
råvarer

fisk  på buffeten
H SOM I 
HØSTSILD
Rikke Hilduberg 
giver tips til 
fiske retter, som 
gæsterne vil elske. 

LIFLIGT EFTERÅR
Svampetur i skoven 
og portvinsaften. 
Foreningen Kantine & 
Køkken åbner for et 
overflødighedshorn af 
spændende foredrag  
og events. 

PÅ VEJ TIL OL
For første gang 
nogensinde stiller 
Danmark op til OL for 
kantinekokke. Kom 
tæt på lands holdet, 
som kæmper for at 
blive verdens bedste. 
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NY SOMMERINSPIRATION

Her får du en nyhed, der giver den klassiske kartoffelsalat et pikant spark og 
flødekartoflerne en barsk udfordring. Du og dine kunder har ofte fokus på 
kødet, og med denne ny kombination får I et nyt, lækkert og nemt tilbehør. 
Serveres varm eller kold – så kan du koncentrere dig om udskæring,  
tilberedning og præsentation af kødet. Voila!

Som altid kan du finde masser af inspiration på 

Med K-Salat har du et bredt udvalg af spændende færdigtilberedte  
tilbehørsprodukter i form af kartoffelsalater, pastasalater, coleslaw mv.

- DE NEMME BEARNAISEKARTOFLER 
ER TIL DET HELE

K-Salat Kartoffelsalat  
med purløg  

K-Salat Pastasalat

K-Salat Kartoffelsalat  
med ymer  

K-Salat Pastasalat  
med karry  

K-Salat Kartoffelsalat  
med creme fraiche 

K-Salat Pastasalat 
med ost og oliven 

K-Salat Kartoffelsalat  
med karry

K-Salat Coleslaw

K-Salat Bearnaise Kartofler
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udvikler Rikke Hilduberg udpege sine fiskefavoritter i 
september og oktober. 

leder indhold

Spotlight på 
kantinerne
Der er stadig stjerneregn over de danske kokke. Noma og 
Geranium har længe været blandt verdens bedste restauranter, 
den nordiske madbølge skvulper videre internationalt, og tv sæt-
ter stadig spot på godt køkkenhåndværk med programmer som 
”Brødrene Price” og ”MasterChef”. Stjernekokkene bliver fejret og 
med rette. Men der er et enkelt men. De kokke, som høster suc-
ces, er stort set alle restaurantkokke, som laver et begrænset antal 
kuverter med et budget og et køkkenhold, som ikke skal fokusere 
på andet end skabelsen af den perfekte tallerken. 

Al respekt for det – men der findes også en stor skare af dygtige 
kokke, som lever et ubemærket liv. Det er kantinekokkene, som 
hver dag producerer tusindvis af menuer til tusindvis af gæster. 
Og selvom det måske ikke er hummer, kaviar og grannåle i skøn 
fusion, og der mangler både stofservietter og sortklædte tjenere, 
kan den danske kantinemad måle sig kvalitetsmæssigt med de 
fleste gode restauranter – og i mange tilfælde overgå dem. Med 
andre ord: Den usynlige hær af kantinekokke fortjener også 
bifald. 

Derfor er det med spænding og utrolig stor glæde, at vi følger 
den danske deltagelse i OL for kantinekokke i oktober. For første 
gang stiller Danmark med et cateringlandshold, som skal dyste 
med 21 andre nationer om at lave verdens bedste kantinebuffet.
 
De otte landsholdsdeltagere og deres træner yder deres bedste 
for målet, en plads øverst på podiet. De træner ulønnet og i deres 
fritid. Derfor har vi valgt at besøge cateringlandsholdet i deres 
træningslejr i denne udgave af KANTINEN. OL er en hyldest til de 
kokke, som dag ud og dag ind skaber fantastisk mad til tusindvis 
af danskere. For det handler om at sætte et skinnende lys på kan-
tinemaden og de kokke, som skaber ypperlig mad på nye måder 
til gæsterne for et begrænset budget. Det fortjener de. 

God kamp
Jan Andersen, formand
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PATIENTER PÅ 
PROTEIN
Jo mere protein du får igennem kosten, 
jo hurtigere går det med at blive rask. For 
både sår efter operation, infektioner og 
forbrændinger heler hurtigere op, når man 
får nok protein. Men for mange patienter 
kniber det med appetitten, når de er indlagt 
på hospitalet. Det problem har de taget 
fat i på Aalborg Universitetshospital, hvor 
de spurgte patienterne om deres ønsker til 
morgenmaden. Det resulterede i en række 
collager, hvoraf én ses her. Ønskerne blev 
omsat til en ny morgenmadsmenu med  fx 
ekstra proteinholdig skyr med flødeskum, 
havregrød kogt på mælk og proteinjuicer. 
Det er lykkedes hospitalet at få proteinind-
holdet op på gennemsnitligt 20 gram pr. 
måltid. 
KILDER: FOODCULTURE OG MARIE NERUP MORTENSEN,  
REGION NORDJYLLAND

MINDRE MADSPILD MED KIMCHI
Kimchi er den asiatiske version af surkål og er en af hjørnestenene i det koreanske køk-
ken. Retten har også vundet indpas i mange danske køkkener som et lækkert tilbehør, 
der tilmed er kaloriefattigt og fyldt med kostfibre, C-vitamin og karoten. Og så er det en 
genial måde at anvende grøntsagsresterne fra køkkenet på. 

Kimchi består af grøntsager, primært hvidkål, som er fermenteret eller gæret. I meto-
den udnytter man de naturlige mælkesyrebakterier, som findes på grøntsagens over-
flade, ved at gnide med salt og lagre grøntsagerne i min. tre dage. 
Find inspiration til din egen kimchi på nettet og aarstiderne.com

KARTOFFELFRYGT 
Kartoflen indeholder kostfibre og mineraler og 
er en vigtig kilde til C-vitamin. Alligevel forsager 
flere og flere den gode, danske knold. Det viser 
en undersøgelse af Norstat for Landbrug & 
Fødevarer. Faktisk vil hver anden kvinde vælge 
kartoflen helt fra, hvis de skulle lægge deres 
kost om. Det skyldes bl.a. frygt for stivelse 
og kulhydrater, som er ført til torvs af mad-
bloggere, mener næstformand i Danmarks 
Kartoffelråd Steen Bitsch.
KILDE: FOODCULTURE.DK
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TEKST CATHRINE HUUS

Så er de tre finalister, som skal dyste om 
årets Kantinepris, fundet. 
Det bliver køkkenchef Martin Appel fra 
Ferring Pharmaceuticals, restaurantchef 
Thomas Hermansen fra Fazer Food 
Services A/S og Hofor A/S samt kantine-
leder Christian Bak fra Carnegie Investment 
Bank, som skal kæmpe om guldet for 

årets bedste kantine. De tre kandidater er 
udvalgt, fordi de fokuserer på god kvalitet 
i råvarer og måltider. Desuden tænker de 
hele fødevarekæden fra jord til bord med 
ind i deres køkkener. Kantineprisen 2016 
bliver uddelt den 12. oktober i København 
på ”Fødevaredagen”, som afholdes af 
Landbrug & Fødevarer. 

De slås om guldet

Martin Appel Thomas Hermansen Christian Bak
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Øko Rugsandwich T&S 
Pakning: ca. 95 g
Antal pr. kasse: 48 stk 
Varenr: : 10000084

Øko Rustikt Landbrød
Pakning: ca. 450 g 
Antal pr. kasse: 18 stk 
Varenr: 10000100

Øko Formfranskbrød uden birkes
Pakning: ca. 500
Antal pr. kasse: 8 stk 
Varenr: 10000114

Bager for dig

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

Bager for dig

NYHED

NYHED

NYHED

ØKOLOGISKE FRISTELSER

100% K   hberg
Økologi er holdninger, overbevisninger, muligheder 
og udfordringer. Uanset din indgangsvinkel til økologi, 
ser vi det som en fornem opgave, at følge dig på  
din økologiske rejse og står klar med viden, indsigt 
og et bredt sortiment af økologiske fristelser til din 
hverdag i køkkenet.

100% bagværk

100% kvalitet

100% passion



MAD FOR LIVET
Bag Mad for livet står Anette Harbech Olesen, som 
gennem 15 år har blogget om mad og sundhed. 
Sitet er et overflødighedshorn af lækre billeder, 
indbydende opskrifter og let læselig viden om 
alt fra madteknik til fødevarer og sundhed. Her 
ligger mere end 1.000 opskrifter, og har du lyst 
til at blive klogere på fødevarernes påvirkning af 
kroppen, kan du gå om bord i sunde og usunde 
fedtstoffer, fibre og forebyggelse af hedeture. Her 
er artikler om chiafrø, tarmbakterier og slik uden 
E-numre, grønne teer og økologisk fiskeolie. Det er 
desuden muligt at få tilsendt et gratis, månedligt 
nyhedsbrev med opskrifter og tips til et sundere liv. 

