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fremtidens
fødevarer
tema

KRIBLE,
KRABLE,
KRAVLE
Insekter strutter af proteiner
– og så er de klimavenlige.
Sæt melorme og græshopper på buffeten

INGEN
BARNEMAD

SYLT DINE
SAGER

Der bliver ikke leflet for
børnene på Gasværksvejens Skole. For børn
skal lære åbenhed over
for det, de får serveret

Bevar sæsonens gode
råvarer. Prøv syltedronningens æblesmør og
marmelade af squash

NU 10% MERE
ENERGIEFFEKTIV
Hele serien af RATIONAL SCC kombiovne
er blevet endnu mere energieffektiv
med hurtigere opvarmning og kortere
tilberedningstid. Der er programmer til
alle råvarer og tilberedningsformer med
sikkerhed for enestående kvalitet og
ensartet resultat hver gang.
Ovnene er udstyret med automatisk
rengøringsprogram.

2 års
garanti

Tilmeld dig en af vores
workshops i Aarhus og
København, se funktionerne
i praksis og få svar på netop
dine spørgsmål. RATIONAL er
tysk kvalitet og superavanceret
teknologi – og verdens mest
solgte ovn til professionelle.
Se alle størrelser på
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

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

leder

Tør du udfordre
dine gæster?
Valfarter dine kantinegæster også til buffeten, når der står
flæskesteg og frikadeller på menuen? Og går de behændigt
uden om broccolien og rosenkålen? Så er de nok, som de
fleste af os er. For det er stadigvæk svinekød, og i det hele
taget kød, som kroner danskernes topti over livretter.
Derfor kan det være en stor opgave at ændre repertoiret
i kantinen. Ønsker man fx en højere økologiprocent i køkkenet – eller vil man bare gerne servere flere grøntsager og
mindre kød – kan man støde ind i en mur af modstand.
For vores madvaner stikker dybt. Har man først fået den
ide, at rosenkål er bitre, og at blegselleri smager som sure
tæer, så er det lettere at gå uden om netop de råvarer.
Den gode nyhed er, at det faktisk kan lade sig gøre at
ændre på vores smagspræferencer.
Undersøgelser viser, at smag og behag ikke er genetisk
bestemt, men overvejende er afhængig af den kultur og det
miljø, vi er vokset op i. Vi bliver født med forkærlighed for
det søde og det fede. Resten er tillært. Derfor kan både børn
og voksne lære at spise mad, de tror, de ikke kan lide.
Det er det, som køkkenleder Herman Fagerlund, som
vi portrætterer i dette blad, konstant arbejder med. Han
serverer kyllingehjerter og hestebøffer, spinat, chili og linser
for børnene, som spiser i hans kantine. For han er overbevist
om, at insisterer man på at lære børnene åbenhed over for
anderledes mad, så sætter det sig. Og børnene vil vokse op
som nysgerrige individer.
Og det er ikke kun børn, som kan påvirkes. Voksne kan
også lære at holde af mad, de normalt forkaster. Det tager
bare lidt længere tid. Tricket er at blive ved. Voksne skal
smage en ting 15-20 gange, før de får en ny oplevelse af
smagen. Det handler om genkendelighed. Jo bedre man
kender en råvares smag, konsistens og duft, jo bedre kan
man lide den.
Derfor skal vi ikke være blege for at udfordre gæsterne.
Det er bare om at komme i gang.
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Lider dyret under
halalslagtning?
FOTO PANTHERMEDIA

Flere offentlige køkkener serverer halalkød
af hensyn til muslimske børn og patienter.
Men hvad er egentlig forskellen på en halalog en traditionel slagtning?
For det første benytter man en cashknocker ved halalslagtning, når man skal
bedøve dyret, fortæller slagteekspert Flemming
Thune-Stephensen fra Landbrug & Fødevarer.
Ved traditionel slagtning bruger man en boltpistol. Ved begge metoder tømmer slagteren
dyret for blod, men snittet lægges i halsen

ved halal, mens det ligger i brystet ved den
traditionelle. Sidst, men ikke mindst, fremsiger
en muslimsk slagter en muslimsk bøn under
halalslagtningen. Men hvad angår dyrets
lidelser er der ingen forskel, fortæller han.
”I Danmark må et dyr først aflives, når det
er fuldt bedøvet. Danmark har meget strenge
love for, hvordan en halalslagtning må foregå,
ift. andre lande, fordi hensynet til dyrets velfærd kommer først.”
KILDE: FOODCULTURE.DK

Økokantiner bliver fler’ og fler’
På bare et år har endnu 500 spisesteder kvalificeret sig til at få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze. Det betyder, at antallet af spisesteder, der serverer mad efter økologiske principper, nu er oppe på 1.800.
Heraf udgør de offentlige institutioner 1.300 og de private kantiner 350.
KILDE: FØDEVARESTYRELSEN.DK

ÆNDER UDEN INDMAD
Ænder købt ved stalddøren kan nu ryge direkte i
ovnen. Indtil nu har de små andeproducenter ikke
haft lov til gårdsalg af ænder uden indvolde til
middagsbordene. Men det er muligt nu, hvor første
del af miljø-og fødevareministerens stalddørspakke
er trådt i kraft. De nye regler betyder også, at
landmænd må sælge dobbelt så mange æg ved
stalddøren, og at fiskere nu kan sælge muslinger
over rælingen direkte til private og lokale butikker.

STØTTE TIL NORDJYSK GASTRONOMI

KILDE: MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET

FOTO PANTHERMEDIA

Et nyt netværk skal styrke dansk gastronomi i Nordjylland. Netværket
Gastro North har fået 100.000 kr. i offentlig støtte i håbet om at vække
international interesse for nordjysk gastronomi og fødevareproduktion.
”Vi har jomfruhummere, muslinger og dygtige fødevareproducenter i
Nordjylland og en lang række restauranter, som kan konkurrere med de
bedste i Danmark. Det skal vi have åbnet omverdenens øjne for,” siger
Esben Lunde Larsen.
KILDE: MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
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PRØV VORES HELBRØD

- fyldt med gode grunde

Vi inspirerer dig løbende med opskrifter og tips, så du kan servere det
bedste for dine gæster.

