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Mad i øjenhøjde og
enkelthed er nogle
af kendetegnene ved
Schneider Electric

Fremtidens
Kantine

Erhvervspsykolog og
innovationsrådgiver, Lars
Henrik Nielsen, peger
på brugerinddragelse og
nytænkning som motor
for fremtidens kantine

Efterår

Smag på efteråret og
fire fantastiske rodfrugter med hver deres særpræg og skønne farver

FEM NYE

FRA DEN GAMLE FABRIK
Nu kan du få den dejlige smag og høje kvalitet
i nye, praktiske 3 kg spande

69%

AF KUNDERNE
ER MEGET
TILFREDSE MED
KVALITETEN*

FRISKE BÆR OG FRUGTER
Den Gamle Fabrik har eksisteret i mere end 175 år, og har gennem generationer været synonym med smagen af ægte marmelade.Vi udvælger altid
de bedste bær og frugter og produktionen foregår stadig i åbne gryder
uden kogning – det er absolut den mest skånsomme måde at behandle bær
og frugter på. For os er det vigtigt at bevare den gode smag og kvalitet,
som vi alle kender og elsker. Du kan nu bestille den gode smag i 3 kg
spande hos din grossist.

*Kilde: Markedsanalyse, 4B Research, Juni 2015. (gennemsnittet for alle marmelade leverandører er 26%)
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Fremtidens
madoplevelse
i kantinen
Hvordan udvikler vi os? Hvordan imødekommer vi fremtidens
krav? Og hvordan ser fremtidens spiseoplevelse egentlig ud?
I denne udgave af Kantinen har vi talt med erhvervspsykolog, Lars Henrik Nielsen, der stiller skarpt på fremtidens kantine,
gæsternes høje krav og forventninger - og kantinen som et socialt
rum.
Jeg er enig, når Lars siger, at det i høj grad handler om at
inddrage gæsterne. På en både ny og anderledes måde. Vi skal
blive bedre til ikke bare at sætte vores lid til en enkelt tilfredshedsundersøgelse om året. Det handler om at blive bedre til at tænke
ud af boksen og skabe en helhed. Og om ikke bare være et sted,
hvor gæsterne kan få mad. Kantinen skal være et bevidst tilvalg.
Et sted hvor gæsterne også kommer for at få sundhed, trivsel
og fællesskab. Og hvem siger, at kantinen kun er for ansatte og
deres gæster? Kan vi mon få noget ud af at invitere lokalområdet
indenfor, og kan vi involvere gæsternes familier?
På samme måde taler månedens klummeskribent, Vibeke
Lund, også om at lægge op til dialog med gæsterne. Og om
hvordan intolerance overfor bestemte fødevarer for det første kan
og bør respekteres og for det andet endda kan vendes til noget
positivt.
Vi skal være bedre til ikke at hænge os i problemer men i
stedet kunne se muligheder. Vi skal turde tænke kreativt og hente
inspiration og input de steder, vi mindst forventer det fra. Og om
at vende tingene på hovedet og udfordre den altid tilbagevendende ”plejer”.
Med det sagt, rigtig god læselyst.

Jan Andersen, formand

Henrik Nielsen: "Det
handler om kantinen som
et bevidst tilvalg. Ikke blot
et sted gæsterne kommer
for at få stillet sulten".
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kort og godt

Fremtiden er fjerkræ
Gråsten Fjerkræ har noteret sig, at verdens
største forbrug af mad i 2020 ser ud til at
blive fjerkræ, og for at være på forkant med
udviklingen har virksomheden besluttet at
åbne sin egen gourmetbutik i hjembyen
Kværs tæt på Gråsten.
I forbindelse med butikken laver Gråsten
Fjerkræ et uddannelses- og inspirationscenter for slagtere, kantineledere, grossister og
forbrugere.
– Kantineledere og slagtere er udfordret
og ikke rustet til år 2020. Det er stadig

35.000 gæster:

Food Festival
trodser regn
og sætter rekord

Kilde: Food-supply.dk

En helt ny fødevareorganisation i Danmark har set dagens lys. Den får navnet
FødevareDanmark, og den ser sig selv som talerør for de mange små og mellemstore
virksomheder og butikker på fødevareområdet.
Fire mindre fødevarebrancher; Danske Slagtermestre, Danmarks Fiskehandlere,
Ostehandlerne i Danmark samt Foreningen SMV Fødevarer er gået sammen om
at stifte organisationen. Tilsammen omsætter de i dag for mere end 10 milliarder
kroner.
Kilde: Food-supply.dk

Hvor er landets bedste kantine?
Rigtig mange glæder sig til frokostpausen,
om ikke andet så fordi det er et afbræk i
arbejdsdagen. Men nogle steder glæder
man sig rigtig meget til frokosten på grund
af maden. Det er tilfældet hos Mannov i
København, COWI i Lyngby, Videncenter
Thy-Mors i Thisted og SEB i København.
Derfor er alle fire kantiner netop blevet
nomineret til Kantineprisen 2015.
Det er 12. år i træk, erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer uddeler
Kantineprisen, og igen i år har juryen

bedømt de indstillede kantiner efter en lang
række kriterier, der rækker fra spiseoplevelse, valg af råvarer til madmod og værtsskab.
I løbet af oktober kommer juryen på
uanmeldt besøg hos de fire nominerede
kantiner. På den måde får de en førstehåndsoplevelse af de forskellige kantiner,
som de kan tage med, når vinderen skal
findes.
Vinderen af Kantineprisen 2015 findes
på den store branchedag ”Fødevaredagen”,
der afholdes den 28. oktober i København.

FOOD COORDINATOR

– en helt ny uddannelse om madspild

Foto shutterstock
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traditionel gris, der tænkes og gøres i,
både i deres basisuddannelse og til daglig.
Fremtidens krav fra forbrugerne om mere
kyllingekød er der ikke taget meget højde
for, siger Gråsten Fjerkræs formand, Gunder
P. Jensen.
Gourmetbutikken i Kværs åbner 30.
oktober i en gammel ejendom, der tidligere
har huset slagtehus og slagterforretning
gennem tre generationer.

Ny, stor fødevareorganisation ser dagens lys

Food Festival i Aarhus trodsede regnbyger og kulde og voksede for fjerde år
i træk. Godt 35.000 mennesker lagde
vejen forbi Tangkrogen i løbet af festivalens tre dage.
-Fredag og lørdag blev plaget af
regn. Det er jo et vilkår, når man laver
en udendørs festival i Danmark. Så vi
havde forberedt os på, at vores første år
med regn nok ville betyde færre gæster.
Men aarhusianerne ventede bare på, at
solen tittede frem, og vi står nu med det
største antal besøgende, vi nogensinde
har haft. 35.000 gæster havde vi ikke
turde drømme om, siger festivalchef
Anna Lund.
Nu begynder arbejdet med at forny
og udvikle Nordens største madfestival.
Nyt i år var eksempelvis et område med
smagsoplevelser fra det arktiske, og de
store tilløbsstykker var, da brødrene Price
lavede egnsretter med festivalens gæster
og naturligvis det årlige Hotdog DM,
hvor 22 af landets bedste pølsevogne og
topkokke dystede om at lave den bedste
hotdog for at samle ind til uddannelse
om mad i den tredje verden. Her spiste
festivalens gæster for 228.000 kroner
hotdogs, der blev givet ubeskåret til
BØRNEfonden.
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Vil du lære, hvordan du udnytter dine
råvarer optimalt og sparer både penge og
miljøet? Vil du kunne brande dit køkken
som ansvarligt og bæredygtigt? Hotel- og
Restaurantskolens nye Food Coordinatoruddannelse giver dig nye perspektiver og
idéer til at nå dine grønne, gastronomiske
og økonomiske mål.
Uddannelsen imødekommer den
stigende interesse for bæredygtig fødevareproduktion med efterspørgsel på viden og
metoder til grønnere problemløsning – på

restauranter, i kantiner, caféer m.fl. Du får
gennem fem moduler konkrete værktøjer til
at løse problemer med madspild og madaffald i professionelle køkkener og produktioner gennem hele værdikæden.
Uddannelsen varer 12 dage inkl. afsluttende work-shop, men er opdelt over fem
moduler spredt over et halvt år - så du kan
passe job ved siden af. Næste hold starter
op i november med seneste tilmelding
ultimo oktober.
Læs mere på hrs.dk/kurser

OPENING.DK . 15285

BÆR(e)DYGTIG JUL
Sæt ØKOlogi på julens buffeter med ØKOlogiske
fra Rynkeby

KOlogisk Julesortiment 2015
RYNKEBY

ØKO KIRSEBÆR SAUCE ....................... VARE NR 186965

RYNKEBY

ØKO ÆBLE GRØD ................................. VARE NR 186980

RYNKEBY

ØKO TYTTEBÆR SYLTETØJ .................. VARE NR 186966

RYNKEBY

ØKO SOLBÆR / HINDBÆR GRØD.......... VARE NR 186981

RYNKEBY

ØKO RIBSGELÉ .................................... VARE NR 186967

FRUGT
DER VÆKKER
BEGEJSTRING!