Læs bloggen på www.madforlivet.com

Grundbogen i sous vide
Sous vide er fransk for ”under vakuum” og er en populær 
metode hos mange professionelle kokke. Nu har en dansk 
opfinder og ph.d. i kemi skrevet en fagbog om teknikken, som 
bringer tilberedningsmåden ned på hverdagsplan. I sous vide 
vakuumpakker man sine råvarer med smagsgivere i en pose, 
som lægges i vandbad. Vandbadet holder en stabil temperatur 
under hele tilberedningen og sikrer, at smagen bliver i maden. 
Bogen giver en udførlig beskrivelse af teknikken og har opskrif-
ter på alt fra laks og grøntsager i smør til røræg, T-bonesteak 
og creme brulé. 
Peter Friehling: Grundbogen i sous vide  
– Tips, teknik og opskrifter
Turbine Forlaget, 162 sider, 279,95 kr. 

Røg
Røg sætter smag på maden, men kan også bruges til at forlæn-
ge holdbarheden og ændre strukturen i dine råvarer. I denne 
bog får du en lettilgængelig gennemgang af, hvordan man 
laver mad med røg. Lær alt om røgteknikker, udstyr og røg-
smage. Få svar på, hvad man kan røge i og røge med. Bogen 
rummer 55 opskrifter på fisk, skaldyr, fjerkræ, kød, grønt, 
bagværk og desserter. Hvordan lyder fx letrøgede blåmuslinger, 
hvidløgsrøgede kæmperejer eller whiskyrøget vildsvinebacon? 
Johan Åkerberg: Røg – Alt om maden, smagen & 
metoderne
Lindhardt og Ringhof, 192 sider, 249,95 kr. 

Grill & grønt
Grillmad hører sommerens udendørsliv til, og tv-kokken Anne 
Hjernøe giver sit besyv til sommerens grillretter med opskrifter, 
som kan til beredes på både gas- og kulgrill. Hun viser, hvordan 
man griller steaks og pølser, porchetta, lammekoteletter, flæsk 
og grillspyd med kylling og rejer. Men der er også plads til friske 
fisk, blåmuslinger og jomfruhummere. Og så kan man lige så 
godt smide godt med grøntsager på grillristen, når grillen nu 
alligevel er tændt. 
Anne Hjernøe: Grill & grønt
Politikens Forlag, 176 sider, 250 kr. 

 
 

SalatTøsen
Salattøsen – alias Mette Løvbom – har gode opskrifter på sa-
later til enhver lejlighed året rundt. Hvad enten man er til bagt 
blomkål med sennepscreme, grillet spidskål med porrepesto el-
ler en grønkålscoleslaw, vil man i denne bog med garanti kunne 
finde en god salat til både hverdag og særlige lejligheder. 
Bogen er inddelt efter råvarer i sæson, og opskrifterne er sam-
mensat ud fra devisen: lidt surt eller syrligt, lidt sødme, noget 
blødt og noget knas. Ud over de mange salater er bogen fyldt 
med marinader, pestoer, sylt og urtedrys, knas og knæk.
Mette Løvbom: SalatTøsen – Salater hele året rundt
Politiken, 224 sider, 250 kr. 

KIRSTENSKAARUP.DK
Kogebogsforfatteren Kirsten Skaarup har skrevet 
utallige vegetariske kogebøger, hun har nemlig 
selv levet som vegetar i 40 år. Og fravalget af kød 
er et positivt tilvalg og ikke et smertenspunkt for 
kokken, som fortæller, at plantebaseret kost har 
åbnet op for en helt ny verden af smag og visuelle 
oplevelser. Hun har rejst i mere end 50 lande for 
at indsamle spændende opskrifter, og klimaet og 
økologien spiller en stor rolle. Og så er hun altid tro 
mod råvarernes gode smag: Prøv fx hendes salat på 
nye kartofler med høvlede asparges og mandeldres-
sing. De nye kartofler skal koges i sukker i stedet 
for salt. Det giver nemlig en finere smag. 

Få inspiration på www.kirstenskaarup.dk

TEKST CATHRINE HUUS
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Håndplukket fra de bedste glutenfri bagerier i Europa 
lancerer vi et glutenfrit sortiment i så høj spisekvalitet, 
at det matcher traditionelle brød med gluten.

17% af alle danskere forsøger i mere eller mindre grad at undgå gluten, og de 
efterspørger godt brød og smagfulde kager, når de spiser ude. Med Schulstad 
Bakery Solutions’ brede sortiment kan du indfri deres ønsker og dække alle 
dagens serveringer. Et lækkert, glutenfrit udvalg, der giver en oplagt mulighed 
for at styrke din forretning.

Glutenfri
· BRØD & KAGER ·

         ”Endelig   
en smags- og 

spise oplevelse jeg 
genkender, fra 

dengang jeg spiste 
brød med gluten”

Pernille H. Petersen, cøliaker siden 2009,
ejer af bloggen glutenfrimagi.dk

Glutenfrit
flerkornsrundstykke
Varenr.: 40650010 
Vægt pr. stk.: ca. 60 g
Stk. pr. krt.: 36 stk.

Glutenfrit
lyst rundstykke
Varenr.: 40280010 
Vægt pr. stk.: ca. 60 g
Stk. pr. krt.: 36 stk.

Glutenfrit
sandwichstykke
Varenr.: 332105 
Vægt pr. stk.: ca. 120 g
Stk. pr. krt.: 30 stk.

Glutenfri
burgerbolle
Varenr.: 1201075 
Vægt pr. stk.: ca. 100 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.

Glutenfrit
pitabrød
Varenr.: 373021 
Vægt pr. stk.: ca. 115 g
Stk. pr. krt.: 24 stk.

Glutenfri
brownie
Varenr.: 1104005 
Vægt pr. stk.: ca. 70 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.

Glutenfri
sandkage-muffin
Varenr.: 1104004 
Vægt pr. stk.: ca. 80 g
Stk. pr. krt.: 20 stk.

Scan koden eller gå ind på schulstadbakerysolutions.dk og 
læs mere om Pernille H. Petersens oplevelse af vores gluten-
fri brød og kager. Her finder du også gode køkkentips, 
glutenfri opskrifter og fakta om gluten-intolerans/cøliaki.

32874 SBS Glutenfri Kantinen A4.indd   1 02/08/16   14.32



På vej mod OL
For første gang nogensinde stiller Danmark 
op med et OL-hold i kantinemadlavning. 
Konkurrencen foregår i slutningen af oktober, 
men allerede nu træner otte udvalgte kokke 
på livet løs. Kantinen har besøgt det danske 
cateringlandshold i træningslejren.

TEKST CATHRINE HUUS
FOTO ALEX TRAN 

F em kokke i hvide uniformer arbej-
der dybt koncentreret med hvert sit 

gøremål. Én hakker krydderurter, én steger 
kød, én pisker mousse, én skærer grønt ud 
til salat, og én passer den enorme gryde 
med skoldhed suppe. Høj musik fra en høj-
taler overdøver gryder og panders brusen 
og lægger et solidt lydtæppe til arbejdet. 

Vi befinder os i et storkøkken uden for 
Odense. Der har været blus under gry-
derne siden tidlig morgen, for det danske 
cateringlandshold er samlet for at træne 
til Culinary Olympics, også kaldet OL for 
kokke.  

Konkurrencen løber af stablen den 
22.-25. oktober i den midttyske by Erfurt, 
hvor landsholdet skal konkurrere med 21 
andre nationer om at blive verdens bedste 
kantinekokke. Det er første gang, Danmark 
stiller op. Alligevel fejler ambitionerne 
ikke noget. Landsholdet stiller op for at 
vinde, fortæller træner og team manager 
Tonny Overby Meyer.

”Vi vil i toptre – og selvfølgelig vil vi 
allerhelst vinde mesterskaberne. Det er 
derfor, vi er her. Vi er et landshold, og det 
er de danske farver, vi skal ned at forsvare. 
Det er jo ikke for sjov,” siger træneren. 
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Kokkene skal lave mad til 150 gæster under OL, som har betalt 20 euro pr. billet. Billetterne blev revet væk. Retterne tager udgangspunkt i klassiske danske 
opskrifter og råvarerne er hovedsageligt danske og økologiske. 

Tonny Overby Meyer er til daglig lærer på 
Teknisk Skole i Silkeborg, og landsholdet 
er en del af hans arbejde. Han har hånd-
plukket de otte deltagere til holdet, som 
består af to kvinder og seks mænd. De 
arbejder alle som køkken- eller souschefer 
i kantiner i hele landet ud over opvaskeren, 
som er kokkeelev. 

Stiller ind på konkurrence døgnet rundt
Deltagerne har forpligtet sig til at bruge 
masser af tid og kræfter, mens de arbejder 
for landsholdet. Konkurrencearbejdet 
er ulønnet, og kokkene skal tage fri fra 
deres civile job, når de skal træne i fæl-
lesskab. Til gengæld betaler landsholdets 
mange sponsorer for rammerne: råvarer, 
køkken maskiner, transport og opholdet i 
Tyskland.  

”Vi vil jo være de bedste, så vi er nødt 
til at tænke konkurrence hver dag, 24-7. Er 
man kun halvhjertet med, kan det ikke lade 
sig gøre. Det er jo dyrt at træne det her. Vi 

har gudskelov en stor gruppe sponsorer, 
som lægger mange, mange penge, for 
at det her kan lade sig gøre. Men så er vi 
også nødt til at give os selv 100 procent,” 
fortæller Tonny Overby Meyer. 