Vi har stenovnsbagt vores gulerodsbrød for at opnå en luftig, silkeblød
krumme og et rustikt udseende med
en knasende sprød skorpe.

Ikke uden grund et favoritbrød!
Dejlig saftig krumme med masser
af alt det gode; fuldkornshvedemel,
solsikkekerner og gulerødder.

Spar tid i dit køkken og lad os rive
gulerødder, røre og bage! Du skal
blot skære brødet i skiver og servere.

Fuldkorns gulerodsbrød
Varenr.: 80327

Der er mange gode grunde til at vælge vores brød. En af dem er, at
vi kender dine gæsters smag! Vi ved, hvad de kan lide, og vi ved, at
de værdsætter et godt og alsidigt udvalg. Derfor er vores sortiment
stort og tæller mange muligheder – lige fra de klassiske franskbrød og de rustikke stenovnsbagte helbrød – til vores signaturbrød
med surdej. Scan QR-koden eller se hele vores store udvalg på
schulstadbakerysolutions.dk

bøger og bloggere

TEKST CATHRINE HUUS

Grønskolling
Johanne Mosgaard er veganer, dvs. hun indtager hverken mælk,
kød, fisk eller æg. Hendes første kogebog har opskrifter baseret
på grøntsager, bønner, linser og nødder, og fordi menuen ikke
må beriges med fløde og kød, har forfatteren også sat et afsnit af
til gode vegetabilske proteinkilder som bønnepasta, quinoa, tofu
og sojagranulat. I bogen finder man bl.a. opskrifter på grøntsagslasagne med linser, ølindbagte asparges og fire forskellige slags
hummus af hhv. spinat, gulerod, rødbede og kikærter. Men du
finder også traditionelle kødklassikere som burger og pizza på den
grønne måde.
Johanne Mosgaard: Grønskolling
Politikens Forlag, 184 sider, 200 kr.

MODERNE MAMMA-MADSKOLE

Vegetar
– 140 grønne hverdagsopskrifter
Der er skub i grøntbølgen, flere og flere lægger kødet på hylden og
bliver vegetarer eller veganere. Kok og madskribent Ditte Ingemann
lever ikke selv 100 procent vegetarisk, men har skrevet en bog,
som snildt kan anvendes, hvis man vil lægge kødet helt på hylden
eller blot lade sig inspirere. Her er burger af kejserhatte og peanutsuppe med masser af krydderier, gode morgenmadsforslag og ideer
til tilbehør. Smukke fotos og let tilgængelige fremgangsmåder.
Ditte Ingemann: Vegetar – 140 grønne hverdagsopskrifter
Politikens Forlag, 304 sider, 300 kr.

Flemming Enevold og Master Fatman er med i køkkenet, når den italienske ”mama” Silvia Fontana
giver tips til italiensk madlavning på ”Moderne
Mamma”. Mest lærerig er måske de små madskolefilm, hvor Silvia og hendes mamakolleger viser,
hvordan man kreerer ægte italiensk pizza med
gorgonzola og parmaskinke. Eller hvad med risotto
med pære og valnødder? Når man er blevet tilstrækkelig sulten af filmene, kan man gå om bord i
de mange opskrifter på fx tomatsuppe, bruschetta
med spinat og kalvescaloppine. Det er de gode
råvarer, der er i centrum på bloggen, som hylder
enkelhed og madglæde. Bag det hele står den
italienske oste- og pastaproducent Galbani.
Se mere på www.modernemamma.dk/madskole

Meyers salater året rundt
Nu kommer afløseren til Meyers salatkøkken, som udkom i 2009.
Efterfølgeren byder på 100 nye opskrifter på grønne salater,
måltidssalater og salater inspireret af asiatiske, mellemøstlige og
middelhavslandenes køkkener. Det er Claus Meyer, som har skrevet
bogens forord, men det er Lars Scheel, køkkenchef i Meyers gennem 15 år, som står bag bogens opskrifter, tips og tricks. Her er fx
cremet kartoffelsalat med ymer, radiser, ramsløg og karse og salat
med grillet blomkål, bagte tomater og citrontimian. Der er også en
introduktion til olier, eddiker og dressinger og måske allerbedst: et
råvareregister bagerst.
Meyers Madhus: Meyers salater året rundt
Lindhardt og Ringhof, 296 sider, 349,95 kr.

Nopi
Kogebogen ”Nopi” er opkaldt efter en restaurant i Soho i London,
og forfatteren bag, Yotam Ottolenghi, er en voksende stjerne på
den internationale kokkehimmel. Kogebogen her, som er den
tredje på dansk fra hans hånd, er da også fuld af det, han kalder
restaurantmad. Det er udfordrende retter, som er tillempet hjemmekøkkenet, uden at der er givet køb på deres essens. Prøv pighvar
med østersmayonnaise og agurkesalsa eller friterede babyartiskokker med rosenpeberaioli. Eller drop ambitionerne og nyd indblikket
i en professionel restaurantkoks hemmeligheder.
Yotam Ottolenghi og Ramael Scully: Nopi
Lindhardt og Ringhof, 352 sider, 349,95 kr.
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JANS MADBLOG
Jan Christensen er cand.mag. i engelsk og nordiske
sprog, men hans store interesse er madlavning,
som han har blogget om siden 2010. Jans madblog er delt op i gris, okse, fisk, fjerkræ, vegetar
og desserter. Under gris finder man fx en opskrift
på den japanske delikatesse og ikke ukomplicerede nudelsuppe tonkotsu ramen med svineskank,
tang, løg og dashipulver. Eller hvad med thai- og
vietnaminspireret nudelsalat eller oksetatar med
østersemulsion? Det er ikke hverdagsmad, man får
serveret på bloggen her, til gengæld er opskrifterne uhyre pædagogisk bygget op og nemme at
gå til. Og alt er smukt og smagfuldt inspireret af
bloggerens egne fotos. En sjældent appetitlig blog
i en uhøjtidelig tone.
Læs mere på jansmadblog.wordpress.com

Enestående
kaffe siden 1753
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.

tema fremtidens fødevarer
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F

ørste gang, Nina Askov smagte et
insekt, måtte hun overvinde sig selv.
Hun var til et foredrag og blev budt en
sprællevende orangemyre.
”Jeg sad og kiggede på den her levende
myre, som sprællede mellem mine fingre,
og tænkte: ’Den får jeg aldrig ind i mun
den.’ Men jeg tog mig sammen. Og jeg
opdagede, at tanken er meget værre end