Gør julemåneden ØKOlogisk i din kantine, og lad dig glædeligt
inspirere med ØKOlogisk frugt på menuen til en bær(e)dygtig jul:
ØKO KIRSEBÆR SAUCE
Sig godmorgen med et decemberfikst og iskoldt mødeshot af kirsebær
sauce, yoghurt, og vaniljeis. Velegnet som mødeservering.
ØKO ÆBLE GRØD
Server på skeer eller i ‘glas en masse’ med drys af baconcrisp
og rug-croutons. Kan spises både kold og varm.
ØKO TYTTEBÆR SYLTETØJ
Vend tyttebær syltetøj i salatbuffetens hvidkålssnit med mandler.
Groft og godt til julens fadfrikadeller.
ØKO RIBSGELÉ
Lav pandestegte rugbrødsnitter med lun leverpostej, rødbede, ribsgelé og
krydderurte-frit. Sæt op på buffetplanker og pynt fx med et par grankviste.
ØKO SOLBÆR/HINDBÆR GRØD
Brug solbær/hindbær grød som ‘kantinens dessert’, der sagtens kan bruges
som kantine-takeaway, fx serveret med et juletwist af kanelsukker og
letpisket fløde. Økologi ud af huset sender gode signaler.

Kontakt vores konsulenter:
Betina Bengtsson: Sjælland og Bornholm: tlf.: +45 2421 3438
Bjarne Siersbæk: Fyn og Jylland: tlf.: +45 2130 7888
Tommy Buer Kayser: Private kunder og Cash & Carry Stor København: tlf.: +45 2479 6307
Susanne Madsen: Offentlige kunder: tlf.: +45 2033 3620
Michael Stephansen: Private kunder DK: tlf.: +45 2965 1767
Rynkeby Foods A/S
Tlf. 63 62 32 00
info@rynkeby.dk
www.foodservice.rynkeby.dk

Til dig der...
Har appetit på mere ØKOlogi
Ønsker inspiration til ØKO venlige døgnkoster
Er med på at udvikle den ØKOlogiske tilgængelighed
Mener ØKOlogi gør en forskel

ledeord
bøger og bloggere

Små retter stor smag
Timm Vladimir har gennem de seneste år bevist,
at han er en af Danmarks bedste amatørkokke.
Små retter; tapas, mezze, antipasti – kært barn
har mange navne. Timm Vladimir henter især
inspiration fra Mellemøsten og middelhavsområdet
og kombinerer det med danske madtraditioner.
Resultatet er et køkken, der tilbyder mange små
retter med masser af smag.
Små retter stor smag, Lindhardt og Ringhof,
192 sider, 249,95 kr.
FOTO: Linn Grubbström

Kagekarma
De søde detaljer er i højsædet i den nye bagebog
med 100 kreative opskrifter på de mest utrolige kager og andre søde sager fra den tidligere
Bagedyst-vinder Annemette Voss. Marcipan og
fondant, chokolade og glasur, guld og glimmer,
blomster og sløjfer foruden pensler og tyller i alle
størrelser. Det hele er i brug, når Annemette viser,
hvordan man giver den gas med kagepynten og
tilføjer sine egne kager et personligt udtryk i et
feminint univers.
Kagekarma, Politikens Forlag, 280 sider, 300,- kr.

Svensk harmoni
Hverdagsmad og almindelige retter og opskrifter, som
man kan forholde sig til. Det er kimen til svenske Linn
Grubbströms madblog, Frk. Kræsen, som hun oprettede i
2011, på et tidspunkt hvor hun endnu ikke var god til at
lave mad. Det er hun i mellemtiden blevet og giver lækre
opskrifter på alt lige fra brød og søde sager til forretter,
salater og hovedmåltider. Sammen med Jacob Damgaard har
hun desuden for nylig udviklet og udgivet kogebogen, ’Mad
for begyndere’.
Følg bloggen på frokenkraesen.com

Den store amerikanske kogebog
Den store amerikanske kogebog er ikke bare en kogebog - den er også et portræt og historisk tidsbillede af
Amerika, en smeltedigel af nationaliteter, der hver især
har bragt madtraditioner med sig. Bogen er inddelt
efter stater, og for hver stat får læseren en eller flere
historier om de mennesker, Amerikas første madskribent, Clementine Paddleford, mødte, og den mad de
spiste dér sammen, da hun undersøgte ”How America
Eats”. Blandt andet finder man opskriften på en af
Ernest Hemingways livretter, som hans kone Miss Mary
serverede for dem.
Udkommer: 6. november 2015.
Den store amerikanske kogebog,
Lindhardt og Ringhof, 832 sider, 399,95 kr.

Mad og entreprenørskab
Sabrina på 31 år elsker mad og spiseoplevelser i det hele
taget. På sin blog, With love & Sugar, udvælger hun nøje
og deler egne og andres opskrifter på alt lige fra salater,
fiskeretter og hovedmåltider til snacks, brød og søde sager.
For Sabrina skal det være sjovt, ukompliceret, velsmagende
og nemt at gå i køkkenet. Hun gider ikke løftede pegefingre,
og hun springer gerne over, hvor gærdet er lavest, så længe
det ikke clasher med hendes store passion for kvalitet og den
gode smag.
Følg bloggen på withloveandsugar.dk

Mit grønne køkken

Mit grønne køkken, Gyldendal,
184 sider, 299,95 kr.
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FOTO: Sabrina Hørup Jensen

I Mit grønne køkken serverer Ditte Ingemann 80
fantastiske retter med ekstra grønt, der kan spises
alene, men også bruges som tilbehør til kød, fisk
og fjerkræ. Der er altså ikke tale om en klassisk
vegetarkogebog, men en kogebog, der har det
grønne som omdrejningspunkt i stedet for kødet.
Her er bud på skønt tilbehør og garniture både til
favorit-bøffen og tirsdagsfrikadellen.

NYHED!
MODNET SVINEFILET
Den største fornøjelse af danske råvarer og ægte dansk håndværk.
Her kan du for alvor mærke, hvilken ære Danish Crown sætter i at
skabe og producere det mest nytænkende og gennemarbejdede
kød af høj kvalitet lavet ved ægte dansk håndværk.
Kødet er krydret med en unik blanding af
komplementerende krydderier, som med håndkraft
bliver gnedet ind i hvert enkelt stykke kød.
Svinefiletten modnes herefter i fire dage, hvor
kødet får en flot dyb rødlig farve.
Resultatet bliver en uovertruffen svinefilet med mere smag, fantastisk
mørhed og ægte dansk håndværk.

Bestilles hos din grossist

www.danishcrown.dk/foodservice

tema trends & tendenser

”Maden i 2015 bliver grøn,
glutenfri og gæret, men også
bæredygtigt kød, lowcarb
og paleo indtager for alvor
madscenen i kantinerne”,
forlød det i januar i dagbladet
Politiken. Men det er ikke nok
længere blot at udbyde de
rigtige råvarer. Gæsterne stiller
i højere og højere grad krav
til hele spiseoplevelsen og
servicedesign.

Fremtidens kantine
tekst Mette Løvbom Foto Thomas Mau

V

i har talt med Lars Henrik Nielsen om
fremtidens kantine. Lars er ansvarlig
for innovation og forretningsudvikling i
Spinderihallerne, Vejle Kommune, og en
flittigt brugt innovationsrådgiver.
Set fra din stol, hvad tænker du skal være til
stede, for at kantinerne kan udvikle sig og
imødegå fremtidens krav?
Vi kan holde op med at stille netop den
slags spørgsmål! Det er klassisk, at vi
forholder os til fremtiden ved at spørge
om hvad. Det betyder, at vi fra starten er
løsningsorienterede og i værste fald løser
problemerne, inden vi har forstået, hvad
de går ud på.
I stedet skal vi som organisation
eller kantineudbyder spørge, hvorfor vi
egentlig har en kantine? Vores første svar
vil sikkert komme fra bunden af Maslows
behovspyramide - for at bruge den metafor. Det kan være, vi tænker, ”det er da,
fordi vores ansatte skal have mad”, eller
”det er fordi, vi som cateringfirma skal
tjene penge”.
Men bliver vi ved med at spørge, så
kommer vi med tiden ind til sagens kerne.
Måske er svaret, at vi har en kantine, fordi
medarbejdernes sundhed er vigtig. Så
er dette vores afsæt for at udvikle vores
kantine. Og det forunderlige her er, at vi vil
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finde ud af, at den opgave kan en kantine
nok ikke løfte alene, det kræver samspil
med andre strategiske indsatser og handlinger. Vi må altså tænke mere i helheder.
Så for at sammenfatte mit svar: I et
innovationsperspektiv kan vi groft sagt
vælge at møde udviklingen ved at gøre
tingene godt nok, eller vi kan gøre tingene
bedre, dårligere eller anderledes. Ved at
sætte fokus på det rigtige spørgsmål frem
for det rette svar kan vi finde ny inspiration til, hvilken kurs vi skal sætte for vores
kantine. Måske kræver udviklingen faktisk
ikke, at vi gør noget anderledes, men at vi
blot gør det, vi allerede gør godt nok eller
lidt bedre.
Hvad tror du, bliver det næste store i kantinerne. Er vi på vej mod en ny fastfoodrevolution,
eller er vi tilbage til mormors gryder?
Det er et interessant spørgsmål. Men mere
interessant er det, hvem vi vælger skal
svare på det. Det leder mig direkte over i,
at det, jeg kunne håbe på, blev den næste
trends i kantinerne, var at brugerne blev
involveret endnu mere – og på nye måder
– og var dem, som besluttede, hvad der
skulle serveres.
Så er der sikkert nogle, som tænker:
”Jamen vi inddrager da allerede brugere.
Vi har både et kantineudvalg og en post-

