.vestfrugt.dk

grossister

Kontakt din lokale afdeling Tlf. nr.

AB Catering Aalborg . . . . . . . . . . .  96 32 41 00
AB Catering Holstebro . . . . . . . . . . 97 42 52 00
AB Catering Ribe . . . . . . . . . . . . . .  75 42 18 33
AB Catering Slagelse . . . . . . . . . . .  58 52 59 65
AB Catering Aarhus  . . . . . . . . . . .  72 224 224
AB Catering København  . . . . . . . .  72 302 402

Hjemmeside & webshop:  abcatering.dk

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

Kontakt din lokale afdeling Tlf. nr.

BC Catering Aalborg . . . . . . . . . . .  98 38 01 33
BC Catering Skanderborg  . . . . . . .  87 93 87 93
BC Catering Kolding  . . . . . . . . . . .  76 32 18 00
BC Catering Herning . . . . . . . . . . .  97 22 14 33
BC Catering Roskilde . . . . . . . . . . .  46 77 35 00
BC Catering Nykøbing Falster  . . . .  54 49 27 00
BC Catering Odense  . . . . . . . . . . .  63 15 88 55

Hjemmeside & webshop:  bccatering.dk

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

 

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 
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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

TEMP-TEAM 
Hurtig og fleksibel vikarassistance
Faguddannede konsulenter med stor erfaring på
levering af vikarer inden for kantine og køkken.
TEMP-TEAM Sjælland – tlf. 33 36 09 44
TEMP-TEAM Jylland – tlf. 70 10 09 44
Åbent
Mandag-torsdag kl. 05.30-19.30 og 
fredag kl. 05.30-18.00

VIKARBØRSEN
www.vikarborsen.dk
København
Tlf. 70 25 87 41, info@vikarborsen.dk
Middelfart
Tlf. 70 20 46 30, middelfart@vikarborsen.dk
Århus
Tlf. 70 20 55 30, aarhus@vikarborsen.dk
Aalborg
Tlf. 70 20 55 30, aalborg@vikarborsen.dk
Åben man-fre kl. 06-16 samt søndag kl. 18-20

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

ANTALIS CC&CO
– emballage og non-foodvarer.
Bastrupgaardvej 8-10, 7500 Holstebro
Tlf. 70 10 33 66, Fax 70 10 57 02
Web: www.antalisccco.dk
Mail: info@cc-co.dk
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

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

IT løsninger 

 

inmsystems a/s - siden 1996
Korskildelund 6
DK-2670 Greve
Tlf. 702 777 22
www.inmsystems.com 
info@inmsystems.com

inmsystems a/s leverer skræddersyede løsninger til 
kantiner, senest med ny, spændende TAKEAWAY. 
Desuden kasseløsninger f.eks. betaling med 
medarbejderkort, mødeforplejning og -booking, 
deklarationer, nøglehul, ernæringsberegning, pris-
opdatering, ordrebehandling, lagerstatus, mv.

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 

t e k n i k

Belægnings
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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