Orme, larver og græshopper er
normalt ubudne gæster i køkkenet.
Men Nina Askov byder dem velkommen.
Insekter er nemlig et miljøvenligt og
velsmagende alternativ til kød.

virkeligheden. For når man først får insek
tet ind i munden, smager det jo godt.”
Nina Askov gik hjem og oprettede
bloggen buglady.dk, hvor hun nu igennem
to år har slået på tromme for insekter i
maden. Hun er siden blevet en af front
figurerne i den lille, men voksende bølge
af insektgastronomi, som skyller ind
over Danmark. Noma serverede levende
myrer for gæsterne sidste år, og både Kalu,
Hørkram og AB Catering sælger melorme
og græshopper engros. En fårekyllinge
farm er under tilblivelse i Nordvest i
København, og kokken Rasmus Leck
Fischer udgiver en kogebog med insekter
som gennemgående ingrediens i septem
ber 2016. Insekter i madlavningen er kom
met til Danmark. Og for Nina Askov, som
har arbejdet som kok i 11 år og nu er ved at
tage en professionsbachelor i ernæring og
sundhed på University College Sjælland,
er det ikke et sekund for tidligt.
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”Hvis vi udskifter
dyrekød med
insekter, vil det
være en kæmpe
besparelse af vores
ressourcer.”
NINA ASKOV, BUGLADY.DK

Fårekyllinger på avocado med gedeost og syltede tomater. De er bagt i ovnen og smager iflg. Nina Askov som ristede græskarkerner.

Genvej til vitaminer
”Den måde, vi producerer fødevarer på i
dag, kan simpelthen ikke blive ved. Det er
enormt ressourcekrævende for klimaet.
Vores husdyr er ansvarlige for udledning
af lige så mange drivhusgasser som alle
vores transportmidler tilsammen. Kvæg
og grise er utroligt krævende hvad angår

UNDGÅ EGEN HØST
Undgå wild harvesting, hvor man
selv tager ud i naturen og høster.
Insekter ophober gifte i deres
små kroppe, og man ved ikke,
hvor insekterne har været,
og hvad de har spist.
Derfor opdrætter man
dem under kontrollerede
forhold, så de ikke kommer i nærheden af
pesticider eller anden
form for kontamination. De insekter, man
kan købe i Danmark,
kommer fra belgiske
farme, hvor de kun har
fået økologisk foder.

10
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foder og vandforbrug. Til et kg oksekød går
der ti kg plantefoder. Til sammenligning
koster et kg insekter kun 1,7 kg planteføde
at producere. Det er jo en ret heftig forskel.
Så hvis vi udskifter dyrekød med insekter,
vil det være en kæmpe besparelse af vores
ressourcer,” fortæller Nina Askov.
Også FN anbefaler, at man udskifter
dyrekød med proteiner fra insekter.
Verdensbefolkningstallet er i stigning, og
hvis udviklingslandene får samme smag
for dyrekød som Vesten, får vi et enormt
pres på klimaet. Derfor skal der flere grønt
sager på tallerkenerne, men en omlægning
til hundrede procent plantekost er en
besværlig løsning, mener Nina Askov.
”Som veganer eller vegetar skal du
virkelig være godt klædt på med hensyn til
viden om ernæring. Kroppen har brug for
proteiner med alle de essentielle aminosy
rer. Det kan man godt få gennem vegeta
riske eller veganske produkter, men det er
ret kompliceret. Det kræver, at man sætter
sig grundigt ind i, hvordan man får dæk
ket sit behov for proteiner med den rette
aminosyreprofil, n-3- og n-6-fedtsyrer,
jern, B12-vitamin osv., og det tror jeg ikke
er aktuelt i en tid, hvor det skal gå stærkt
i hverdagen. Insekter er en enkel løsning,
for de indeholder alt dette.”

Frisk fransk feelgood
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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

Få friske
salattips
på ﬂorette.dk/inspiration

tema fremtidens fødevarer
Her er det gedeostekugler med
buffaloorme og bagte tomater.
Til højre er det pimento med
melorme og ramen med
voksmøllelarver forneden.

SÅDAN BRUGER DU DEM
Insekter er en dyrebar spise. Brug dem, som du
bruger nødder eller kerner: som drys på myslien
og som pynt og drys på smørrebrød, salater
og supper. Eller brug dem som crunch i kager.
Put insektmel i din brød- og pastadej, men vær
opmærksom på, at insektmel ikke har samme
bageegenskaber som mel fra korn.

O P S K R I F T E R

Ristede mel- og
buffaloorme
• L æg ormene på et stykke
bagepapir med luft imellem.
• Stryg olie og salt henover.
• Bag dem i 8-10 minutter ved
200 grader, til de bliver helt
sprøde.
• Brug dem som topping på
salater, supper og smørrebrød.

Græshopper
• S teg dem på panden med
brun farin, soja og chilisovs.
• Rul dem i ristede sesamfrø.
• Put dem i en wokret eller
anden gryderet.

12
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Et spørgsmål om vaner
Men selvom der er mange gode grunde til
at udskifte bøffen fra de firbenede med
væsener fra krible-krable-kravleland, og
to milliarder mennesker allerede spiser
insekter, så er insekter stadig en eksotisk
og for mange væmmelig ting, som ikke
hører til på en tallerken. Men Nina Askov
er sikker på, at det er en kulturel barriere,
som kan overvindes. Det handler om vaner.
”Jeg havde jo selv en modstand, men når
man først har overvundet den, er det ikke
så slemt. Og efterhånden som folk bliver
oplyst om, hvorfor vi skal spise de der insek
ter, kommer motivationen. Jeg oplever, at
flere og flere er villige til at gøre forsøget.”
Insektambassadøren nævner hvidløg
og sushi som to madvarer, danskerne
havde stor aversion imod, da de kom

frem på det danske marked, og som i dag
er allemandseje. Som et andet eksempel
nævner hun en af vores største luksusspi
ser, hummeren.
”I USA havde man så mange hum
mere, at de blev brugt til svinefoder,

NINAS 3 YNDLINGSINSEKTER
FÅREKYLLINGER
De smager dejligt nøddeagtigt
og tager smag af den foder,
de får. Hvis de har fået frisk
basilikum før nedfrysning,
smager de af basilikum. Det er
sjovt at arbejde med.