kasse til feedback”. Men det er ikke det,
jeg tænker på. Jeg tror på, at kantinerne
skal gå et skridt videre og gå i dialog med
brugerne og inddrage dem på nye måder.
En måde at gøre dette på er ved at benytte
designtænkning.
Designtænkning er en kombination af
to logikker. På den ene side den analytiske
logik - altså vores evne til at spørge til
”hvad”. Vi analyserer typisk en problemstilling bagudrettet for at skabe fremtidige
resultater og undgå at gentage tidligere fejl. På den anden side den intuitive
logik, som særligt designere praktiserer.
Designere tænker ikke på hele tiden at
genskabe noget, der virker, men vil hellere tænke ud af boksen og følge deres
intuition.
Og så er styrken ved designtænkning, at
vi er tilbage til helhederne igen. For skal vi
forstå vores problem bedre for at løse det
bedre, skal vi omkring forudsætninger og
komponenter som fx mennesker, interesser, viden, kompetencer, ledelse, kultur og
ressourcer. For bare at nævne nogle.
Men designtænkning er ikke et quick
fix, og det er heller ikke altid den rette
tilgang. Og når jeg håber på, det er det,
som finder vej frem til fremtidens buffet,
så er det fordi netop designtænkning
kan være en måde at igangsætte pro-

NYHED!
Brug for

NY INSPIRATION
til din hverdag?

Bagergårdens Classic Rugbrød
i bagepose, ca. 950 g
Skiveantal: 29
Varenr: 10024000

SMS “nyhedsmail” til
1919 og deltag samtidig
i konkurrencen om et
hotelophold for 2.

Let sprængt andebryst med peberrods
fløde og karamelliserede løg.
Find denne og mange andre opskrifter på
kohberg.com

NYHED!
Bagergårdens Fuldkornsfranskbrød
i bagepose, ca. 525 g
Skiveantal: 18
Varenr.: 10025000

BAGERGÅRDENS
i bagepose - ideel til julebordet

udviklet af fagfolk til fagfolk
blødt, lækkert og saftigt

rugbrød baseret på populær og
velkendt recept

skiveskåret for nem håndtering

rugbrød optøs på blot 5 timer og
afbages på kun 30 minutter

franskbrød optøs på blot 3 timer
og afbages på kun 15 minutter

helt op til 9 dages holdbarhed
efter afbagning

Bager for dig
Tel.: + 45 7364 6400 | www.kohberg.com

tema trends & tendenser

FOTO Tine Hvolby

Om Lars Henrik Nielsen
Lars Henrik Nielsen (f. 1976) er uddannet
erhvervspsykolog. Han er til dagligt ansvarlig for innovation og forretningsudvikling i
Spinderihallerne, Vejle Kommune. Derudover
er han selvstændig innovationsrådgiver
med firmaet INNEWVATION og sidder i en
række danske og internationale bestyrelser og
tænketanke. Han er også foredragsholder og
forfatter til en række bøger og artikler om bl.a.
ledelse og innovation.

gressivt og nytænkende udviklingsarbejde. Desuden har fremgangsmåden i en
designtænkningsproces den styrke, at det
tager udgangspunkt i praksis, hvilket gør
vejen til såvel store som små vedvarende
praksisforandringer nemmere. Eller sagt
på en anden måde, det er lettere at handle
sig til ny tænkning end at tænke sig til ny
handling.
Kantinerne kæmper med økonomien,
hvordan løser vi den udfordring, at det tit er
prisen, der er det afgørende parameter?
Det er, hvad jeg i innovationssammenhæng vil kalde et ”wicked problem”, hvor
der ikke bare er en løsning eller et svar,
som er rigtigt eller forkert. På de store
dagsordner handler det for mig om, at
kantinerne får fortalt historien om, at det
ikke bare er mad, der leveres, men også
sundhed, trivsel og fællesskab. Det er vi
villige til at betale mere for, end hvis det
”bare” handler om at købe majs og kyllingelår. Selvom der er forskel på kvalitet,
forberedelse og service, er mulighederne
for at arbejde med prisen her meget lille,
fordi varer og service adskiller sig meget
lidt.
Tilbyder kantinen noget andet eller
mere, er det en mulighed for at få fokus
væk fra økonomien til noget, som er mere
og større end bare det, som findes i skålen
på din buffet. Så her er det helt fair at spørge, om jeg med det mener, at kantinen skal
gøre mere og andet end bare at lave mad.
Og mit svar er, ja! Maden skal sættes ind i
en større sammenhæng, og hvis kantinen
ikke selv kan løfte den opgave, så kalder
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det på nye måder at arbejde sammen og
skabe nye og større løsninger med andre.
En anden udfordring, som jeg ikke kan
lade være med at tænke på, er udfordringen omkring madspild. Den udfordring
handler nemlig også om økonomi. Et
forsigtigt skøn er, at der hver år går mindst
20.000 ton mad til spilde i de danske institutioner, mens kantiner og catering tegner
sig for måske halvdelen. Der er derfor et
stort potentiale til at bruge maden langt
mere effektivt og at arbejde med fx nugding, så kunderne kun tager det, de kan
spise. Et konkret og meget simpelt eksempel fra vores egen cafe i Spinderihallerne
er, at mindre tallerkner betyder, at der
tages mindre på vores buffet, og i sidste
ende har det reduceret vores madspild
markant.
Hvis du kunne bestemme, hvordan ser fremtidens madoplevelse i kantinen så ud?
Fremtidens madoplevelse handler ikke
kun om mad, den handler om firkløveret
sundhed, kvalitet, sikkerhed og teknologi.
Jeg er personligt tilhænger af princippet
”less is more”, især hvis jeg kan vælge det
sunde til. Og med det sunde tænker jeg
ikke nødvendigvis kun på broccoli, men
på et langt bredere sundhedsbegreb.
Kvaliteten er også et begreb, som er
kommet for at blive - i fremtiden måske
endnu mere og med fokus på det lokale
og nære. Sikkerheden tænker vi ikke så
meget på i Danmark, men vores fødevaresikkerhed er nok noget af det højeste i
verden, hvis ikke det højeste. Det er bl.a.
også derfor, danske fødevarer er efter-

tragtet internationalt. Men den slags
kommer ikke af sig selv og kræver fortsat
fast og målrettet fokus både hos producenter og leverandører, men også når vi er
kunder i buffeten, og der skal være fokus
på hygiejnen. Teknologi forstået på den
måde, at det er et middel frem for et mål
til at eksperimentere med måden, vi laver
mad, bestiller mad, præsenterer mad og
involverer vores kunder og leverandører.
Helt lavpraktisk til at cateringfirmaer
og køkkenpersonale kommer væk fra
kødgryderne og ud på fx de sociale medier
og formilder andet og mere en bare ugens
menu.
Men når du spørger til fremtiden, så
tror jeg også, teknologien kommer til at
spille langt mere ind. Vi kommer måske til
at 3D-printe vores mad eller i det mindste præsentere og servere maden på nye
måder.
Og så til sidst kan jeg også bare håbe
på - set ud fra eget ledelsesperspektiv,
at vi bliver bedre til at åbne kantinen
op og gøre den til et fællesskab. Mange
steder oplever jeg det som kvadratmeter, som står tomme det meste af dagen,
fordi det sjældent er et sted, du fx holder
møde eller opholder dig. Jeg kunne godt
drømme om, at fremtidens kantine
inviterer mere indenfor til fællesskab og
samskabelse - endda måske også bredere
end bare de ansatte og deres gæster, men
måske også dem, som bor i lokalområdet
- og endnu mere på tværs af organisationer og ved at bryde normer og vaner
for åbningstider og funktionalitet i en
kantine. ■

Økologisk brød til
dagens gode øjeblikke
Vil du have et
ekstra drys
øko-inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
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

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

voxpop

KOKKEJAKKE
HERRE

Fås i 5 farver.
Art nr: 113955.
Vejl. pris: 339,-

Hvilke
tendenser
efterspørger
dine gæster?

Nu kun 288,15

15%

rabat på Hejco
webshoppen

Tilbuddet gælder t.o.m den 2. november

Alle priser er ekskl. moms

KOKKEJAKKE
DAME

Fås i 2 farver.
Art nr: 113972.
Vejl. pris: 339,-

Nu kun 288,15

DAMETOP

Art nr: 102152.
Vejl. pris: 179,-

THOMAS FISKER
Beskæftigelse: Køkkenchef, Cheval Blanc Servicerestauranter A/S på
Videncenter Thy Mors

Vores gæster efterspørger generelt nye ting hele tiden. Der er
som sådan ingen krav til, hvad det skal være, bare de får lov at
få nye smagsindtryk og nyfortolkninger af traditionelle retter. Det
falder utrolig godt i tråd med vores mission om at lære dem, at
der findes andet end traditionel dansk mad. Og vi oplever, at vi
får flere og flere med på den vogn.
Vi er så privilegerede at ligge i Naturpark Thy omgivet af
skøn, vild natur, hvor vi henter meget af vores inspiration. Jeg er
meget beæret over at være i betragtning til Kantineprisen 2015
og vil gerne vise, hvordan elementer fra den nordjyske natur kan
fortolkes på tallerkenen.