Hemmelig menu
I dag er der kun fem kokke i gang i køk-
kenet, de tre var nødt til at passe kantine-
arbejdet derhjemme. Men selvom der 
er mandefald, kan dedikationen tydeligt 
mærkes i lokalet. Det er femte fælles 
træningspas, og der er allerede styr på 
konkurrencemenuen. 

Af konkurrencehensyn vil Tonny 
Overby Meyer ikke have, at KANTINEN 
beskriver hverken råvarer eller den menu, 
som holdet arbejder med. Men det er ikke 
en hemmelighed, at holdet skal kreere en 
forret, som består af en suppe, tre hoved-
retter med kød, fisk og vegetar, 
en dessert, en salatbar samt 
tilbehør af stivelse, fx pasta eller 

”Vi vil i toptre – og 
selvfølgelig vil vi 
allerhelst vinde 
mesterskaberne. Det 
er derfor, vi er her.”

OL 2016
OL i catering foregår den 22.-25. oktober 
2016 i den tyske by Erfurt. Det danske 
landshold skal konkurrere mod 22 na-
tioner. De sidste to år har Sverige vundet. 
Cateringlandsholdet blev etableret i 2014 og 
hører under Foreningen Kokkelandsholdet.  
Følg cateringlandsholdet på Facebook og 
på IKA – olympiade-der-koeche.de.  

 

FÅ DINE VANER 
VENDT PÅ HOVEDET

NU ÅBNER VI FOR TILMELDING TIL EFTERÅRETS 
WORKSHOPS MED NYT, OPDATERET INDHOLD.

DET ER ’FØRST-TIL-MØLLE’.

FÅ MERE UD AF DINE RESTER

Du får viden og inspiration til, hvordan du får 

30-60% økologi i dit køkken uden at det koster 

ekstra. I den nye version af Arla® ØKOlab  

udfordrer underviserne fra Frugtformidlingen 

dig til at bruge mad- og råvarerester på nye 

måder. Der er fokus på madspild i dagens  

arbejde med nye rutiner i køkkenet og i  

udvekslingen af erfaringer med dine kolleger.

NYE VEJE TIL MERE SMAG 
Forårets deltagere på det nye Arla® SMAGSlab 

er begejstrede. Det er en øjenåbner for mere 

smag, og i efteråret har vi endnu større fokus 

på fløde og grønt i det sundhedsbevidste køk-

ken. Vi arbejder endnu mere med skyr til alle 

måltider og hytteost som den overraskende vej 

til fx mayonnaise. Alle dine sanser kommer på 

arbejde.

SMAGSlab

INVITATION

HVEM KAN DELTAGE?
Gratis workshops i Aarhus og København for køkkener  
med mere end 100 bespisninger om dagen: 
Kantiner • Efterskoler og højskoler • Hoteller og konferencecentre
Max. 2 personer fra samme køkken

TILMELDING 
Læs mere, se workshop-datoerne  
og tilmeld dig på:
arlafoodservice.dk/workshop

Spread

Vidste du, at hytteost 
kan blive til:

Remoulade

Popcorn

Pålægssalat

Ingredienser til et 
herligt måltid:
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FÅ DINE VANER 
VENDT PÅ HOVEDET

NU ÅBNER VI FOR TILMELDING TIL EFTERÅRETS 
WORKSHOPS MED NYT, OPDATERET INDHOLD.

DET ER ’FØRST-TIL-MØLLE’.

FÅ MERE UD AF DINE RESTER

Du får viden og inspiration til, hvordan du får 

30-60% økologi i dit køkken uden at det koster 

ekstra. I den nye version af Arla® ØKOlab  

udfordrer underviserne fra Frugtformidlingen 

dig til at bruge mad- og råvarerester på nye 

måder. Der er fokus på madspild i dagens  

arbejde med nye rutiner i køkkenet og i  

udvekslingen af erfaringer med dine kolleger.

NYE VEJE TIL MERE SMAG 
Forårets deltagere på det nye Arla® SMAGSlab 

er begejstrede. Det er en øjenåbner for mere 

smag, og i efteråret har vi endnu større fokus 

på fløde og grønt i det sundhedsbevidste køk-

ken. Vi arbejder endnu mere med skyr til alle 

måltider og hytteost som den overraskende vej 

til fx mayonnaise. Alle dine sanser kommer på 

arbejde.

SMAGSlab

INVITATION

HVEM KAN DELTAGE?
Gratis workshops i Aarhus og København for køkkener  
med mere end 100 bespisninger om dagen: 
Kantiner • Efterskoler og højskoler • Hoteller og konferencecentre
Max. 2 personer fra samme køkken

TILMELDING 
Læs mere, se workshop-datoerne  
og tilmeld dig på:
arlafoodservice.dk/workshop

Spread

Vidste du, at hytteost 
kan blive til:

Remoulade

Popcorn

Pålægssalat

Ingredienser til et 
herligt måltid:



kartofler. Det givne tema er ”en nationalret fra dit eget land”, og 
holdet har taget udgangspunkt i klassiske danske retter, men givet 
dem et moderne tvist. 

For at finde frem til den helt perfekte menu har kokkene pro-
duceret hundredvis af retter og kasseret dem igen, indtil de fandt 
frem til lige præcist den menu, der fungerer bedst. Nu er der kun 
tilbage at træne, igen og igen, indtil maden sidder i skabet. Tonny 
Overby Meyer er glad for, at der stadig er et godt stykke tid til den 
store dag. 

”Vi kan jo blive bedre på mange fronter. Vi kan blive bedre på 
tiden, på konsistensen og på smagen. Men nu, hvor menuen er på 
plads, kan vi nørde med de små detaljer. Alt det, som menigmand 
ikke kan se, men som dommerne har øje for. Vi bliver bedømt på 
farvesammensætning, smag og konsistens, men vi bliver også 
bedømt for måden, vi formidler maden på. Det er en helhedsople-
velse, og vi skal jo præstere det bedste.”

Et nik er nok
I træningskøkkenet er der en halv time til service, og kokkene 
lægger sidste hånd på retterne. De har ikke travlt, men bevæger 
sig sikkert rundt med tegn på overskud. Man kan mærke, de er et 
team. Ifølge Tonny Overby Meyer er fællesskabsfølelse og hold-
ånd essentielle egenskaber hos deltagerne. 

”Vi er et meget stærkt team. Alle hjælper alle, ingen kører på 
frihjul. Ingen af os er for god til at gå ud og tage opvasken. Det 
er jeg heller ikke selv. Og det er vigtigt, for ellers får du ikke et 
sammentømret hold. Vi kender hinanden så godt, at vi ved, hvad 
de andre gør, uden et ord. Det er, ligesom når man snakker med 
konen derhjemme. Et vink eller et nik er nok, så ved man, hvad 
der foregår. Det er underforstået, og det er en nødvendighed, når 
man er tidspresset.”

For på selve dagen får holdet rygende travlt. Kl. seks morgen 
får holdet adgang til konkurrencekøkkenet og kan stille udstyr op, 
og kl. syv går konkurrencen i gang. 

I løbet af fem timer skal de kreere en buffet til 150 betalende 
gæster. Dommerne bedømmer præstationen på alt lige fra hygiej-
nen i køkkenet til de færdige retters udseende, smag og konsi-
stens. Alt skal laves på selve dagen, intet må forberedes før, og 
selvom man må medbringe tre convenienceprodukter, 
vil det danske landshold lave alt fra bunden.  

”Vi er jo kendt verden over for 
vores restaurant  gastronomi. 
Men der er mindst lige så mange 
gode kokke ude i kantinerne.”

Alt skal være snorlige, både anretning, smag og konsistens. Også 
hygiejne og oprydning bliver bedømt af dommerne til konkurrencen. 
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D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

Enestående 
kaffe siden 1753

Nyt design
Samme gode smag



”Det her handler jo dybest set om godt 
håndværk, og vi har altså en vis faglig 
stolthed,” siger Tonny Overby Meyer med 
overbevisning. 

”Jeg er stolt af jer!”
I dag, hvor træningen foregår i Odense, er 
service klar en halv time før tid. Holdet har 
kun lavet mad til fem kuverter for ikke at 
smide for meget ud. Kokkene anbringer de 
færdiganrettede fade på et bord og stiller 
sig i en cirkel omkring bordet. Der er stille. 
Nu skal der gives kritik. Tonny Overbye 
Meyer knipser løs med sit kamera, så 
retterne kan hentes frem, hvis looket skal 
forbedres. Træneren smager på forretten 
og udbryder:

”Hvor smager det dog dejligt! Rigtig, 
rigtig lækkert,” siger han begejstret og 
tager en bid af fisken. 

”Den er 100 gange pænere end sidst. 
Den er enkel og pæn, lige ud ad landevejen. 
Er det estragon, man kan smage? Hold da 
op, hvor er det godt! Jeg er stolt af jer! I har 
virkelig gjort det godt i dag!” 

Nu kan landsholdskokkene tage hjem 
til deres respektive arbejdspladser og træ-
ne videre med god samvittighed. Næste 
hurdle er at få løftet antallet af retter til 
flere hundrede og alligevel overholde 
tidsrammen. Også Tonny Overby Meyer 
arbejder videre hjemmefra. For han har en 
mission. 