VOKSMØLLARVER
De bliver supersprøde, når
man bager dem i ovnen, og
med lidt olie, salt og krydderier smager de ligesom
flæskesvær.

GRÆSHOPPER
Jeg havde det svært med
græshopper i starten. Jeg
syntes, de havde en underlig
tekstur og en melet eftersmag.
Men jeg har opdaget, at de
bare skal steges i lidt længere
tid på panden, så smager de
rigtig godt.

Spændende

PålægsNyheder
Skinke kogt og røget - af yderlår
Salami-blomst
Pastrami
Sprængt Oksebryst
Alle varianter er
skiveskåret og pakket
i 500 g bakker

iSalam

blomst

t og røget
g
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k
e
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in
k
S
Sprængtt
oksebrys

Køkkenklar spiseglæde!
- i tæt dialog med dig

Made for kitchen needs

www.tulipfoodservice.dk

Pastrami

tema fremtidens fødevarer

FÅ GÆSTERNE MED
Nina Askov elsker smagen af
insekter, men måtte overvinde sig selv første gang.
Hun synes, at orangemyrer
smager af appelsinolie og
appelsinskal, melorme
af nødder og fløde og
skovmyrer af citronsaft.
Her viser hun muffins
med buffaloorme.

• Skriv et skilt med fire gode grunde til at
spise insekter:

1. for klimaet
2. for sundheden
3. for dyrevelfærden
4. for miljøet

FÅ DIT PROTEIN FRA INSEKTER

Græshoppe:

20,6 g
		

Hakket oksekød:

protein

27,4 g
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De fleste insekter kan måle sig med kød og fisk, når det kommer til proteiner.

Global warming potential
(kg CO2-eq.)

• Vær til stede i kantinen, når du serverer
dem, og fortæl kunderne, hvordan de
smager, og hvordan de skal bruge dem.
• Brug ord og referencer, som de genkender, fx smag af popcorn, nødder eller
flæskesvær.
• Insekter er en sjov ting at servere til en
konference eller en fest, for det sætter
gang i snakken!

KILDE BUGLADY.DK

protein

Insekter udleder færre drivhusgasser end køer,
til gengæld koster det strøm at avle dem.
Samlet set bidrager melorme dog 100 gange
mindre til den globale opvarmning end køer.

KILDE: WWW.SCIENCE.KU.DK

og de havde så lav fødevarestatus, at man
serverede dem for tjenestefolk og fæng
selsfanger. Faktisk var der tjenestefolk, der
lagde sag an mod deres arbejdsgiver, fordi
de syntes, det var så urimeligt, at de skulle
have hummer. I dag har vi jo fuldstændig
skiftet syn på hummerne, vi ser det som en
udsøgt delikatesse. Ligesom vi har skiftet
syn på sushi og på mange andre ting. Så vi
har en evne til at ændre os stille og roligt.”
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Kantinerne er firstmovers
Da KANTINEN kontaktede Nina Askov,
sagde hun straks ja tak til et interview. Er
der en samfundsgruppe, hun gerne vil have
udbredt spisen til, er det kantinegæsterne.
For selvom insekterne har vundet indpas i
et par supermarkeder, er fødevaren stadig
besværlig at få fat på.
”Så længe man skal køre langt for at få
fat i insekterne, kommer det jo ikke for

alvor i gang. Men hvis kantinerne begynder
at servere mad med insekter, og det går
godt, så vil gæsterne måske prikke besty
rerne i supermarkederne på skulderen og
sige: ’Hey, skal I ikke snart have insekter i
frysedisken, det smager megagodt?’ Derfor
håber jeg virkelig, at kantinefolket vil tage
dem til sig. Hvis kantinemedarbejderne
begynder at servere insekter, kan det brede
sig til resten af samfundet.” ■

Kold, varm og venlig
Den gode ost i nye skivestørrelser

6X9 CM

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

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 mødeservering. 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

fokus årstiderne i højsædet

Rødløg
Vi har jo altid løg i køkkenet, og det er sindssygt lækkert at
bage dem. Skær løgene i skiver, og læg dem i bradepanden med sukker, balsamicoeddike, timian og salt. Bag, til
løgene bliver karamelliseret. Passer perfekt til kylling, ost,
kalkun og grøntsagspostejer med deres gode syrlighed. Og
så er det velduftende og smukt tilbehør!

Rødbeder
Jeg har valgt rødbeden, fordi det er en ærkedansk grøntsag. Den er i
sæson lige nu og utrolig lækker. Jeg har udviklet en rødbedechutney ud
fra en gammel engelsk opskrift. Skræl og riv de friske rødbeder, og bland
dem med løg, en smule æble, eddike, honning, salt og nelliker. Kog ind
ved lav til middel varme, til mosen er fast i konsistensen, i hvert fald 45
minutter. Rør ofte, og pas på, at den ikke brænder på. Jo længere du
koger en chutney, jo mere smelter smagene sammen, og jo bedre bliver
den. Den er lidt vinteragtig og får en god skarphed og er fantastisk som
tilbehør til flæskesteg og leverpostej. Den har rigtig meget umamismag.

ravarer

FOTOS PANTHERMEDIA

KANTINEN har bedt Helena Grayston, også kendt som syltedronningen,
pege på sæsonens fem bedste råvarer til syltning. Helena Grayston er blogger,
foredragsholder og klummeskribent og underviser
i bevaring og forædling af råvarer uden
tilsætningsstoffer. Hun arbejder med tilbehør og
tilsmagning med de fem grundsmage sødt, surt,
bittert, salt og umami, så man kan tilføre sine
retter det, de mangler, og få noget nyt ud af
sine råvarer, hver gang de kommer i sæson.
Læs mere på www.syltedronningen.dk
FORTALT TIL CATHRINE HUUS
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Rustikt Chiabrød
Pakning:Chiabrød
ca. 500 g
Rustikt
Antal
pr. kasse:
Pakning:
ca. 5008gstk
Varenr:
Antal pr.: 10000103
kasse: 8 stk
Varenr: : 10000103