Nu kun 152,15

DAMEBUKSER

Fås i 3 farver.
Art nr: 102183.
Vejl. pris: 414,-

FÅS I
FLERE
FARVER

Nu kun 351,90

KOKKEBUKSER
HERRE

Art nr: 103556.
Vejl. pris: 529,-

Nu kun 449,65

SKRIDSIKKER SKO

FORKLÆDE MED SMÆK

Fås i 4 farver.
Art nr: 113688.
Vejl. pris: 168,-

I sort.
Art nr: 104121.
Vejl. pris: 669,-

Nu kun 568,65

Nu kun 142,80

h ejco. dk

Blangstedgårdsvej 66, 5220 Odense SØ
tlf.: 3537 7700, info@hejco.dk, www.hejco.dk
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RASMUS DAHL SKOVBJERG
Beskæftigelse: Kantineleder, DESMI

Der er sket meget på de 8 år, jeg har været ansat her som kantineleder. Kantinegæsterne kunne i tidernes morgen købe både
slik og sodavand i massevis, og så blev der desuden solgt et styks
cigaretter. Da jeg tog jobbet, var det under forudsætning af en
del ændringer. Og det har i den grad været med til at udvikle
kantinen og bestemt også gæsternes holdninger til mad.
Salatmængden vokser og vokser. Vores gæster elsker nye og
spændende salater med både bid og smag. Selv den menige
arbejdsmand tager salat på tallerkenen. Det har så også krævet
en del tilvænning, men det handler som kantineleder helt sikkert
om at være vedholdende. Og at kunne åbne gæsternes øjne og
smagsløg for forandringer og muligheder.
Jeg lytter meget gerne til mine gæster, når de har forslag til
menuen, men som kantineleder har jeg også et stort ansvar for
at skabe nye tendenser. Fx anvender vi kun økologisk mælk, og
grøntsager som kartofler og gulerødder får vi direkte fra den
lokale producent fra Store Vildmose. Bonden graver dem op
6:30, vasker og pakker dem, så får vi dem kl. 8, og kl. 11 kommer de på bordet. For mig er smag og kvalitet alt. Og det vil jeg
også gerne udfordre mine gæster på.
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ØKO MINI SOUFFLÉER
v MED BROCCOLI OG GULERØDDER
Varenummer: 900162
Vægt pr. stk.: 70 g
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OPGRADÉR DIN ØKOGRAD med to ovnklare
økologiske måltidsløsninger fra Daloon.

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

ØKO FORÅRSRULLER
MED GRØNTSAGER
Varenummer: 800504
Vægt pr. stk.: 80 g
Cleabenl
La

OPENING.DK . 14979

komfort
med Daloon
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Foto: Shutterstock og Foreningen Kantine & Køkken

Produktnyheder med krummer i

01

Havets brød

Sammen med Sans og Samling i
Svendborg og under inspiration af tangforsker, Ole Mouritsen, har Økomølleriet
Kragegården udviklet en ny økologisk
melblanding med tang. Derudover indeholder ’Havets brød’-blandingen fuldkorn/
spelt, hvede, svedjerug, klid og spirulina, der
sammen med tangen giver et meget rustikt
og sundt brød.
Læs mere på kragegaarden.dk

02

Økologiske fristelser
til morgenbordet

Kohberg Foodservice opruster med hele 11
nye økologiske brød i miniudgaver. Det giver
kunderne større mulighed for en varieret,
sund og samtidig økologisk morgenmad. Du
kan derfor nu vælge mellem en mixkasse med
fire økologiske mikro-morgenstykker á 25
gram, en mixkasse af seks økologiske minimorgenstykker á 35 gram og en økologisk
mini-smørcroissant på blot 30 gram.
Læs mere på kohberg.com
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03

Sandwich med et twist

04

Stenaldergodt

Lantmännen Unibake, der står bag
foodservice brandet Schulstad Bakery Solutions,
har fire økologiske nyheder i ovnen. Udover
lækkert morgenbrød og saftigt rugbrød lanceres også to økologiske varianter af den italienskinspirerede Focacciabolle, nemlig den lyse
variant, Focaccia med rosmarin og den mørke
udgave, Focaccia multigrain, som begge har et
autentisk udseende og en tynd, sprød skorpe.
Læs mere på lantmannen-unibake.dk

Skru tiden tilbage og bag et brød helt
uden mel. Du får et højt fiberindhold, masser
af sunde fedtsyrer og ganske få kulhydrater.
Urtekrams nye stenalderbrødsblanding består
af 500 gram sunde økologiske nødder, frø og
kerner som solsikkekerner, sesamfrø, hasselnødder og cashewnødder - svarende til et
færdigbagt stenalderbrød.
Læs mere på urtekram.dk

05

Nok til alle

Bager du selv rugbrød, og har du
fokus på en god krumme af høj kvalitet?
Falslevgaards økologiske rugbrødsblanding
bestående af fuldkornsmel og kerner giver et
velsmagende rugbrød med bl.a. knækkede
rugkerner og græskarker. Blandingen fås i
poser á 4,5 kg, og rudbrødene egner sig også
til nedfrysning.
Læs mere på falslevgaard.dk

Hvor

GRØN
er din menu?

BLIV INSPIRERET TIL ET HAV AT GRØNNE RETTER
OG ALTERNATIVE VEGETABILSKE MENUER,
HVOR KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER

KontaKt vores teleKonsulenter
- så sender de gratis inspiration til dig

Pia Nielsen

Lis Fischer

Mobil 2321 2407
Telefon 3644 7611

Mobil 2321 2402
Telefon 3644 7625

www.findusfoodservices.dk

portræt Schneider Electric

Mad i

øjenhøjde
Enkelthed og nærhed er nogle af de værdier,
kantinen hos Schneider Electric vægter i rammerne
lige uden for Kolding.
tekst Mette Løvbom Foto Jonas Normann

A

dressen på min GPS siger Silcon
Allé. Jeg befinder mig midt i et
futuristisk og nybygget industrikvarter,
der allermest sender tankerne hen mod
det amerikanske hovedsæde for facebook,
men jeg er kun lige i udkanten af noget af
det mest jyske, du kan komme i nærheden
af, Kolding. En lang række IT- og teknologibaserede virksomheder har inden for de
sidste ti år valgt at slå sig ned i et nyt industrikvarter i udkanten af Danmarks sjette
største by. I dag lægger jeg vejen forbi
den globale energispecialist, Schneider
Electric, der til dagligt udvikler løsninger
og produkter til energioptimering og
opererer inden for markedsområder lige
fra industri, energi og infrastruktur til
datacentre, erhvervsbygninger og boliger.
Det summer af energi, lige fra jeg
træder ind af døren. Og man fornemmer
straks det globale islæt i virksomheden.
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Kokken, jeg skal besøge, har også internationale rødder. Oprindeligt født og opvokset i Holland, uddannet kok og læremester tilbage i 1989 også i Holland og
med en fortid i køkkener i både Schweiz,
Australien, New Zealand, Asien og som a
la carte kok på krydstogtskibe. Men inden
turen gik til Schneider, var køkkenchef,
Jos Philipse, restaurantchef på flere Fazer
Amica restauranter i bl.a. Vejle og Odense,
ligesom han også havde succes som selvstændig forpagter af en kantine med 100
spisende gæster med konen ved sin side i
fire år.

Fokus på nærhed
Året er 2012, da Jos tiltræder jobbet hos
Schneider Electric i udkanten af Kolding.
På daværende tidspunkt har kantinen i en
kort periode været uden leder, så noget
af det første, Jos tager fat i, er medarbej-

KUN 1 LITER VAND
INGEN DAMP NÅR DU ÅBNER
– SÅ HAR DU DIT PÅ DET TØRRE

Med HOBARTs topmodel FP-10A Vapo Rinse
kan du med god samvittighed åbne lågen til
en helt tør opvask. Dampen fra maskinen
fjernes efter slutskyllet mens opvasken
tørres, på den måde slipper du for damp og
fugt i rummet. Vandforbruget til opvask af
f.eks. 18 tallerkener er kun 1 liter.
Opvaskevandet scannes, så vaskeprogrammerne tilpasses efter, hvor snavset din
opvask er. Klarer op til 45 kurve i timen.

Få mere at vide om den imponerende
teknologi og den tyske kvalitet i det store
udvalg af HOBART opvaskemaskiner.
Det er løsninger med fokus på energioptimering, miljø og arbejdsmiljø – og
god økonomi.