”Ved at give kantinebranchen opmærk-
somhed håber jeg på, at vi kan være med til 
at højne standarden i de danske kantiner 
og gøre cateruddannelsen populær. Men 
først og fremmest vil jeg sætte de danske 
kantiner på verdenskortet. Vi er jo kendt 
verden over for vores restaurantgastro-

nomi. Men der er mindst lige så mange 
gode kokke ude i kantinerne, og det skal 
verden vide. Hvorfor er det restauran-
terne, der skal have hele æren? Kantinerne 
kan i den grad være med!”  ■

Se en præsentation af holdet på de følgende sider.

DET SKAL DE PRÆSTERE
Cateringlandsholdet har 5 timer til 
producere og servere: 
• En forret bestående af suppe til 

150 kuverter.
• En hovedret med 40 fisk, 20 vegetar og 

90 kød. I alt 150 kuverter. 
• En salatbar med 4 salater til 150 kuverter. 
• To slags tilbehør med pasta eller kartofler. 
• En dessert til 150 kuverter.

 

Klar, parat, start! Den 21. oktober kører en mini-konvoj med cateringteamet og en lastbil fyldt med udstyr den 800 km lange tur til Erfurt i Tyskland, hvor 
slaget skal udkæmpes. 
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Køkkenklar spiseglæde! 
- i tæt dialog med dig

Made for kitchen needs
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PålægsNyheder
Skinke kogt og røget - af yderlår
Skinke krydret, kogt og røget - af yderlår
Salami-blomst
Pastrami
Sprængt Oksebryst

Alle varianter er  
skiveskåret og pakket  
i 500 g bakker

Spændende

Sprængt Oksebryst

Pastrami

Salami-blomst

   Skinke 

Kogt og rø
get



Kom helt tæt på de danske landsholdsdeltagere:

LANDSTRÆNEREN, 
DE SYV PROFESSIONELLE KOKKE  
OG DEN UUNDVÆRLIGE OPVASKER

Tonny Overby 
Meyer 
Placering:  
Team Manager/
Landstræner
Alder: 45
Arbejdsplads:  
Teknisk Skole i Silkeborg
Største styrke: 
God organisator, 
konkurrence præget til 
finger spidserne 
Største svaghed:  
Jeg kan ikke sige nej… 
alt kan lade sig gøre!

1. Dennis Justesen Nielsen 
Placering: Holdkaptajn
Alder: 36
Arbejdsplads: Vola A/S i Horsens
Placering: Dessert og vegetarret
Største styrke: Jeg har overblik og bevarer roen i 
pressede situationer.
Største svaghed: Jeg har svært ved at begrænse 
mig og får for mange ideer. 

Landtræneren: "Dennis er utrolig skarp på 
desserterne og har stort overblik.”

2. Regin Berthelsen 
Placering: Kød, stivelse og suppe. 
Alder: 36
Arbejdsplads: FSR danske revisorer. 
Største styrke: Organisering og kreativitet. 
Største svaghed: For kreativ nogle gange. Utrolig 
stolt af min profession. Nogle gange lidt stolt. 

Landtræneren: "Regin er utrolig dynamisk 
og en virkelig god teamplayer.” 

”Vi er et meget stærkt team. Alle hjælper 
alle, ingen kører på frihjul. Ingen af os er 
for god til at gå ud og tage opvasken.”

TEKST CATHRINE HUUS
FOTO THOMAS JUUL

portræt Cateringlandsholdet



Bonjour
Få et forfriskende miks af lækre opskrifter, gode salattips 
og sjove salatfakta

Er du på udkig efter frisk inspiration til din salatskål? Kom med ind i Florettes 
farverige salatverden, og få friske fakta om alt fra feldsalat til frisée. Vi tager dig 
bag om bladene og giver dig et forfriskende miks af opskrifter, tips og fakta. 

Besøg Florettes inspirationsside på florette.dk/inspiration

Frisk fransk feelgood

Få friske 
salattips 

på fl orette.dk/inspiration

10876_FLORETTE_AD_Kantinen_210x297+3mm_ART01_JR.indd   1 23/06/16   13:06



4. Marianne Myrthue Nørskov 
Placering: Kød og stivelse 
Alder: 36
Arbejdsplads: Grundfos i Bjerringbro
Største styrke: Min stræben efter den bedste 
smag. 
Største svaghed: Mit til tider iltre temperament, 
der kan løbe af med mig.

Landtræneren: ”Marianne er dynamisk, 
en super teamplayer og god til at tænke 
kreativt.” 

6. Lasse Hansen 
Placering: Suppe og fisk 
Alder: 39 år
Arbejde: Gastronomisk konsulent/produktudvikler 
i Gastronomiet
Styrke: God til smag, kreativitet og teknik. Meget 
erfaren. 
Svaghed: Ikke nok orden på partiet 

Landtræneren: ”Lasse er utrolig god til at se 
tingene på nye måder og til at få anderledes 
ideer. ”

Jeppe Kjærskov Lauritsen
Placering: Opvasker/medhjælper 
Alder: 18
Arbejdsplads: Kokkeeelev hos SAS Radisson Blu 
i Silkeborg
Største styrke: Gåpåmod, hastighed og orden. 
Største svaghed: Jeg kan miste fokus under me-
get stor stress, men jeg genvinder det ret hurtigt. 

Landtræneren: ”Jeppe er opvasker af gud 
nåde, han er en ildsjæl og holdet ville ikke 
være det samme uden ham.” 

5. Nikolai Crump Hedegaard 
Placering: Fisk og stivelse
Alder: 36
Arbejdsplads: Bestseller i Brande
Største styrke: Orden, organisation og 
nysgerrighed. 
Største svaghed: Perfektionisme. Jeg kan godt 
komme til at køre tingene lidt for langt ud. 

Landtræneren: ”Vi kalder ham ”google”, 
fordi han er lige så god og vidende som 
et leksikon. Klog mand, teknisk dygtig og 
stærk på de kemiske processer.” 

7. Casper Bøgeskov Jensen  
Placering:. Opskriftsudvikler og reserve. 
Alder: 34 år
Arbejdsplads: Ken Storkøkken
Største styrke: Jeg er meget optimistisk. Jeg ser 
tit nye veje og har en god evne til at bevare min 
kritiske sans. 
Største svaghed: Jeg er FOR optimitistisk. 

Landtræneren: ”Casper er god til at hånd-
terer mange af vores sponsorarrangemen-
ter  og er god til at se muligheder fremfor 
begrænsninger.” 

3. Christina Larsen
Placering: Salater og vegetarretten
Alder: 28 
Arbejdsplads: Cheval Blanc i Roskilde.
Største styrke: Min drivkraft. 
Største svaghed: Jeg har ikke nogen. 

Landtræneren: "Christina er en rigtig team-
player. Hun moser på, er kreativ og rigitg 
god til at tænke ud af boksen.” 
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Havnevej 11  •  DK-3300 Frederiksværk  •  Tel +45 40308021  •  morten@anglyas.com

HiddenFjord er verdens førende i opdræt af bæredygtig ultra-premium 
atlanterhavs laks. 

Utrættelig søgen efter måder at forbedre hvordan vi opdrætter og 
værner om HiddenFjord laks i naturen, er ikke en nem ting at gøre; men 
det er altid det rigtige at gøre.

For at sikre kvalitet fra start til slut, 
tilbyder vi udelukkende Hiddenfjord 
ultra-premium atlanterhavslaks gennem de 

mest velrenommerede forhandlere i verden. Derfor opfordres du at 
kontakte Angly A/S direkte for henvendelser om HiddenFjord laks.

R A I S E D  I N  T H E  W I L D.



Torsk
Jeg elsker torsk. Jeg er vokset op med fisk, og som barn pilkede 
jeg torsk i det fynske øhav, som vi lavede fiskefrikadeller af. 
Man bruger tit mørksej til fiskefrikadeller i kantinerne, men prøv 
torsken i stedet for, den er fantastisk. Torsk er en god fisk til 
kantinen, for gæsterne kender den, og så kan du tillade dig at 
eksperimentere. Det er sæson for torsk, når månederne ender på 
r, siger en god gammel huskeregel. Men man kan faktisk spise 
torsk hele året, dog er kødet mere løst om sommeren, hvorimod 
det er fastere i efteråret og om vinteren. Tilbered den på klassisk 
vis med bacon, æg, rødbeder og sennepssauce, det smager helt 
utroligt. Du kan også bage den med pesto på toppen eller lave 
rimmet torsk. Du kan også gå om bord i den spanske ret baca-
lao med saltet torsk (klipfisk) og kartofler, gæsterne elsker den. 