NYHED
NYHED
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Rustikt Majsbrød
Pakning:
ca. 500 g.
Rustikt Majsbrød
Antal
pr. kasse:
stk
Pakning:
ca. 5008g.
Varenr:
Antal
pr.10000101
kasse: 8 stk
Varenr: 10000101

Rustikt Græskarbrød
Pakning:
ca. 500 g.
Rustikt Græskarbrød
Antal
pr. kasse:
stk
Pakning:
ca. 5008g.
Varenr:
Antal pr.10000105
kasse: 8 stk
Varenr: 10000105

DANSKE
DANSKE HÅNDVÆRKSBRØD
HÅNDVÆRKSBRØD
når det er bedst

når det er bedst

Bagt på Danmarks største håndværksbageri
Bagt på Danmarks største håndværksbageri
Bagt på surdej
Bagt på surdej
Blødt franskbrødsstruktur med sprød skorpe
Blødt franskbrødsstruktur med sprød skorpe
Flot glød
Flot glød
Rustikt look
Rustikt look

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

NYHED
NYHED

NYHED
NYHED

fokus årstiderne i højsædet

Squash
Normalt tænker man squash i det
salte køkken, men man kan også bruge
den i det søde. Den er meget delikat som
marmelade. Riv squashen, bland med citronsaft
og ingefær, og kog sagte i fem minutter. Tilsæt sukker og
buldrkog seks-otte minutter. Hæld vand, sukker og ingefær ved,
og kog ind i 20-30 minutter. Squashen i sig selv er meget mild, men
den bliver skarp af ingefæren, og den må gerne have lidt kant.

ravarer

FOTOS ALL OVER PRESS

i oktober-november

Æbler
Oktober og
æbler kan
ikke skilles
ad. Vi har
så utroligt
mange dejlige
danske æbler, og
dem skal vi slå et slag
for. Overrask dine gæster, og server 20
forskellige æblesorter i kantinen i stedet
for de samme tre. Nogle egner sig bedst til
at tørre, andre til at sylte eller pynte op med. Du kan lave chutney,
gele og syltetøj af æbler, men prøv også æblesmør, det er velsmagende og atypisk. Skær æblerne i kvarte med skrog og skræl, og kog,
til de bliver bløde. Mos dem igennem en fin sigte, og kog ind på lav
til middel varme med sukker og ingefær eller havtorn en halv times
tid. Smag til med sukker og krydderier. Smørret er klart, når mosen er
lind, men fast og smørbar. Hæld på store portionsglas, de kan holde
sig 3-6 måneder uåbnet. Serveres til toast, boller, ost og stegt flæsk!
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Tranebær
Jeg har plukket vilde tranebær i en mose i Danmark,
og i USA er tranebær på alle borde i november til
Thanksgiving. Prøv de råsyltede tranebær (tranebærrelish), det er megalækkert. Skyl de friske tranebær,
og hak dem groft i en foodprocessor med sukker,
frisk ingefær og citronsaft. Det er sindssygt lækkert til
kylling og kalkun, men også som topping på smørre
brødet eller som
dessert. Det er
virkelig delikat
og sparker
bare røv.

Dansukker gør arbejdet
i køkkenet lettere
Dansukker arbejder konstant på optimale produkt- løsninger til gavn for
vore kunder. Vi produktudvikler og skaber nye typer sukkerprodukter med
forskellig funktionalitet og i nye emballagetyper.
Senest har vi gjort dit arbejde lettere gennem en række produkter specielt
tilpasset det professionelle køkken. Med emballage størrelser der minimerer
belastningsskader, kan vi nu tilbyde Sukker, Sirup, Brun Farin og Flormelis
i foodservicepakninger.

Nordic Sugar tilbyder nærproduceret sukker fra sukkerroer, men også rørsukker fra lande som Malawi og
Paraguay. Vi tilbyder økologiske og Fairtrade-mærkede produkter og arbejder målbevidst for at leve op til
kundernes og brugernes krav om f.eks. fødevaresikkerhed, virksomhedsetik og miljøhensyn. Under varemærket
Dansukker markedsfører vi et bredt produktsortiment til storkøkkener samt caféer, restauranter og hoteller.
Vi producerer årligt 1 million tons sukker og har mere end hundrede års erfaring i sukkerproduktion.
T i l m e l d d i g T i l v o r T n y h e d s b r e v. w w w. d a n s u k k e r . d k / f o o d s e r v i c e
Nordic Sugar A/S, Postboks 2100, DK-1014 København K. www.nordicsugar.dk

portræt Gasværksvejens Skole

Jeg hader
børnemad!
Der står kyllingehjerter og hestebøffer på menukortet
på Gasværksvejens Skole. Køkkenleder Herman
Fagerlund ser det nemlig som sin mission at udfordre
børnenes madvaner. Men det er ikke hans eneste
opgave. Han skal også lære eleverne, hvordan man
begår sig på den arbejdsplads, et storkøkken er.
TEKST CATHRINE HUUS
FOTO BO LYNGE

H

vad er jeres yndlingsdrik?”
Køkkenleder Herman Fagerlund
spørger ud i gruppen af skolebørn, som
sidder bænket omkring bordet. Svaret
falder prompte: ”7UP!”
Det er tirsdag morgen på Gasværks
vejens Skole på Vesterbro i København.
Seks elever fra fra 5. b er samlet til møde
i køkkenet, hvor de planlægger dagens
dont. Sammen med Herman Fagerlund
og tre professionelle medarbejdere skal
de lave mad til deres 350 skolekammera
ter. Gasværksvejens Skole er nemlig en
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del af projekt ”Madskoler”, Københavns
Kommunes indsats for at lære børn om
god og sund madkultur.

Tålmodig kok
Børnene fordeler sig på køkkenets statio
ner. Koncentrationen er høj. Der bliver
ikke snakket meget, børnene går til arbej
det med seriøsitet. Dagens menu
er porretærte og salat. I løbet af
kort tid bliver der snittet store
bunker grønt og gede
ost. Herman Fagerlund

Alle børn på
skolen skal
arbejde en uge i
køkkenet på
lige fod med
køkkenteamet.
Her er det Laura,
Axel, Simon,
Solvej og Emma,
som er midt i
deres årlige
køkkentjans.