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
• Besøg vores showroom i Aarhus eller ring
og få en snak med vores medarbejdere i
isenkram eller maskinsalg

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

• 14 meget erfarne konsulenter kommer
overalt i Danmark som sparringspartner
og rådgiver til forandringer, udskiftninger
og inspiration
• Egen projektafdeling, der designer, indretter
og leverer alt fra ombygning til nybygning af
storkøkkener
• Tilmeld dig vores nyhedsmail og tilbudsavisen ’Godt Grej’ med masser af idéer og
reportager fra dine kolleger
• Se listen over kurser og workshops i
Aarhus og København på vores hjemmeside

portræt Schneider Electric
Over 180
spisende gæster
sætter hver dag
tænderne i et
hav af grønne
retter.

højtider, så gæsterne kan købe delikatesser
med hjem til familien. Det meste i køkkenet
laves fra bunden, al sylt, brød og hakket kød
forberedes i den lille kantine - igen med
fokus på kvalitet og smag.
Foto Jonas Normann

derne i køkkenet og ikke mindst deres
trivsel. Jos har kun lige sat fødderne på
matriklen, da køkkenteamet resolut
beslutter at flytte køkkenchefens kontor
ude fra gangen ind i et kombineret lager/
kontor midt i kantinen. Det handler om
nærhed. Men også lidt om afhængighed.
Både til de mennesker, man dagligt går
op og ned af, men også til det, det hele
handler om. Maden. Hos Jos og hans folk
huserer princippet ”Less is more”. Her
disker man ikke op med et hav af forskellige serveringer. På buffeten finder man
hver dag tre salater, en vegetarret, en lun
kødservering, to-tre små tapas i form af
en portionsanrettet forret eller dessert og
hjemmebagt brød. Modigt og lige i tidens
ånd at servere en vegetarret i et land, hvor
alle undersøgelser peger i retningen af, at
vi spiser alt for meget kød og for lidt grøntsager. Til gengæld har man valgt at holde
fast i et af de sidste levn fra 90’erne, den
klassiske salatbar med ærter, majs, iceberg
og cherrytomater, men ikke uden grund.
Man ønsker at tilbyde så mange grønne
alternativer som overhovedet muligt for
de i alt 180 spisende gæster i kantinen.
Dagens menu står på frikadeller med
salvie og serano-skinke, en karrykrydret
vegetarstuvning med efterårsgrønt og
perlebyg, pizzaboller, tre lækre årstidsbestemte salater med smag i højsæde, tapas
i form af gravet laks og grønt, filodejssnitter med pølse og feta og frisk frugt
med creme. Mit øje falder straks på det
lille skilt, der står placeret ved siden af
frikadellerne, der uden løftede pegefingre
opfordrer til kun at tage to enheder, hvilket i den grad giver mening taget de overdådige grønne serveringer i betragtning.
– Vi har gæster hver dag fra hele verden
fra både Asien, Afrika og flere steder i
Europa. Mange af dem holder sig fra svinekød og flere af de besøgende er veganere
eller vegetarer, derfor har vi valgt at servere en vegetarret hver dag. Men vegetarretten er også med til at sætte fokus på, at
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vi skal spise flere grøntsager i det daglige
og er et godt alternativ til den lune kødret,
fortæller Jos.

Oplevelse frem for økologi
Økologi har ikke topprioriteret i køkkenet, man har i stedet valgt at have et
skarpt fokus på smag og selve spiseoplevelsen. Og på provokationen. Et hurtigt
kig rundt i køkkenet fortæller mig dog, at
man allerede er meget tæt på et økologisk
bronze spisemærke, de fleste grøntsager,
korn, mel og mejeriprodukter er nemlig
økologiske. Men gæsterne efterspørger
ikke økologi, de går i stedet efter kvalitet
og smag. Og da virksomheden er privat,
er man heller ikke underlagt regeringens
økologiske målsætning om, at alle offentlige køkkener skal være 60% økologiske ved
indgangen af 2020. Køkkenet har bevidst
besluttet at arbejde med årstidsbestemte
grøntsager for netop at sikre vitalitet og
smag i de basale råvarer. Og så går man
målrettet efter at tilbyde en ny oplevelse i
kantinen hver dag.
– I løbet af efteråret kører vi to temadage med tema på ”Street Food” og ”Italien”.
To tendenser, som vi gerne vil tviste og
udfordre. ”Street Food” har lidt et image
af at være lidt ulødigt og usundt, det billede vil vi gerne ændre, for kategorien kan
sagtens både være sund og velsmagende.
Samtidig sætter vi fuldt blus på sanserne
ved at dekorere kantinen, så både stemning og miljø også tager afsæt i et streettema, fortæller Jos.
Køkkenet laver gerne mad fra hele verden. Men de fem mand i køkkenet vægter
også dansk madkultur og forståelsen af
samme højt. Derfor har man bl.a. valgt at
have en fast tradition i huset med smørebrødsdag en gang i måneden akkompagneret af to klassiske retter som f.eks. stegt
flæsk med persillesovs eller en gang brun
bøf med bløde løg. Man holder også temaaftener med den lokale ostemand og chokoladeproducent i forbindelse med de danske

Frihed under ansvar
I køkkenet i Kolding finder vi Rafael, Inge
Lise, Dorthe og Kristian, der har været
ansat i henholdsvis 21, 15 og 6 år og i blot
1½ måned. Her hersker frihed under
ansvar. Både for det daglige arbejde, men
også for den udvikling, man som menneske går igennem på jobbet. Virksomheden
har afsat en dag til uddannelse og fire
timers e-learning om året til køkkenfolkene, og det foregår under meget frie rammer. Der skal være plads til spontanitet,
derfor ligger der ikke en decideret kompetenceudviklingsplan eller et uddannelsesprogram for hver enkelt medarbejder.
Til gengæld er der rig plads til udfoldelse.
Pigerne i køkkenet har eksempelvis væres
på powerpoint-kursus for bedre at kunne
præsentere dagens menu på fladskærmen
ved indgangen til køkkenet. Frihed under
ansvar betyder også større spænderum
og plads til individualisme. Igennem
de sidste 21 år har Rafael, der er ansat i
skånejob, haft sin daglige gang i køkkenet.
Hans ansvar er lige nu at sørge for, at hele
virksomheden har friske og nyskrællede
gulerødder til en hel arbejdsdag. Og det
ansvar tager han både alvorligt og personligt, ligesom man som udefrakommende
også tydeligt mærker den stolthed, Rafael
udviser. Han er blevet tildelt frihed under
ansvar. Det giver mening, for alle.
Man har stadig bevidst fokus på kvalitetsvurderingen i køkkenet og gennemfører derfor årligt en tilfredshedsundersøgelse blandt alle gæsterne i kantinen med
10 dybdegående spørgsmål. Et hurtigt kig
på det overordnede resultat fra februar
2015 giver et billede af, at 53 % af gæsterne
meget tilfredse og 45 % tilfredse, kun 2
% har valgt at sætte kryds i utilfreds. Et
vigtigt måleparameter i en kantine, hvor
ledelsen bevidst har valgt ikke at udlicitere
kantinen, men derimod holde fast i en
privat ordning.
– Schneider Electrics kantine i Ballerup
er faktisk udliciteret, men for os er det
essentielt, vi ikke ender i en fast konceptløsning, men i stedet har frirum og plads til

ØKOLOGISK FRAICHE 5%
Med Nøglehul og muligheder

Arla Harmonie®
ØKO Fraiche 5%
5 kg
Varenr. 51942

Arla Harmonie® ØKO Fraiche 5% er det lækre, cremede
all-round produkt til dit økologiske, sundhedsbevidste køkken.
Se mulighederne i den enkle, naturlige smag af fløde og
friskkærnet smør og den luftige konsistens – og se opskriften
på fraichesalat med ost på arlafoodservice.dk

portræt Schneider Electric
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Jos har været
køkkenchef på
Schneider Electric
siden 2012.

ne ikke kunne komme af med frokostbakkerne. Man iscenesatte en problemstilling,
og pludselig blev det helt legalt at handle
og tage en for mange grænseoverskridende beslutning, fortsætter Jette.
Frokostbakkerne er blevet udfaset, de
to tallerkner er blevet fjernet og erstattet af en enkelt og lidt større version.
Samtidig har man nedsat madspild i
containeren med 20 % fra den ene dag til
den anden.
Energien er tydelig at mærke, da
første hold frokostgæster svanser ind
i kantinen. Og energien fra de to kokke

Foto Jonas Normann

kreativitet og innovation. Folk skal hente
energi til en hel dag i kantinen, derfor skal
det være en både visuel og smagsmæssig
oplevelse at komme i kantinen. Vi har også
leget med både nudging og portionering af
de søde serveringer - igen en måde at pirre
gæsternes sanser på, fortæller direktionssekretær, Jette Keun.
Inspirationen kommer mange steder
fra. Kantinefolkene henter en del via Arlas
Madplan og AB Caterings Menu Planner.
Men en julefrokost et års tid tilbage har
også været med til både at inspirere og
give det sidste skub til en udvikling i den
rigtige retning.
– Vi havde længe bøvlet med logistikken i kantinen - et øget pres af antal gæster
kombineret med både for mange bakker og
tallerkner ved afrydning, hvilket gav næring
til julefrokostens medarbejdersketch. Og
pludselig kunne man se kollegerne opføre
en både komisk og sirlig ballet, hvor danser-

ved buffeten er også til at tage at føle på.
Faktisk er det lidt en udfordring at interviewe og få lov at tage billeder af kokkene
uden for de vante rammer i køkkenet.
De bliver ved deres læst, præcis som Jos
også valgte, da han flyttede sit kontor
midt ind i kantinerammerne. Måske det
er derfor, det er mange år siden, han sidst
har undt sig selv at tage på uddannelse
eller inspirationstur væk fra køkkenet.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at her er
en person, der i den grad brænder for sit
fag. Og udviser en glæde, der er svær ikke
at blive smittet af. ■