Havtaske
Havtasken har sæson hele året, men er 
bedst fra september til januar. Man spiser 
kun halen og kindkødet, kødet er hvidt 
og fast og en lille smule sødligt. Det er 
helt utroligt lækkert at råmarinere det. 
Havtasken er et lidt dyrere fiskestykke, men 
hvis du portions anretter eller serverer den 
som pålæg og skærer ned på de andre 
kødtyper, kan den måske presses ind i 
budgettet. Servér den dampet med rug-
brødscroutoner og en esdragonemulsion. 

i september-oktober
fisk

Makrel
Når man siger makrel, tænker de fleste makrel i tomat på dåse. 
Jeg har et noget ambivalent forhold til dåsedelen, men når det 
så er sagt, så smager det jo fantastisk. Den der kombination af 
fed fisk og sød og syrlig tomatsovs med en stor klat mayon-
naise, det er virkelig godt. Så jeg foreslår, at kantinen laver sin 
egen makrel i tomat. Server et ordentligt stykke makrel med en 
hjemmelavet tomatsovs og en god, hjemmerørt mayonnaise. 
Hvis der er mange traditionsbundne spisere i din kantine, så 
kan du starte med at udfordre dem her. De må gerne få makrel 
i tomat, men du har lavet den selv helt fra bunden og kan stå 
inde for, at produkterne er i orden. 
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fokus årstiderne i højsædet



Hornfisk
Du kan kende hornfisken på dens 
 smukke, lysegrønne fiskeben. Højsæson 
er fra april til maj og fra august til 
september. Om efteråret er den lidt 
større og federe, og det gør den nem 
at anvende i kantinen. Kødet er hvidt 
og fast, men fordi det er en halvfed fisk, 
kræver den noget syre. Sprødsteg den, 
og server med en god spicy chutney 
af reineclaudeblommer, som også er i 
sæson nu. Servér den smukt i små glas, 
så den er appetitlig og let tilgængelig. 
Hornfisken kan godt skræmme folk, fordi 
der er mange ben i, men som portions-
anretning er den rigtig fin på buffeten.

KANTINEN har bedt Rikke 
Hilduberg pege på efterårets 
bedste fisk til buffeten. 
Rikke Hilduberg er tidligere 
køkkenchef og er i dag 
ansat hos Meyers Contract 
Catering, hvor hun blandt 
andet udvikler opskrifter og 
planlægger events. Meyers 
Contract Catering står for 
frokosten til mere end 
25.000 danskere hver dag 
og servicerer en række af 
landets førende offentlige 
og kulturelle institutioner og 
konferencecentre. 

FORTALT TIL CATHRINE HUUS
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Høstsild
Høstsild er de sild, man fanger om efteråret, mens de er på vej 
mod gydepladsen. Som kantine bør man altid lave sine egne 
marinerede og stegte sild. Det er billigt at lave og hundrede 
gange bedre end dem, man kan købe i en spand. Sæson er 
året rundt, men som mange andre fisk er sildene større 
fra august til oktober, og det gør dem lettere at 
arbejde med. Mine yndlingssild er dild- og 
karrysild. Det er klassikere, men man 
behøver ikke opfinde den dybe tal-
lerken, hvis det, der eksisterer, er 
supergodt – og hjemmelavet. 

FOTOS ALL OVER PRESS

GODE RÅD, NÅR DU 
FORBEREDER DIN FISK
• Hvis man ikke tilbereder fisken ordentligt, 

forsvinder al saft og kraft. 
• Benyt en lav temperatur, og tilbered fisken stille 

og roligt, så den ikke bliver tør og kraftløs. 
• Portionsanret. I stedet for at servere et stort fad 

fyldt med fisk, hvor det er svært at kontrollere 
temperaturen, så skær fisken ud, og sæt den 
i ovnen i mindre portioner i kortere tid. Det er 
meget nemmere at styre. 

• Lad være med at lave al fisken på en gang, bag 
den i flere omgange i løbet af frokosten. 

 

i september-oktober
fisk
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Rødspætte
Rødspætten er en hvid, mager fisk, og selvom alle ken-
der den til hudløshed i stegt og paneret udgave med nye 
kartofler og persillesovs, så gør det alligevel: Det smager 
fantastisk. Selvom du ikke kan få nye kartofler nu, så kan du 
servere nyopgravede. Den er også lækker som pålægsfisk, 
både dampet og stegt. Højsæson er fra maj til oktober.

fokus årstiderne i højsædet



OPLEV VORES 
UNIKKE SMAGSVERDEN

GEVALIA PROFESSIONAL ER SMAGSRIGE, 
VELBALANCEREDE KAFFEBLANDINGER EKSKLUSIVT 

FREMSTILLET FOR DIG, SOM SERVERER KAFFEN 
PROFESSIONELT. HØJ OG LÆKKER KVALITET.

AF PROFESSIONELLE - TIL PROFESSIONELLE

KONTAKT

 DIN GROSSIST FOR 

AT HØRE MERE OM 

EN KAFFE- OG 

MASKINLØSNING

A coffee for every cup

Gevalia_ann kantinen_U34_4.indd   1 04/08/16   08.39
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Foreningen Kantine & 
Køkken byder varmt 
velkommen til de nye 
medlemmer, som har 
meldt sig ind siden 
sidst for at få gavn af 
vores medlemsfordele, 
arrangementer og 
faglige fællesskab. 

Inger Bruun, Oscar, 4683 Rønnede, Susanne 
Willumsen, plejecenter Bertrams Knudsens Have, 6000 

Kolding, Lone Goldbeck, Hørkram Sorø, 4180 Sorø, 

Sofie Lacour Nielsen, Dalum Landbrugsskole, 5200 

Odense S, Connie Bay, Dalum Landbrugsskole, 5200 

Odense S, Mille Egedal, Frøbjerg Festspil, 5560 Aarup, 

Connie Joensen, Vemb Slagter, 7570 Vemb

Hvordan vil du beskrive jeres kantine? 
”Vi er to ernæringsassistenter, der laver mad til ca. 70 ansatte og servicerer gæster-
ne i huset. Vi har også en ufaglært, der kommer eftermiddag og aften og servicerer 
aftenholdet. Vi serverer en varm ret hver dag, fx dansk bøf med sovs og kartofler. 
Man kan også vælge salatbar, en sandwich eller håndmadder. Mange af medarbej-
derne har været her i mange år og sætter pris på den lidt gammeldags mad.” 

Hvad er jeres nyeste tiltag? 
”Jeg har været her i knap to måneder og chefen et par måneder mere, og vi har 
allerede ændret flere ting. Nu kan man få friskbagte boller og brød og bestille 
hjemmelavede basser og kage. Vi har udvidet salatbaren, så der er et større udvalg 
af salater. Vi er også begyndt at lave brødcroutoner og hjemmelavet pesto til salat-
baren. Det har lige været sæson for ramsløg, som vi var ude at plukke i skoven, og 
det var vældig populært blandt gæsterne.”

Hvad har I på tegnebrættet? 
”Gæsterne bestiller på forhånd, hvilke retter de vil spise ugen efter. Men det vil vi 
ændre på, så de i stedet får adgang til en buffet med det hele. Så kan man selv 
kombinere og mikse fx en varm ret med salat eller bare smøre en rugbrødsmad 
med lun leverpostej, eller hvad der ellers er af lækkerier.”

Hvorfor har du meldt dig ind i Foreningen Kantine & Køkken? 
”Jeg havde været ansat i 14 dage, da jeg blev inviteret til et arrangement i Brande 
Golfklub med spil og efterfølgende socialt samvær. Det var en super eftermiddag, 
hvor vi også fik faglige input. Jeg kan også godt lide bladet, der er mange gode 
artikler og nyt om produkter, som man kan blive inspireret af.”

Velkommen

Nyt medlem
JYTTE DAMKJÆR, ERNÆRINGSASSISTENT HOS JELD-WEN DOOR SOLUTIONS I HERNING 

nye medlemmer TEKST CATHRINE HUUS

Gæsterne i kantinen hos Jeld-Wen i Herning er håndværkere og kontorfunktionærer, så der skal 
kreeres både solide varme retter og salatbar til dem, der har stillesiddende arbejde. Firmaet 
producerer døre og paneler. Her er det Jytte Damkjær, som har fingrene i en bolledej. 



casual dining

Casual dining er det 
hurtigst voksende 
segment inden for 

 restaurationsbranchen

Casual dining har 
succes, fordi gæsterne  

i gennemsnit spiser 
ude flere gange årligt, 

men bruger færre 
penge pr. besøg

Casual dining er 
”value for money” 
- og gæsterne er i 

stigende grad 
kvalitets- og 
tidsbevidste

Casual dining giver 
mulighed for mindre 
madspild i køkkenet, 

og et mindre 
råvareforbrug

Catering Engros vil være din foretrukne 
partner, når det kommer til dit køkken. 
Vi vil indgå i et partnerskab med dig, om at 
få mere værdi og kvalitet på tallerkenen.

Derfor inviterer vi til casual dining.

Til eventet har du mulighed for at vælge 
appetitvækkende retter, fra mere end 
30 leverandørers køkkener, som du kan 
spise i restauranten ved dit forudbestilte 
bord.

Casual dining er et stort street food 
market, hvor hver leverandør stiller op 
med en eller flere retter, som inspirerer til 
hvordan du kan bruge deres produkter.

Sæt X i kalenderen tirsdag den 
13. september fra kl. 14 til 18

Du kan læse mere om eventet og hvordan 
du booker bord på:

Bemærk! Stærkt begrænset antal pladser!

www.casualdining.dk



FOOD FESTIVAL 

2.-4. september 2016  
Tangkrogen, Aarhus 
 
Food Festival er en innovativ madfesti-
val, som har en ambition om at skabe en 
sansefyldt folkeevent med fokus på den 
nordiske madkultur. Her samles nogle af de 
mest betydningsfulde nordiske avlere, kokke 
og producenter for at skabe spændende 
maddebatter og erfaringsudveksling. Det er 
Food Festivalens mål at være aktiv formidler 
af og udbrede kendskabet til de nordiske 
råvarer nationalt og internationalt. Et sam-
lingspunkt for madentusiaster i alle aldre. 
 