NR. 5 · OKTOBER 2016 · KANTINEN.DK
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portræt Gasværksvejens Skole

KØBENHAVNS
MADSKOLER
12 skoler i Københavns Kommune
er med i projektet ”Madskoler”, som
serverer godt 4.000 måltider for
børn hver dag. Madskolen skal skabe
sunde og gode kostvaner hos børn,
være sansestimulerende og øge
børnenes trivsel. Måltiderne er 90
procent økologiske.
Alle madskoler får bevilget ombygning af skolens køkken til produktionskøkken. Hver skole modtager
mellem 400.000 og 500.000 kr.
årligt i tilskud. På Gasværksvejens
Skole betaler hvert barn 23 kr. for
dagens frokost og frugt.
Læs mere på www.kbhmadhus.dk/
skolemad/madskoler

Tv. skærer Vilma auberginer med stor forsigtighed.
Dagen før skar Solvej sig i
fingeren, men er alligevel
mødt ind på arbejde.

”Jeg hader dét, man kalder børnemad. Mange professionelle tror, at når man laver mad til børn, må det ikke
smage af for meget. Det er noget værre pjat.”
HERMAN FAGERLUND, GASVÆRKSVEJENS SKOLE.

stopper et barn midt i hakkeriet og viser,
hvordan man bruger den skarpe kniv kor
rekt. Dagen før gik det nemlig galt. To børn
skar sig, og blodet flød. Men som Herman
Fagerlund siger, fingeren bliver jo god igen.
”Det kræver tålmodighed at have børn
i køkkenet. Ingen børn er jo ens. Nogle er
selvkørende, andre render rundt på væg
gene. Men det handler om at fange deres
nysgerrighed, gåpåmod og kompetencer.
Og det største øjeblik er, når der kommer
et barn, som ikke er skabt til at sidde på sin
flade, og som nyder at få lov til at skrælle
200 gulerødder,” fortæller Herman
Fagerlund, som dog indimellem må sende
de mest livlige børn ud på et forlænget fri
kvarter. Men på trods af de overraskelser,
man kan få, når man har børn i køkkenet,
er det aldrig sket, at maden ikke var klar til
service.
”Det er nok et instinkt i os kokke, at
maden altid kommer først. Og hvis der er
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konflikter med personalet eller børnene,
så tager man dem bagefter,” fortæller han.

Man skal udfordre gæsterne
Ud over at lære det praktiske køkken
håndværk fra sig skal køkkenlederen også
undervise børnene i madkundskab og
ernæring. Derfor starter dagen ofte med
en pædagogisk snak. I dag er emnet vand
og dets nytteværdi for kroppen. Og når
børnene elsker 7UP, forsøger han at lære
dem at drikke mere vand. I det hele taget
vil han gerne rykke ved børnenes kræsen
hed.
”Jeg hader dét, man kalder børnemad.
Mange professionelle tror, at når man
laver mad til børn, må det ikke smage af
for meget. Det er noget værre pjat. Man
er nødt til at lære dem at smage på det, de
tror, de ikke kan lide,” forklarer han.
Derfor bliver der sjældent serveret nor
mal børnemad som pizza, pølsehorn

KOMFORT
a la carte
SNACK IT-SHARE IT-SERVE IT
Best comfort food in town

SNACK IT

+

Dagens-Snack-appetizer:

Anret på din buffet små palmeblade skåle
med lækre sprødstegte Burritos (810096)
med cremet limedip ved siden.

+

SHARE IT
Dagens-Dele-Tapas

Anret Mexi Snack Bites (900254) direkte på
skiferplader sammen med mos af sweetpotato, rødbedespirer og peanutpesto,
kyllingesatays med mojosauce, ost med
mango og quinoasalat med grønt og dadler.

SERVE IT
Vend Meatfree Nachobøffer (900199) i æg á
la ”french toast”, og server som ”NEW Latino
Toast” med chilihummus, sorte bønner og
grillede tomater. Server en grøn og nærende
morgenshake af mynte, banan og skyr til.

+

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

OPENING.DK . 15416

Dagens-Proteinrige-Morgenkick:

portræt Gasværksvejens Skole

Emma har begge hænder
i en bøtte med gedeost,
selvom hun ikke kan lide ost.
Laura synes, køkkenarbejdet
er sjovere end de almindelige
timer i klasseværelset (tv.).

og pastasovs på skolen. Medmindre det
har fået et touch af noget skævt.
Af samme grund har der været både
hestebøffer og blæksprutte på menukor
tet. Og da der sidst blev serveret pizza, var
det ikke klassikeren med skinke og tomat. I
stedet var det med strøelse af blandt andet
økologiske kyllingehjerter.
”Som kok har du en forpligtelse til ikke
kun at please, men også til at opdrage til en
god madkultur. Det er fint, hvis kylling og
kartofler er yndlingsretten, men hvis man
vænner børnene til at få det samme hele
tiden, står vi med et problem. For man kan
ikke leve af kylling og pølsehorn alene, så
ryger hele diversiteten.”

Fra hotdogs til bønnesalat
Herman Fagerlund har faktisk erfaret, at
børnene tager ved lære. Deres præferen
cer ændrer sig, i takt med at de vænner
sig til at spise en mere alsidig kost. Da han

LOKALT GRØNT ER LANGT VÆK
Som en del af aftalen med Københavns Kommune er Gasværksvejens Skole
med i et pilotprojekt om at købe lokale råvarer. Det betyder, at hver gang
Herman Fagerlund køber ind, skal han først ringe til de lokale landmænd i
Lejre og på Bornholm. Der er dog et godt stykke vej endnu, før landmændene
er gearede til at servicere madskolen i hovedstaden. Indimellem må de melde
pas, og så må Herman Fagerlund købe ind hos sin sædvanlige grønthandler.

satte en postkasse op, hvor eleverne kunne
komme med forslag til menuen, skrev de
først lasagne og hotdogs på sedlerne. Efter
nogle måneder stod der bønnesalat og
linser.
”Jeg tror, at børnene er ved at vænne
sig til de udfordringer, vi stiller dem. Børn
er faktisk meget mere åbne end voksne.
Hvis man bliver ved med at insistere på