Bliv

Kostvejleder

- og SlankekonsulentTM

Kun 8.900 kroner.
Læs på dag- eller aftenhold i hele landet
eller 100% online med vores ﬂeksible E-learning.
Bliv konsulent i Proces Ernæring®
- læs et af vores specialer:

Tilm
samt eld
i
og sp dig
1.000 ar
kr. *

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

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

Tlf. 44 48 61 00 - info@atwork.dk - www.atwork.dk
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fokus årstiderne i højsæde

Vilde
rødder
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Foto Shutterstock
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Supersunde grove fibre og masser af smag. Efteråret har gjort sit indtog, og
det betyder et gensyn med de kære rødder. Der findes et hav af rodfrugter,
og de er som regel en ret økonomisk råvare, hvilket giver dig mulighed for
stor variation i køkkenet. Vi har udvalgt fire af vores yndlings, som vi synes
klæder enhver efterårsmenu.
tekst Tine Pries Lund
Fotos Shutterstock

Beder

Flerfarvede gulerødder

Hvide beder, gule beder, rødbeder og bolchebeder. Der findes flere spændende former for beder. Den mest velkendte
er rødbeden, som vi tit ser i syltet form. Den gule bede har
mindre jordagtig smag end rødbeden, ligesom den og den
hvide bede er mere milde og søde i smagen. Bolchebeden
kendes på dens smukke rød- og hvidstribede kød og er også
mere mild i smagen end de traditionelle beder.

Lilla, hvide, røde og sorte gulerødder. Med spiseoplevelsen i højsæde kan du pryde enhver servering med flerfarvede gulerødder.
De flotte rødder er typisk lidt kortere og tykkere, men har stadig
den velkendte søde smag og kan anvendes præcis som traditionelle gulerødder - rå, stegt, dampet, kogt og bagt. Og så er
guleroden desuden den grøntsag, der indeholder mest A-vitamin
og indeholder desuden C- og E-vitamin samt masser af kostfibre.

kend dine
rødder

Jordskokker
En lille knold med stor karakter. Smagen er sød og nøddeagtig, og jordskokker kan nydes både rå, kogt eller bagt. Faktisk
er de små knolde et super godt alternativ til de traditionelle
kartofler. Husk bare at hælde lidt citron ved vandet, så de ikke
bliver brune, når du koger dem. Jordskokker er fyldt med C- og
K-vitaminer og indeholder mineraler som kalium og fosfor.

Skorzonerrødder
20-25 cm bliver de fine skorzonerrødder eller fattigmandsasparges, som de også kaldes. Smagen er netop hen
ad hvide asparges med en bismag af nødder, når du koger
dem let. Rødderne, der pga. de mange kostfibre lægger
en god bund, indeholder desuden både C- og E-vitaminer
samt mineraler som jern og kalium. Brug skorzonerrødder let
kogte med sauce verte til, i salater eller i supper.
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Helleflynder
Helleflynderen er den største, men også
en af de slankeste fisk i fladfiskefamilien. Faktisk kan den blive helt op til to
meter og vejer op til 300 kg. Den anses
blandt mange for værende verdens
bedste spisefisk pga. dens store benløse
og hvide stykker kød fyldt med smag.
Fisken er rig på A- og D-vitamin samt
omega-3 fedtsyre.

Grønne bønner
Proteinfyldte grønne skønheder med masser af bid.
Grønne bønner eller Haricot Verts, som de nye spæde bønner kaldes, er smækfyldte med både smag,
vitaminer og sunde kostfibre. Damp eller blancher
bønnerne, så du bibeholder flest mulige vitaminer
og mineraler og naturligvis den lækre sprødhed. Du
kan bruge grønne bønner i alle former for grønne
retter og salater, men husk altid at tilberede bønnerne, da de ellers kan give mavepine.

Knoldselleri
Dens knoldede ydre er lidt af et modstykke til
knoldselleriens milde, søde og fyldige smag. Du
kan bruge knolden på samme måde som gulerødder, bortset fra rå i store mængder. Den er
især god ovnbagt eller svitset i tern på panden.
Knoldselleri indeholder en masse gode kostfibre
og er derfor godt mættende, ligesom den er
fyldt med både C- og K-vitaminer og kalium.
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Rødbede
Rødbeder er til mere end bare sylt. Den flotte røde farver er super
smuk i kolde drikke, og så giver rødbeden noget af et sundhedsboost, den er nemlig rig på både C-vitamin og jern i let optagelig
form. Vil du pryde menuen, kan du også prøve at bage rødbede
og servere, som du serverer bagte kartofler - gerne med en hjemmerørt krydderyoghurt som pendant til den søde jordede smag.

Kejserhat
De fine kejserhatte er i familie med østershatten og er en
meget fast og kødfuld spisesvamp. Smagen er fin nøddeagtig,
og så svinder svampen meget lidt ved tilberedning, hvorfor
den egner sig til fx grill og sautering. Bland evt. kejserhattene
med andre svampe som fx champignon og sæt på den måde
flere vitaminer og mineraler på menuen.

ravarer

Fotos Shutterstock

i okotober
Lever

Mange elsker at hade lever, men godt tilberedt kan
du lave de lækreste serveringer. Hvad enten du har
fat i lever fra svin, kalv, okse, lam eller fjerkræ, så er
det en utrolig sund spise, da det er et magert stykke
kød med højt proteinindhold, og så er det desuden
sprængfyldt med B-vitaminet, folat, A-vitamin samt
jern og selen. Du kan med fordel stege eller grille
lever eller blande det i frikadellefarsen, hvis du vil
camouflere det lidt.
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klumme

Mælk og gluten

FOTO Jonas Normann

i maden kan gøre nogle

af os alvorligt syge
F

or en meget lille del af den danske
befolkning er kantinens buffet et
minefelt af forbuden frugt. For dem er
navigation i sikker afstand fra gluten eller
mælk en daglig og absolut nødvendig
udfordring, der skal klares uden mindste
slinger i valsen. De hårdest ramte straffes
for selv små fodfejl på tallerkenen med
ubehag på en skala fra mavekneb, opkast,
diarre og hudforandringer til alvorlige
skader på tarmen. Jeg letter på hatten i
respekt for de kantiner, der går i dialog
med gæsterne og klør på for at prøve at
imødekomme de særlige ønsker fra dem,
der ikke tåler hvad som helst.

Nordeuropæernes maver
kan det der med mælk
Men for resten af os - svarende til 90-98
procent af danskerne - handler det udelukkende om bekendelse til en udokumenteret trosretning, når vi vælger at leve af
gluten- og/eller laktosefri kost. Vi husker
vel alle stadig kernesund-konceptet, der
spredte skræk og rædsel med skæbnefortællinger om, hvordan en hel familie blev
reddet fra både psykisk sygdom og total
ernæringsmæssig undergang udelukkende ved at undgå sukker, gluten og
mælkeprodukter i kosten. Det resulterede
blandt andet i en hetz mod gluten og sukker og startede en lavine af diskussioner
om, hvor vidt mælk fra naturens hånd var

tiltænkt mennesker eller dyrebørn. Ikke
desto mindre lyder de nationale danske
anbefalinger stadig på ½ liter magert mælkeprodukt og to skiver ost om dagen.

Intolerance er lægens bord
Mistanke om cøliaki (glutenintolerance)
og laktoseintolerance (mælkesukkerintoler-ance) bør altid udredes hos en læge
eller på et sygehus. Uden en diagnose
bliver alternative kostvaner et skud i tågen
baseret på formodninger. Man skal huske,
at mad er spækket med følelser uanset,
om man laver den eller spiser den. Hvis
samarbejdet mellem køkkenet og de ”intolerante” skal lykkes, må man forvente, at
der gives lidt fra begge sider. Der er nemlig
masse af god vilje og respekt at hente fra
køkkenchefen, hvis gæsten ikke blot tror,
men VED, at man har brug for særlig hjælp
fra køkkenet (læs: gluten- eller laktosefrie alternativer) til at få sig et sundt og
nærende frokostmåltid. Omvendt er det
helt urimeligt at forvente, at kantinekøkkenet skal tage de særlige ønsker alvorligt,
hvis de skifter, som vinden blæser.
Noget for noget
Det må være de gluten- og laktoseintolerantes bidrag for at blive taget alvorligt af
kantinepersonalet, at der rent faktisk er
belæg for at bede om særbehandling. Til
gengæld skal der herfra lyde et hep-hep

Vibeke Lund prof.bachelor i human ernæring
Ejer af sundhedskommunikationsvirksomheden The Sweet Company,
der laver sundhedsprojekter med fokus på spisevanerne i arbejdstiden.
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til alle kantinekøkkener om så vidt muligt
at tage opgaven alvorligt og at tilbyde
alternative brødtyper, pålæg og retter
uden gluten, mælk (og eventuelt æg) til de
fødevareintolerante gæster.
Kostvaner, der indeholder forbud
mod bestemte fødevarer, kaldes diæter.
Den slags skal man vare sig mod, medmindre det af helbredsmæssige årsager
er absolut nødvendigt. Danskerne er
ifølge fedmestatistikkerne godt i gang
med at æde sig ihjel, mens madglæden
aldrig har haft dårligere vilkår end nu. Vi
har i bekymrende grad mistet tilliden til,
om det, vi putter i munden, nu også er så
sundt, som vi går og tror.