Åbningstider: 
Fredag den 2. september kl. 13.00-19.00 
Lørdag den 3. september kl. 10.00-19.00 
Søndag den 4. september kl. 10.00-17.00

 
MEYERS EDDIKER  
OG CHARCUTERI

Torsdag den 8. september 2016 kl. 17  
Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn 

Efterårets første arrangement er et besøg 
hos Meyers eddiker og 

charcuteri. Andreas Harder viser rundt, 
og vi skal høre om og smage på eddiker og 
lækkert charcuteri. 

Meyers eddiker blev etableret i 2010  
– ti år efter de første eksperimenter på et 
loft i København. 

Pris: Gratis for medlemmer. 
Tilmelding senest den 1. september 2016  
til Camilla Jølver på mail camilla.Roenning.
Joelver@regionh.dk, tlf. 45 11 84 23  
eller mobil 40 23 41 51

For PR, fotos og presse: 
Peter Warberg, presseansvarlig 
Mobil (+45) 25 10 27 02 
E-mail pewa@lmfood.dk 

FAMILIETUR TIL GRAM SLOT
TAG HELE FAMILIEN MED

Lørdag den 10. september kl. 10.00  
Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram 
 
Vi skal på en guidet rundtur på slottet, hvor 
fokus vil være på råvarefaglighed og pro-
duktion. Der er bestilt frokostbuffet i cafeen. 
Der er endvidere mulighed for at besøge 
butikken, minizoo, naturlegepladsen eller gå 
en tur i slotsparken. 

Kaffen sørger vi for, og den serveres i 
det grønne. Mød op til en hyggelig dag i 
det sønderjyske, og tag gerne hele familien 
med. HUSK AT TILMELDE JER FØR betaling! 

Pris: 100,00 kr. for børn til og med 12 år, 275,00 
kr. for voksne (inkl. rundvisning, buffet + 1 vand/
øl - kaffe).  
Tilmelding senest den 26. august 2016 til Inge 
Marie Ravn på mail imravn63@gmail.com eller tlf. 
23 71 47 46.  
Beløbet indbetales på reg.nr. 9551  
konto 6580901342 med deltagers navn.

BESØG HOS VEXEBO VIN

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00  
Vexebovej 9, 3480 Fredensborg 
 
Kom og se, hør og smag på 100 %  
økologisk naturvin.  
Vi mødes på Vexebovej 9, 3480 
Fredensborg, kl. 16 – der kan parkeres i 
gården, og så viser Daniel rundt og fortæller 
om vinen. 

Pris: Gratis for medlemmer. 
Tilmelding senest den 13. september 2016 til 
Camilla Jølver på mail camilla.Roenning.Joelver@
regionh.dk, tlf. 45 11 84 23  
eller mobil 40 23 41 51.

 FOREDRAG MED SALATTØSEN 

Tonsdag den 21. september 2016  
kl. 16.00 – ca. 19.00  
Creativ Company, Rasmus Færchs Vej 23,  
7500 Holstebro  
 
Mette Løvbom vil underholde os med for-
tællingen om livet som SalatTøsen, blogger 
med 80.000 følgere, tv-værtinde på TV Syd 
og kogebogsforfatter. 

Vi skal høre om Mettes passion for salat, 
og hvordan man komponerer den perfekte 
salat, dressing og knæk og knas. 

Efter Mettes foredrag er det muligt at 
besøge Creativ Companys showroom. Vi 
slutter af med at servere lidt mad, menuen 
er bl.a. salat. Man kan købe Mettes nye bog 
signeret denne aften.

Pris: Inkl. spisning 100 kr.  
For ikkemedlemmer: 150 kr. 
Tag gerne din kollega eller nabo med.  
Tilmelding senest den 16. september til Lene Ruby 
på mail leneruby@gmail.com eller tlf. 51 94 06 70. 
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OVNEN,  
DER BLI’R SOM NY  
OM NATTEN

2 års 

garanti 

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

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

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

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 

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

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



BRASILIANSK AFTEN

Onsdag den 28. september 2016  
kl. 16.00 – ca. 20.00  
Kantinen, Mulernes Legatskole, 5240 Odense NØ 

Kom til en spændende og inspirerende bra-
siliansk aften, hvor du vil lære om og smage 
på den fantastiske brasilianske madkultur! 
Program:
Brasiliansk madkultur og Brazil-tema v. 
udviklingskok Frank Jacobsen. 
Små ”workshops”, hvor det er muligt at se 
og smage udvalgte ingredienser fra Brazil-
temaet. 
Buffet med brasilianske smagsprøver. 
Spørgsmål og afslutning.

Pris for medlemmer: Gratis.  
Pris for ikkemedlemmer: 200 kr.  
Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er 
indbetalt.  
Reg. 5975 kontonr. 0005000698.  
Husk at oplyse deltagernavn ved indbetaling. 
Tilmelding senest den 21. september til Helle Larsen 
på hlla@interacoustics.com  
eller telefon 23 95 24 34

 
SVAMPETUR I ROLD SKOV

Onsdag den 28. september 2016 
kl. 16.30-20.00  
Rold Skov – vi mødes ved Rebildhus 

Kom og få en spændende oplevelse  
i Rold Skov. 

Naturvejleder Søren Risborg vil guide os 
og fortælle om skovens store spise kammer. 
Derefter vil der være et let traktement på 
Rebildhus, hvor Kim fra Rebildhus vil for-
tælle lidt om at drive kro i Rebild. Mød op 
til en spændende aften sammen med dine 
 kollegaer. 

Pris for medlemmer: 100 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 300 kr.  
Beløbet betales på dagen.  
Tilmelding senest den 21. september til Anette 
Iversen på mail kantine@businessparknord.

BAGEKURSUS MED  
SKÆRTOFT MØLLE

Onsdag den 28. september 2016 kl. 15.30 til ca. 
20.30 Bendt Brandt, Langdyssen 7, Lisbjerg, 8200 
Aarhus N 

Vær med, når Marie-Louise fra Skærtoft 
Mølle deler ud af sine gode råd om bagning 
med det økologiske/biodynamiske, sten-
kværnede mel, der produceres i mølleriet på 
Als. Bagekurset vil indeholde teori om korn, 
mel og bagning samt masser af hands-on 
for alle deltagere og demoer med lang-
tidshævede deje. Der bliver æltet dej på 
maskine og i hånden. Mens dejene hæver, 
er der tid til at lave en anretning med perler 
– polerede kornkerner – som skal nydes, når 
kurset er omme. 

Der vil blive serveret et let måltid med 
nybagt brød som afslutning på kurset og en 
lækker fuldkornssandwich til den lille sult kl. 
15.30. Du får alt dit bagværk, en Skærtoft 
Mølle-dejskraber og kursusmateriale med 
hjem. 

Pris for medlemmer: 250 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 500 kr.  
Tilmelding senest den 1. september til Irma Munk 
Nielsen på mail irmamunk@gmail.com eller tele-
fon 40 81 89 33.  
Beløbet betales på reg. 2264 konto 8125926070. 
Husk at oplyse deltagernavn ved betaling. Der er 
kun 20 pladser, så tilmeld og betal hurtigst muligt.  
Tilmelding og betaling senest 24. oktober 2016 til 
Liselotte Hansen på mail lottevejby@gmail.com 
eller telefon 26 20 78 17. 

NEUROGASTRONOMI  
MED RASMUS BREDAHL 
 
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 16.00 – ca. 20.00 
Ken Storkøkken, Runetoften 15-17, 8210 Aarhus V 

Ken storkøkken inviterer, i samarbejde 
med madkonsulent og neurogastronomi-
entusiast Rasmus Bredahl, til et arrangement 
med fokus på sansemanipulering igennem 
gastronomi. Rasmus vil guide dig igennem 
dette h øj aktuelle emne og løfte sløret for 
neuro gastronomiske tips og tricks, som du 
dagligt kan bruge i køkkenet og kantinen. 

Ud over foredraget ved Rasmus Bredahl 
vil der være mulighed for at gå en tur i vores 
showroom og se en masse af de nyheder, 
som vi introducerede på Foodexpo i marts. 
Vi vil også være vært ved et måltid mad ved 
slutningen af aftenen. Der kan købes varer 
på dagen. 

Pris for medlemmer: 200 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 300 kr.  
Maks. antal: 40 personer.  
Tilmelding senest 27. september til Helle Larsen på 
mail hlla@interacoustics.com eller tlf. 23 95 24 34.  
Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er 
indbetalt.  
Reg. 5975 kontonr. 0005000698.  
Husk at oplyse deltagernavn ved indbetaling.

 
 

VIRKSOMHEDSBESØG  
HOS BKI KAFFE OG AARHUS 
FRIPLEJEHJEM
Onsdag den 12. oktober 2016  
kl. 15.30 til ca. 20.30  
BKI Kaffe, Søren Nymarks Vej 7, 8270 Højbjerg 

Vi starter hos BKI med kaffe og lidt sødt. 
Herefter er der rundvisning i produktionen.
Så går turen til Aarhus Friplejehjem, Slet 
Møllevej 12, 8310 Tranbjerg. 