”Som kok har du en forpligtelse til
ikke kun at please, men også til at
opdrage til en god madkultur.”
HERMAN FAGERLUND, GASVÆRKSVEJENS SKOLE.
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at servere retter, som de har modstand
mod, overgiver de sig til sidst. Modstanden
forandrer sig til nysgerrighed. Og hvis
man kan få unge mennesker til at vokse op
med en nysgerrighed over for ting, de ikke
kender, i stedet for med et forbehold, så er
man kommet rigtig langt.”
Herman Fagerlund har høje principper
for maden. Råvarerne er 80-90 procent
økologiske og fordeles på fire dages
vegetarkost og en dag med kød eller fisk.
Han vil kun arbejde med råvarer af høj
kvalitet, der skal være god smag, sundhed
og variation, og retterne skal fremstå godt
rent visuelt.
Men når det er børn, der er i køkkenet,
må man indimellem indgå kompromiser.
Herman Fagerlund beretter, hvordan
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FOODSERVICE FAGMESSE – INDENFOR FØDEVARER & NONFOOD

portræt Gasværksvejens Skole

BLÅ BOG
• Herman Fagerlund.
• Efteruddannet i pædagogik på
Professionshøjskolen Metropol.
• Køkkenleder på Gasværksvejens
Skole i København siden 2009.
• Har tidligere arbejdet for Roy
Hurtigkarl, Vivi Skov og Erwin
Lauterbach.
• Tidligere ansat på kostafdelingen på Bagsværd Kostskole og
Gymnasium.
• Uddannet kok i 1992.

han en dag havde sat en gruppe børn og
praktikanter til at lave kartoffelmos, mens
han gik til møde. Da han kom tilbage,
havde de blendet kartoflerne med vand.
Så menuen blev ændret til kartoffelsuppe.
Og da børnene en anden dag fik til opgave
at producere hjemmelavet karry, blev den
vanvittig stærk.
”Men der var vild jubel, da børnene spi
ste. Det handler om, at de får ejerskab over

”Der er masser af
børn og voksne, som
ikke har lært ordentlig bordskik. Derfor
lærer vi dem at vente
med at spise, til alle
har fået, at sende
tingene videre og at
spise ordentligt.”
HERMAN FAGERLUND, GASVÆRKSVEJENS SKOLE.
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maden. Dermed får de også respekt for den
mad, de spiser, de råvarer, vi køber, og den
bæredygtighed, der ligger i det.”

Vigtig værtsrolle
Mens Herman Fagerlund taler med
KANTINENs udsendte, har børnene
gjort klar til personalefrokost. Rygende
varme tærter og kølige salater bliver stillet
på bordet. Børnene sætter sig, og da en
pige begynder at spise, før alle har fået,
får hun besked på at vente. Et andet barn
får et blidt prik med en gaffel på armen af
køkkenlederen, fordi hun har albuerne på
bordet. Børnene griner og spiser videre.
Tonen i køkkenet er bramfri. Men der er en
mening med galskaben. For god bordskik
er en del af madskolen, og den foregår både
i køkkenet og inde i spisesalen.
”Det handler om at lære børnene noget
om den kultur, der ligger i at spise sam
men. Der er masser af børn og voksne, som
ikke har lært ordentlig bordskik. Derfor
lærer vi dem at vente med at spise, til alle
har fået, at sende tingene videre og at spise
ordentligt.”
Herman Fagerlund understreger, at
han har stor opbakning fra skolens ledelse.
Hvert år samles skolens lærere og køk
kenmedarbejdere til to pædagogiske dage,

MENU FOR EN UGE
• Mandag Tomatsuppe med rugbolle
og pasta tubetti rigati, parmesan
og frisk basilikum på toppen.
• Tirsdag Porretærte med rød peber,
grøn salat med grøn blomkål, spidskål, gedefeta og ristede mandler.
• Onsdag Macaroni cheese med
aubergine, tomat, oliven, persille
og vårløg.
• Torsdag Rodfrugtmos med kørvel,
brunet smør, rugbrød og røde salater.
• Fredag Cantongryde med sukkerærter og gulerod, kylling, minimajs
og ris.

hvor man planlægger inddragelsen af sko
lemaden i den faglige undervisning. Der er
også udnævnt en madskolekoordinator,
som har en stor aktie i udvikling af det
tværfaglige og pædagogiske arbejde. Og
for kokken er der ingen tvivl om, at arbej
det med børnene er givtigt rent personligt.
”Det er skønt at have børn i køkkenet.
For hvis et barn siger uhm, det smager godt!
Så ved man, at det kommer fra hjertet.” ■
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– AF DANSK VELFÆRD
Vitalius er vores karakterstærke, fyldige, danske velfærdsgris
med krølle på halen. Med kød fra VITALIUS får du den største fornøjelse af dansk Velsmag gennem Velfærd. VITALIUS grise bliver
fravænnet senere og får lov at vokse sig store og stærke på en helt
naturlig måde.

En klassisk krydret medister,
med en mild smag af bl.a. løg,
allehånde, løvstikkerod og peber.
Vitalius medister er med kød fra
grise, der har haft et godt liv gennem opvæksten med gode pladsforhold, masser af halm og krølle
på halen.
Danish Crown / 8960 Randers / Tlf.: 8919 1919
FOODSERVICE

www.danishcrown.dk/foodservice

nye medlemmer

TEKST CATHRINE HUUS

Velkommen
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.

Morten Myrhøj
og hans team
serverer frokost
for de ansatte hos
Rambøll i Aarhus
i tre ryk, for der er
ikke plads til alle på
én gang i kantinen.
Kantinelederen
har tidligere bl.a.
været køkkenchef i
Musikhuset i Aarhus
og souschef på
Hotel Kong Frederik i
København.

Nyt medlem
MORTEN MYRHØJ, KANTINELEDER HOS RAMBØLL I AARHUS

Hvordan vil du beskrive jeres kantine?
”Vi er ti ansatte, fem i køkkenet, tre i opvasken og to til klargøring af møder og
kurser ude i huset. Vi serverer sund og økologisk mad til 450-500 gæster hver dag.
Vi har meget frie rammer, for vi driver selv kantinen og forsøger så vidt muligt at
bruge lokale råvarer og sæsonbetonet frugt og grønt, og at variere kosten, så det
ikke bliver kedeligt.”