For meget af det gode er også skidt
En af grundene er, at vi gør os så umage
med at indsamle viden og med at forsøge
at praktisere den, at det let kammer over.
Kantinens opgave er dog ikke at tilbyde
diæter til hverken stenalderfolket eller
LCHF-tilhængerne, men at sætte mad på
bordet, der følger kostrådene og samtidig
servicere de stakler, der har ærlige, særlige kroniske udfordringer med at spise
sundt. ■

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

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

NYHED

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

Q&A

4

skarpe
til Jonna Jepsen
Kantineleder hos NGF Nature Energy

Hvad har du haft af
forventninger til dagen?
Jeg har været rigtig spændt på dagen. Der
har været talt meget om Helles nye køkken, så det har jeg naturligvis glædet mig
til at se. Derudover har jeg været utrolig
spændt på, hvor mange medlemmer et
sådant arrangement har kunnet trække til.
Heldigvis rigtig mange. Og så har jeg ikke
været i tvivl om, at jeg ville få en masse
inspiration med hjem.

En aften
fyldt med
inspiration
tekst TINE PRIES LUND FOTO FORENINGEN KANTINE & KØKKEN

I

helt nye lokaler og en splinterny
kantine, bød Foreningen Kantine
& Køkken Fyn indenfor til inspirationsaften hos Helle Larsen ved
Interacoustics. Der var lagt op til en
storstilet inspirationsaften med tre
indlæg og masser af smagsprøver.
Aftenens første indlæg kom fra
Mejnerts Mølle. Der blev berettet om
møllens historie, de mange lækre,
økologiske produkter og udfordringer
med valg af emballage.
De 60 fremmødte kunne derefter
høre om Salat Tøsens historie fra de
første tanker og om at dele inspiration
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med veninderne til TV-projekter og
arbejdet med den forestående kogebog. Der blev desuden serveret masser af gode råd - salater må gerne være
simple, når bare de ser ud af noget og
pirrer smagssanserne.
Afslutningsvist blev deltagerne
introduceret til Green Menu Planner,
et online køkkenværktøj til professionelle køkkener, som kan hjælpe med
at lægge menuplaner, bestille varer
hjem og give inspiration.
Aftenen sluttede med lidt godt til
ganen, smagsprøver på salater og dressinger samt lidt til den søde tand. ■

Hvad tager du med dig herfra i dag?
Jeg har rygsækken fuld af energi og gå-påmod. Jeg nyder sådanne aftener i selskab
med gode kolleger, hvor vi kan snakke om
arbejde og metoder og samtidig koble af fra
hverdagens travlhed. Jeg synes desuden,
det har været rigtig interessant at høre om,
hvor lidt der egentlig skal til for at lave super
skønne salater. Hele Salat Tøsens indlæg
om dressinger har inspireret mig meget. Og
tippet om altid at pynte af med noget knas i
form af fx ristet rugbrød eller nødder vil jeg
helt sikkert tage med mig.
Hvad var dagens højdepunkt?
Hvis jeg skal vælge ud af de tre oplæg, så
tror jeg, at Salat Tøsens oplæg er det, som
jeg kan tage mest med hjem fra og bruge i
mit arbejde i kantinen. Jeg kan helt sikkert
også se fordele ved Green Menu Planner,
der kan beregne ernæringsindhold på egne
opskrifter og gøre det nemmere at bestille
varer. Og så kender jeg lidt til Mejnerts
Mølles produkter i forvejen og er ikke i tvivl
om kvaliteten af dem.
Hvad har overrasket dig mest?
Det har overrasket mig positivt, at vi har
kunnet samle så mange medlemmer på en
hverdagsaften. Og så er det helt eminent, at
medlemmer fra nogle af de andre lokalforeninger har taget turen til Fyn. Det har
været kanon at snakke og sparre sammen
på kryds og på tværs. Alle har været i godt
humør, og oplægsholderne har været uhyre
skarpe, så stor ros til dem.

EKSTRA STORE
VELFORMEDE
KORN

KRAFTIG
AROMATISK
SKAL
BALANCERET
SMAG

MARCIPANLIGNENDE
KERNE

UsED BY ALL
MaSTeRED BY SOme
Præcis sådan her ser en fantastisk, frugtig og fyldig smag ud.
Vores Tellicherry Black Pepper brillerer med sofistikeret smag – fra inderst til yderst.
På en smagfuld måde giver den liv til dine retter uden at dominere de øvrige
ingredienser. Vores Tellicherry Black Pepper er noget ud over det sædvanlige.

OF
SANTAMARIAFOODSERVICE.DK

Det sker
Thai-tapas kursus
Torsdag den 22. oktober 2015, kl. 15.30-20.00
Bendt Brandt, Langdyssen 7, Lisbjerg,
8200 Aarhus N

Et besøg i Vinladen
hos Peder Hermansen
Torsdag den 29. oktober 2015, kl. 17.00-20.00
Vinladen, Ellekjærvej 2, Ølby, 7600 Struer

Hanne Holm, som har udgivet 14 kogebøger
om thaimad og smagen af Asien, samt afholdt
et utal af kurser i Kogeskolen i Jægersborggade
i København, vil give os muligheden for at lære
at krydre den spanske portionsanretning (tapas)
med et strejf af Asiens delikatesse. I køkkenet
skal vi tilberede delikate, asiatiskinspirerede tapas
med grønt, æg, fisk, skaldyr, fjerkræ og kød.
Der vil naturligvis være mulighed for at se udstillingen og handle ved Bendt Brandt før arrangementet.

Hvilken vin passer til vildt? Hvad køber jeg til
juleaften og nytår? Den lokale ildsjæl, Peder
Hermansen, tager os med ind i sin verden af
vin og gode historier herom. Han driver i dag
Vinladen fra gården Solvang, der ligger mellem Holstebro og Struer. Vi får lov at smage
dejlig vin og bobler, og efterfølgende får vi lidt
godt til ganen. Der vil desuden være mulighed
for at købe både vin, kaffe, the, chokolade,
Ausumgaard-produkter, øl m.m.
Tag gerne et par kolleger under armen.

Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 350 kr.
Bindende tilmelding efter først-til-mølle og senest
torsdag den 8. oktober til Valborg Brandstrup på
mail valborg.brandstrup@mail123.dk eller tlf.
3027 5753. Beløbet indbetales på reg.nr.: 1978
og kontonr.: 8125926070 med deltagerens
navn. Tilmelding først gældende, når betalingen
er registreret.

Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding senest den 21. oktober til Lene Ruby
på mail Leneruby@gmail.com eller på tlf. 5194
0670.

Creative Cold Cooking
Tirsdag den 27.oktober 2015, kl. 15.00-18.30
Aalborg Havn, kantinen, Langerak 19,
9220 Aalborg Øst
Under titlen Creative Cold Cooking giver
Tulip Foodservice og Lantmännen Unibake
dig nytænkende og innovativ inspiration. Her
kickstartes vi til at tænke nyt og moderne ved en
spændende workshop, hvor vi skal være kreative
og fremstille en masse gode retter. Der vil også
komme indlæg på trends i det kolde køkken,
hvor der blandt andet vil blive talt om sandwich,
smushi, smapas og smørrebrød.
Pris for medlemmer: Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding senest den 16. oktober til Jan
Andersen på mail artemis@post.tele.dk eller tlf.
4051 8510.

Vinsmagning
hos Haugen-Gruppen
Tirsdag den 27. oktober 2015, kl. 17.00-21.00
Kanalholmen 37, 2650 Hvidovre
Kom og smag flere forskellige liflige vine og
smag på små lækkerier hos Haugen-gruppen.
Efter vinsmagningen er der mulighed for at købe
dejlig vin til fornuftige priser.
Lukket for tilmelding.
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Kommunikation
– helt naturligt,
men også ganske svært
Torsdag den 5. november 2015, kl. 19.00
Trade City, Kokholm 3 A, 6000 Kolding
Kom til et spændende foredrag med Marieke
Brinck, Adjunkt og udviklingskonsulent, Cand.
pæd. pæd. psyk.

Spørger du nogle gange dig selv, hvorfor
dine kolleger ikke gør, som du beder dem
om? Kommunikation er en svær ting. Lad
dig ikke skræmme af den fine stillingsbetegnelse, Marieke, der er super skarp på
kommunikation, tager os på en inspirerende tur
i kommunikationens svære kunst og giver gode
råd til at kommunikere klart og tydeligt, så alle
forstår.
Der afsluttes med en lille forfriskning
Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 175 kr.
Tilmelding senest den 29. oktober 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.