Aarhus Friplejehjem, som åbnede den 
1. september 2015, er en del af Danske 
Diakonhjem. Valborg Brandstrup, kost faglig 
vejleder, vil fortælle om opstarten og tan-
kerne bag et privat plejehjem. Der er rund-
visning og efterfølgende aftensmad, som er 
sponseret af leverandører. Arrangementet er 
gratis, så tag dine  kollegaer med. 

Tilmelding senest den 1. oktober til Valborg 
Brandstrup på mail valborg.brandstrup@mail123.dk 
eller telefon 30 27 57 53. 
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Vi har udvidet vores sortiment af rigtig gode oste i skiver, 
og vi har lyttet til jeres ønsker. Så nu kan du også få Arla Klovborg® i  
skivestørrelser på 6x9 cm, der passer til en halv skive rugbrød eller en  
moderne sandwich. Det er den klassiske, danske samsø-ost, der med sin friske 
og milde smag er velegnet til både kolde og varme sandwich og til møde- 
servering. Det er god økonomi til dig, der slipper for hårdt arbejde og madspild, 
når du vælger skiveskåret i stedet for selv at skære oste i skiver. Se hele det  
store sortiment på arlafoodservice.dk

Kold, varm og venlig
Den gode ost i nye skivestørrelser

6X9 CM

Arla Klovborg® Samsø 
ML 45+ (27%)
6x9 cm skiver · Vugge 900 g. 
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BRUGBART INPUT FRA 
FØDEVAREKONTROLLEN 

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 16.00  
Jeld-Wen, Nystedvej 2, 7400 Herning  
 
Mød talstærkt op til en lille peptalk fra 
Fødevarekontrollen. Noget, der berører os 
alle i dagligdagen i vores køkkener. 

Helle Nybo og Monica Hedegaard fra 
Fødevarestyrelsen vil fortælle om, hvad der 
rører sig på økologifronten, og vil snakke 
lidt om bl.a. næringsdeklarationer, aller-
gener, tilsætningsstoffer, risikoanalyse og 
egen kontrol, herunder nye uddannelser og 
norovirus (Roskildesyge). 

Alle er selvfølgelig velkomne til at stille 
spørgsmål til Helle og Monica. Efterfølgende 
vil Lotte sikkert fortælle lidt om sit nye job 
som kantineleder hos Jeld-Wen. Vi slutter af 
med lidt at spise. 

Pris for medlemmer: 100 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 175 kr. Tilmelding senest 
den 18. oktober til Janni Wagner på mail jan-
niwhansen@mail.dk, tlf. 20 93 56 71.

 

EN VERDEN AF SMAG  
 
Torsdag den 27. oktober kl. 16.30  
By- og Udviklingsforvaltningen,  
Nytorv 11, 6000 Kolding  
 
Kom til en hyggelig eftermiddag i selskab 
med Santa Maria, hvor dine smagsoplevel-
ser vil blive pirret! 

Du vil få mulighed for at smage og dufte 
til alverdens krydderier, høre lidt sjove 
 anekdoter og historier om mange af pro-
dukterne. 

Du vil bl.a. få mulighed for at smage ver-
dens måske bedste peber … 
Til slut vil der være tre lette retter fra Asien, 
Indien og Mexico. 
Vel mødt, og husk at tage dine kolleger 
med! 

Pris for medlemmer: 100 kr.  
Ikkemedlemmer: 150 kr.  
Tilmelding senest den 13. oktober 2016 til Inge 
Marie Ravn på mail imravn63@gmail.com eller tlf. 
23 71 47 46.  
Beløbet indbetales på reg.nr. 9551  
konto 6580901342 med deltagers navn.

OL-MAD MED  
CATERINGLANDSHOLDET

 

Arrangement 1:  
Onsdag den 2. nov. 2016  
kl. 15.30-20.00  
Miljø- og Energiforvaltningen,  
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 

Arrangement 2:  
Tirsdag den 8. nov. kl. 16.00-20.00  
Interacoustics, Audiometer Allé 1, 5500 Middelfart 

Få en unik mulighed for at høre om, hvor-
dan et OL for kokke og catere går hånd i 
hånd med den bæredygtige trend. 

Madspeeddate vores kokke, og smag 
lækker mad inspireret af OL 2016 og 
s erveret af cateringlandsholdet og Unilever 
Food Solutions. 

Pris for medlemmer: 0 kr. 
Pris for ikkemedlemmer: 250 kr.  
Beløbet betales på dagen.  
Tilmelding arrangement 1: senest den 13. okt.  
til Gitte Vangsø på mail gitte.vangsoe@aalborg.dk 
eller tlf. 99 31 94 37.  
Tilmelding arrangement 2: senest den 24. okt.  
til Helle Larsen på mail hlla@interacoustics.com 
eller tlf. 23 95 24 34. 

JULEFROKOST  
Fredag den 4. nov. 2016 kl. 17.30  
Kantinen, Arkitektskolen Aarhus,  
Nørreport 20, 8000 Aarhus C  
 
Du inviteres hermed til FKK Aarhus & 
Omegns julefrokost, som igen i år afholdes 
i de hyggelige omgivelser i Arkitektskolens 
kantine ved Pernille Thorsen.  
Bestyrelsen har selvfølgelig til hensigt 
at gennemføre endnu et traditionelt 
amerikansk lotteri med gode præmier. 
Julefrokosten er for alle, som er medlem af 
FKK, og for vores leverandører. 

Pris: 150 kr. inkl. velkomstdrink.  
Yderligere drikkevarer for egen regning.  
Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er 
indbetalt.  
Beløbet indbetales på reg. 2264  
konto 8125926070.  
Husk at oplyse navn ved betaling.  
Tilmelding er bindende. 

IL FORNAIO 

Onsdag den 16. november 2016 kl. 16  
Kirstinehøj 46, 2770 Kastrup 

Denne aften skal vi besøge Il Fornaio. 
Vi mødes kl. 16 og skal se og smage på det 
dejlige brød, høre den gode historie om de 
håndlavede produkter og se det nye bageri. 

Arrangementet er gratis. 
Tilmelding senest den 7. november 2016 til Camilla 
Jølver på mail camilla.Roenning.Joelver@regionh.
dk, tlf. 45 11 84 23, mobil 40 23 41 51. 

 
JULEBANKO MED JULEMAD 

Torsdag den 17. november 2016 fra kl. 17.00 
Kantinen hos Anette Iversen, Business Park Nord, 
Østre Alle 6, 9530 Støvring  

FKK Nordjylland inviterer dig til hyggelige 
timer i "julens tegn". 

Vi starter aftenen med julebanko fyldt 
med spændende og flotte gevinster.
Dernæst nyder vi en "juleplatte", mens 
vi vender julens kommende travlhed og 
hygge både på arbejde og privat. Du kan 
være med til at søsætte et nyt socialt tiltag i 
vores lokalklub. Sæt kryds i din kalender 
ved den 17. november. 



Det velhængte og fedtmar morerede 
kød, som giver en mør og umami -intens 
spiseoplevelse.

XV Krogmodnet Dansk Gris modnes på gammeldags 
vis i minimum 15 dage.
 
På krogen får kødets naturlige enzymer langsomt lov 
til at nedbryde kødets bindevæv. På den måde bliver 
kødet ekstra mørt, samtidig med at kødet gennem 
krogmodningen langsomt udtørres, og umami- 
smagen bliver virkelig nuanceret og intens.
 
Kødet bliver dagligt kontrolleret og visuelt bedømt af 
vores egen modningsmester. 

Alle udskæringer fra XV Krogmodnet Dansk Gris 
fremstår fyldige og rustikke, med flot fedt mar-
morering og er samtidig en anelse mere dybrød 
sammenlignet med farven på andet svinekød.

XV Krogmodnet Dansk Gris er en enestående, umami-
givende og ekstra mør spiseoplevelse til gour mante 
kunder, der efterspørger modnet, velhængt og 
garanti mørt kød!

KONTAKT DIN

NYHED!

GROSSIST
ANG. LEVERINGwww.danishcrown.dk/foodservice



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

ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.

3.000 
kantiner i Danmark

600.000 
måltider hverdag

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

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

Epost: claus.h@dgmedia.dk
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Arrangementet er for aktive medlemmer  
og leverandører.  
Deltagerpris: 150,00 kr. Beløbet betales på 
 dagen.  
Tilmelding senest den 7. november 2016 til 
Lene Braae på mail lbraae@gmail.com.

PORTVINSSMAGNING  

Tirsdag den 22. november kl. 18.00 
Vesterlundvej 84, Thyregod, 7323 Give

Kom med til portvinssmagning i den gamle 
konfirmandstue i Thyregod. 

Uddeler Claus Villumsen fra 
SuperBrugsen i Give vil guide os igennem 
4 forskellige portvine, hvortil vi skal nyde 
lidt ost. Tilmeldingen bliver efter ”først 
til mølle-princippet”, da der kun er plads 
til 28 deltagere. HUSK TILMELDING FØR 
betaling! 

Pris: 150,00 kr. for medlemmer,
250,00 kr. for ikkemedlemmer.  
Tilmelding senest den 8. november  
til Inge Marie Ravn på imravn63@gmail.com  
eller tlf. 23 71 47 46.  
Beløbet indbetales på reg.nr. 9551  
konto 6580901342 med deltagers navn.