”KANTINEN i forandring
– Sådan sætter
du den nye dagsorden”
Tirsdag den 10. november 2015, kl. 9.00-16.00
Aarhus Universitet: Kemisk Institut, Bygning
1513, Langelandsgade 138, 8000 Aarhus C
Kurset er for både kantinelederen og de medudviklende medarbejdere i kantinen.
Moderne kantinedrift er en højt professionaliseret 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 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 forsøger at få
enderne til at nå sammen, både i forhold 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 ledelsesværktøjer, der gavner både dig, din
virksomhed og ikke mindst dine kunder.
Tilmelding: Henvendelse og tilmelding til Per
Guldbrandt på info@perguldbrandt.dk
Per Guldbrandt er uddannet kok fra Søllerød Kro,
har HD i organisation/strategi og en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 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.

Julefrokost FKK
Aarhus & Omegn
Fredag den 13. november 2015, kl. 17.30 -24.00
Kantinen Arkitektskolen Aarhus,
Nørreport 20, 8000 Aarhus C
Du inviteres hermed til FKK Aarhus & Omegns
julefrokost, som i år afholdes i de hyggelige
omgivelser i Arkitektskolens kantine ved Pernille
Thorsen. Vi spiser god mad, drikker vin og vand
og evt. en juleøl.
Bestyrelsen har selvfølgelig til hensigt at gennemføre endnu et traditionelt amerikansk lotteri
med gode præmier.

Diversey
produkter til
ovn- og
grillrengøring!
Diversey introducerer nu
Suma® Grill Hi-temp D9.8!
SOMMERKAMPAGNE!
Prøv en Suma Grill Hi-temp
D9.8 startpakke til en stærk
kampagnepris!

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

Før

Efter

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

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

www.sealedair.com
© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 34662 da 07/15
16287 en 09/13

Det sker
Julefrokosten er for alle medlemmer af FKK og
for vores leverandører.
Pris: 150 kr.
Bindende tilmelding senest den 3. november
til Liselotte Hansen på mail lottevejlby@gmail.
com eller tlf. 2620 7817. Beløbet indbetales på
reg.nr.: 1978 og kontonr.: 8125926070 med
deltagerens navn. Tilmelding først gældende,
når betalingen er registreret.

Portvinssmagning
Mandag den 16. november 2015,
kl. 16.00-20.00
Dalum Landsbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S
Produktchef for vinfirmaet Kjær & Sommerfeldt,
Henrik Straarup Søndergaard, kommer og
fortæller om portvinene fra Warres. Ud over
gode historier skal vi selvfølgelig smage på en
perlerække af vinhusets lækre portvine. Det bliver
en sjov og informativ eftermiddag, hvor vi bl.a.
skal smage kold portvin som aperitif.
Hanne vil sørge for lidt spiseligt til arrangementet.
Pris for medlemmer: Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 200 kr.
Tilmelding senest den 6. november til Bettina
Juul på mail bbjuul@hotmali.com eller tlf.
2815 3034. Betaling skal ske til reg.nr.: 5975 og
kontonr.: 0005000698. Husk deltagernavne ved
indbetaling. Tilmeldingen er først gældende, når
betalingen er modtaget.

Besøg på TV MIDTVEST

Aftenens program er endnu ikke helt fastlagt
– mere info kommer senere. Et er sikkert, det
bliver en interessant aften fyldt med hygge og
inspiration.

Mandag den 16. november 2015,
kl. 18.30-21.30
TV MIDTVEST, Søvej 2, 7500 Holstebro
(indgang ved Medietanken,
den østlige indgang (ikke receptionen))
Hvad sker der, når en tv-udsendelse optages. Vi
skal besøge TV MIDTVEST og se, hvordan de producerer tv til midt- og vestjyderne. Lone Jensen,
der er kantineleder her, har lovet at fortælle om
sit arbejde i dette specielle hus.
Da dette er vores sidste arrangement før jul,
vil vi under kaffen forlyste os med en lille juleleg,
der kan udløse en præmie.
Tag meget gerne din kollega, ven, veninde
eller samlever med denne aften.
Pris for medlemmer: Gratis
Pries for ikke-medlemmer: 100 kr.
Tilmelding senest den 12. november til Lene
Ruby på mail leneruby@gmail.com eller på tlf.
5194 0670.

Inspirationsaften
med Odense Marcipan
og Bæchs
Onsdag den 18. november 2015,
kl. 16.30-ca. 20.00
Aalborg Havn, kantinen, Langerak 19,
9220 Aalborg Øst

OBS: Der er begrænset deltagerantal, så hurtig
tilmelding tilrådes.
Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding senest den 9. november til Jytte
Mortensen på mail hmogjm@stofanet.dk eller
tlf. 6177 3246.

Julehygge
med mad og vin
Fredag den 20. november 2015, kl. 18.00
Hos Annette i kantinen ved Deloitte,
Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
Til den årlige julehygge serveres traditionen tro
god mad og lækker vin, ligesom vi skal have
gang i det traditionelle pakkespil. Husk at tage
en lille pakke med til 30 kr.
Pris for medlemmer: 150 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr.
Tilmelding senest den 13. november til Annbritt
Jønsson på tlf. 2461 6758 eller på alj26@sol.dk

Denne aften står i de søde sagers tegn. Vi får
besøg af Odense Marcipan, som vil give inspiration til lækre desserter og konfekt. Du får selv lov
til at lave konfekt og hjemmelavede flødeboller.

fødselsdage
60 år

nye medlemmer
50 år

Jonna Bodholdt, 13-11-55
Sulsted Kærvej 16, 9381 Sulsted

Birte Pedersen, 27-12-65
Skelbækvej 97, 9800 Hjørring

Birgitte Velling, Tradium, Vester Alle, 8900 Randers · Jan Høegh Hall,
Madværkstedet, Hovedgaden 1, 5863 Ørbæk · Tina Rasmussen, Elseminde, Odense
ProduktionsHøjskole, Sanderumsvej 117, 5250 Odense V · Bente Bach Simonsen,
Lantmannen Unibake A/S · Hanne Høgh, Alt til kantine og storkøkkener

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

Kasserer og adresseændring
Lene Ruby
Hornshøjprken 4
7500 Holstebro
Tlf. 42 91 50 28
E-mail: kasserer@kantinen.dk

Næstformand
Johnny Sørensen
Gildestedsvej 11
5220 Odense NØ
Tlf. 63 10 11 34
E-mail: johnny.soerensen23@skolekom.dk

Sekretær
Valborg Brandstrup
Bavnegårdsvej 95
8361 Hasselager
Tlf. 30 27 57 53
E-mail: sekretaer@kantinen.dk
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redaktion & produktion
Bogholder
Tove Kærgaard
Rugbjergvej 6
7490 Aulum
Tlf. 25 23 37 61
tk@blicher.dk

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. 6
26. oktober 2015
Forsidefoto: Shutterstock

Frikadeller
med no nonsens

www.tulipfoodservice.dk

- lavet af kun de allerbedste råvarer -

Køkkenklar spiseglæde!
- i tæt dialog med dig
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leverandørregister
automater

chokolade, konfekture og marcipan

Odense marcipan A/S
COFFEEBREAK
Baldershøj 17B, 2635 Ishøj
Salg 70 22 98 98
Service 70 20 98 98
k@ffe.dk
Wittenborg forhandler

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

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

bagerier
dms Dansk Mærkevare Salg A/S
Avedøreholmen 78B, 2650 Hvidovre
Tlf. 70 27 46 00, Fax 70 27 46 01

catering

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

Catering
Engros

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 sortiment, en vedkommende og personlig rådgivning
af alle kunder. Uanset størrelse og behov.

– en del af FoodService Danmark

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

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
Foodservice
Hørsvinget 1-3
DK-2630 Taastrup
Tlf. 43 58 93 00
www.orklafoods.dk

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
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
Grønttorvet 8–20, 2500 Valby
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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

A.M. Rosengaard A/S
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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

industrigulve

Belægnings
t e k n i k

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

Belægningsteknik ApS
Untitled-1 1

Leverandør af epoxygulve
Broenge 16, 2635 Ishøj
Tlf. 43 40 40 45, Mobil 20 13 18 98
vibeke@belaegningsteknik.dk
www.belaegningsteknik.dk
11/1/07 2:14:49 PM

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, prisopdatering, 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.

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

Salg: Tlf. 23 93 07 04

kantinevikarer

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

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

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

møbler/interiør
Industrivej 28-30, 7430 Ikast
Tlf. 97 15 31 11

www.ostergaard-i.dk

Adecco har mange års professionel erfaring med

specialiteter

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

ØSTERGAARD INTERIEUR A/S

Vikarer og Rekruttering

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

VikarVagten

HOVA Køleindustri/
KLIELCO KØLESERVICE

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

KLEMCO–SERVICE APS

C&E Gastro-Import ApS

køle/fryse–udstyr og service

Peter Larsen kaffe A/S

opvaskemaskiner med tilbehør

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
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Brug frossen fisk?

høj kvalitet

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

intet spild
altid på lager
nem at dosere
ensartede stykker
vægt garanti

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

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

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