WALLY AND WHIZ-VINGUMMI 

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.00  
Wally and Whiz, Hovedvejen 79, Osted, 4320 Lejre 

Wally and Whiz laver den dejligste luksus-
gourmetvingummi. Helt fri for gluten, 
laktose, tilsætningsstoffer og alkohol. 

Adressen er endnu ikke kendt, da de er 
ved at flytte, men det er i Lejre-området. 
Camilla sender en mail, når hun ved mere. 

Vi mødes kl. 16, og så skal der smages 
på den lækreste vingummi. 

Arrangementet er gratis. 
Tilmelding senest den 1. december 2016 til Camilla 
Jølver på mail camilla.Roenning.Joelver@regionh.
dk, tlf. 45 11 84 23, mobil 40 23 41 51.

NU ER DET JUL IGEN,  
IGEN, IGEN

Fredag den 9 dec. 2016 kl. 18.00  
Cafe Poulsen, Smallegade i Herning 

Denne gang prøver vi noget helt nyt! 
Anders, som er indehaver af Cafe Poulsen, 
har en meget stor passion for vin og har en 
vinkælder (på loftet), der ikke lige er til at 
“kimse ad”. 

Anders vil fortælle om sit liv med vin, og vi 
vil smage lidt af de “dejlige dråber/druer”.

Dertil vil der være tapas med fisk, pølse og 
ost og lidt af deres berømte chili con carne. 

Efter alt det formelle skal vi selvfølgelig 
have vores årlige pakkeleg (medbring en 
pakke til ca. 50 kr.). 

Dresscode: Frit valg på “dec.-hylden”.  
Pris for medlemmer: 275,00 kr.,  
ikkemedlemmer 475,00 kr.  
Kom ud af busken og få en hyggelig aften med 
kollegaer og julesjov. 

 
ÅRSMØDE 2017 

Lørdag den 25. marts 2017  
til søndag den 26. marts 2017  
Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 
7000 Fredericia 

Reserver allerede nu weekenden til årets 
arrangement. 

Årsmødet bliver denne gang fra lørdag 
morgen til søndag formiddag. 

Der vil være foredrag, generalforsamling, 
minileverandørmesse, festmiddag med 
musik og kollegialt samvær. 

Nærmere info om pris, tidspunkt  
og indhold kommer i efteråret. 



60 år
Anita Knudsen, 17.10.56
Strandvejen 94, 8000 Aarhus C

Birgit Glue, 06.09.61. 
Egsgyden 23, 5600 Faaborg

Helle Anita Nielsen, 16.10.56
Tybjergvej 42, 8382 Hinnerup

55 år
Bettina Juul, 22.09.61
Gærdesmuttevej 20, 5120 Odense NV

Eli Bruun, 07.09.61, 
Boring 47, Rask Mølle

Grethe Bremerstent Larsen, 
25.10.61, 
Fielstrup Nørrevej 84, 6100 Haderslev

Hanne Rasmussen, 22.10.61
Samsøgade 100, 8000 Aarhus C

Ina Rosa Kvist, 14.10.61
Nederbyvænget 326, Åstrup

Karin Overgaard, 14.09.61
Røndevej 15, 8400 Ebeltoft

50 år
Helle Larsen, 20.10.66
Spurvevej 23, 4943 Torrig L

Jesper Lysholdt, 4.10.66
Østerskovvej 4 b, 4793 Bogø By

RETTELSE
I forrige udgave af KANTINEN kom vi ved 
en fejl til at gøre Helle Lausten Sørensen fra 
Ikast ti år ældre, end hun er. Helle Lausten 
Sørensen er født den 16.08. i 1961, og ikke 
i 1951, som vi skrev. Vi beklager meget! 
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Artemisvej 13
9210 Aalborg SØ
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Bliv medlem af

Husk at give foreningen besked, hvis du skifter arbejde eller 
adresse. Skriv til Jan Andersen på formand@kantinen.dk 
eller Lene Ruby på kasserer@kantinen.dk.

Vi har erfaret, at flere ønsker et gruppemedlemsskab.  
Vi kan derfor tilbyde rabat, når man melder sig ind gruppevis.

Medlemspris ved 1 medlem: 385 kr.

Rabatpris ved 2 medlemmer: 300 kr. pr. person.

Rabatpris ved 3-5 medlemmer: 250 kr. pr. person.

Rabatpris ved 6-10 medlemmer: 200 kr. pr. person.

De nævnte priser er pr. medlem pr. halvår og medlemsskabet er personligt.
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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

UNILEVER FOOD 
SOLUTIONS
Ørestads Boulevarden 73    
DK-2300 København S
Tlf: 43 28 43 00

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

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

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

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.

FORNØJELSE!
GRIS MED STØRSTE

DANISH CROWN AMBA
Marsvej 43
8960 Randers SØ

Tlf. 8919 1919
dcfoodservice@danishcrown.dk
www.danishcrown.dk/foodservice
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JDE PROFESSIONAL
Nyvang 16, 5500 Middelfart,  
tlf. 79 31 38 38, www.jdeprofessional.dk
Kaffe- og maskinløsninger til det professionelle marked. 

 

PETER LARSEN KAFFE A/S
löfbergs lila ab
Alt i kaffe– og maskinløsninger i hele Danmark
Ærøvej 15–17, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 67 33, Fax 86 62 62 67
kaffe@peterlarsenkaffe.dk
www.peterlarsenkaffe.dk

Salg: Tlf. 23 93 07 04

kantinevikarer

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

TEMP-TEAM 
Hurtig og fleksibel vikarassistance
Faguddannede konsulenter med stor erfaring med
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

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

køle/fryse–udstyr og service

HOVA KØLEINDUSTRI/ 
KLIELCO KØLESERVICE
Krogsbækvej 1, 2610 Rødovre.
Tlf. 44 91 08 75 – Fax 44 91 09 40

møbler/interiør

ØSTERGAARD INTERIEUR A/S
Industrivej 28-30, 7430 Ikast
Tlf. 97 15 31 11
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

ANTALIS CC&CO
Bastrupgaardvej 8-10, 7500 Holstebro
Tlf. 70 10 33 66
www.antalisccco.dk
info@cc-co.dk
Totalleverandør af fødevareemballage, rengøring, 
aftørring, borddækning, kontorprodukt & IT.  
Stærkt sortiment og hurtig levering.

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

Sydholmen 1
2650 Hvidovre
Tlf. +45 33 23 42 46      +45 33 23 00 19
kundeservice@fullhouse.dk

Fullhouse er totalleverandør til fødevarebranchen 
og tilbyder over 12.500 spændende varenumre.

Benyt vores webshop spar tid og få overblik
shop.fullhouse.dk

Levering
Faste distributionsruter på Sjælland. Ring og hør
hvornår vi er i dit område. Gratis levering ved 
køb over kr. 2500,00 ekskl. moms

Ønsker du personlig rådgivning kan du komme i
kontakt med vores sælger på:
E-mail: kundeservice@fullhouse.dk
Tlf. +45 33 23 42 46

 

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 bl.a. 
egen kødopskæring, nonfood-afd. og meget bredt 
økologisk sortiment. Vores fokus er høj leverings- 
og kvalitetssikkerhed og stor fleksibilitet i forhold 
til vores kunders ønsker.
 
Besøg os på hoka.dk 

industrigulve

BELÆGNINGSTEKNIK APS
Leverandør af epoxygulve
Broenge 16, 2635 Ishøj
Tlf. 43 40 40 45, Mobil 20 13 18 98
vibeke@belaegningsteknik.dk 
www.belaegningsteknik.dk

kaffe

 
 

COFFEEZONE
Grønhøj Skivevej 7 (Hovedkontor)
7470 Karup J
TLF. 86 66 24 86
Info@coffeezone.dk
www.coffeezone.dk

 
 

Frisk

Fisk

Frisk

Grønt

Frisk

Kød

t e k n i k

Belægnings
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ER F Æ R D I G S T E G T E 
P A N E R E D E  R Ø D S P Æ T T E -  

O G  S K R U B B E F I L E T E R
Tilberedt af friske fileter uden skind

Rødspættefilet, paneret, 
færdigstegt (60% fisk)
Vægt: 70 - 100 g, 5 kg
Varenr.: 152 709 500

Skrubbefilet, paneret, 
færdigstegt (54% fisk)
Vægt: 70 - 100 g, 5 kg
Varenr.: 152 709 600

Fileterne kan anvendes fra frost 
uden yderligere tilberedning
-  Kan anvendes direkte i menubakken ved frost-

madskonceptet
-  De færdigstegte fileter er tilberedt til en kerne- 

temperatur på 72°C, så du kun behøver at tø 
 dem op før brug 

Brug fileterne til både kolde og varme
serveringer 

-  Anvend fisken direkte på brødet og vær i stedet
 kreativ med tilbehøret
-  Fileterne kan evt. lunes i ovnen ved 230°C i 9 min.

-  Brug fileterne når 
der serveres fisk til 
mange

-  ”Ferieafløseren” 
-  Når der er fart på i 
  køkkenet  
-  Når det skal være
 nemt og du vil 
 spare tid!

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO

Læs mere om vores produkter på www.royalgreenland.com/foodservice