Hvilken type mad serverer I?
”Vi har en stor salatbar, dagens varme ret og en buffet med kolde anretninger. Der
er også en buffet med brød og kager. Lige for tiden hitter de klassiske danske retter
som frikadeller med stuvet hvidkål og stegt flæsk med persillesovs, så dem forsøger
vi at ramme. Vi serverer også øllebrød til morgenmad eller hyldebærsuppe med tvebakker til dessert, og folk siger, at det er dejligt at få noget nostalgi. Vi mikser med
retter fra udlandet som thaigryde eller indisk ristaffel. Vi skyder med spredehagl, og
tilbagemeldingen er, at det er rigtig fint, at der er noget for alle.”

Hvad gør I for at bryde rutinerne?
”Vi griller en gang om ugen, og så arbejder vi med temaer. Vi har fx haft spansk
grisefest med helstegte pattegrise på snurrende spyd og sangria uden alkohol. Jeg
synes, det er vigtigt, at vi giver den gas nogle gange, og gæsterne er vilde med det.”

Hvorfor har du meldt dig ind i Foreningen Kantine & Køkken?
Lene Thorsen, Det røde kabinet, Stadionalle 2, 7570
Vemb, Morten Myrhøj, Rambøll, Olof Palmes Alle
22, 8200 Aarhus N, Claus Hodal, Conaxess Trade,
Transformervej 16, 2860 Søborg.
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”Jeg kendte ikke foreningen på forhånd, men den tidligere køkkenchef var medlem
og foreslog, at jeg meldte mig ind, bl.a. for at få sparringspartnere. På mine tidligere
arbejdspladser, Compass Group og Fazer, får man automatisk et netværk, for man
kommer på kursus med 100 andre køkkenchefer. Men når man selv driver kantine,
har man kun sig selv, og så er det vigtigt med en forening, hvor man kan bruge
hinanden på kryds og tværs og dele sine gode ideer. Derfor har jeg meldt mig ind.”

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
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A coffee for every cup

det sker

VIRKSOMHEDSBESØG
HOS BKI KAFFE OG
AARHUS FRIPLEJEHJEM

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

Henvendelse og tilmelding til Edel Clausen
på tlf. 60 20 05 06 eller ec@aktivfokus.dk eller Bo
Schorling på 22 41 68 38 eller bs@aktivfokus.dk

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, kostfaglig vejleder,
vil fortælle om opstarten og tankerne bag et
privat plejehjem.
Der er rundvisning 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.

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, allergener, tilsætningsstoffer, risikoanalyse og
egenkontrol, 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.
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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 smagsoplevelser vil blive pirret!
Du vil få mulighed for at smage og
dufte til alverdens krydderier, høre lidt
sjove anekdoter og historier om mange af
produkterne.
Du vil bl.a. få mulighed for at smage
verdens 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.

AKTIV FOKUS PÅ DIN LEDELSE
De 5 moduler ligger 1. november 1016,
29. november 2016, 30. november 2016,
26. januar 2017 og 28. februar 2017
Aktiv Fokus, Fredericiagade 28, 1, 6000 Kolding

Praktisk ledelsesuddannelse med 6 måneders fokus fordelt på 5 moduler.
Uddannelsen er udviklet specielt til
køkken- og kantineledere, der har lyst til at
udvikle sig på det personlige plan. Inkluderer
3 gange indviduel sparring og 2 profiltest fra
Garuda (basis- og kompetenceprofil).
Pris pr. person: 15.500 kr. ekskl. moms og
forplejning (normalpris 17.500 kr.).
Forplejning pr. modul 275 kr. ekskl.moms.

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. 2016 kl. 16.00-20.00
Interacoustics, Audiometer Allé 1,
5500 Middelfart

Få en unik mulighed for at høre om, hvordan 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 serveret 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.

casual dining

Tak for en dejlig dag til vores fantastiske
kunder og leverandører!
323 kunder spiste i vores restaurant 13. september 2016 i Middelfart. Til eventet var
der mulighed for at vælge appetitvækkende retter fra 38 leverandørers køkkener.
Tak fordi I bakkede op om eventet, og skabte en hyggelig, afslappet og inspirerende
stemning!
Se flere billeder på www.casualdining.dk

det sker

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

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!
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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.

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

WALLY AND WHIZ-VINGUMMI

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.

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.).

ÅRSMØDE 2017

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.

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

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

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.

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.

JULEBANKO MED JULEMAD

NU ER DET JUL IGEN, IGEN, IGEN

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.

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.

Bliv medlem af
Bladet KANTINEN sendes til alle
kantiner og storkøkkener, men
selvom du får bladet, er du ikke
automatisk medlem. Ønsker du at
melde dig ind i Foreningen Kantine &
Køkken, så kontakt formand for foreningen Jan Andersen, tlf. 49 51 85
10, e-mail: formand@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.

fødselsdage
65 år

60 år

55 år

Per Philipsen, 11.11.51
Clausholmvej 37, 2720 Vanløse

Marie-Louise Jensen, 09.11.56
Røjenvej 26, 7451 Sunds

Helle Susanne Baransinski, 9.11.61
Tonnekærsvej 8, 7000 Fredericia

Henny Pedersen, 02.12.56
Elgårdsminde 98, Søften

Birgitte Nielsen, 29.11.61
Rundhøj alle 137, 1. tv., 8270 Højbjerg

Birthe Larsen, 06.12.56
Kløvmosevej 16, 5856 Ryslinge

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. 51 94 06 70
E-mail: kasserer@kantinen.dk

REDAKTION & PRODUKTION
Sekretær
Valborg Brandstrup
Bavnegårdsvej 95
8361 Hasselager
Tlf. 30 27 57 53
E-mail: sekretaer@kantinen.dk

Bogholder
Tove Kærgaard
Rugbjergvej 6
7490 Aulum
Tlf. 25 23 37 61
tk@blicher.dk

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.
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Design & produktion
Datagraf Communications
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leverandørregister
automater

grossister

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

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

chokolade, konfekture og marcipan

Kontakt din lokale afdeling
AB Catering Aalborg  . . . . . . . . . . 
AB Catering Holstebro  . . . . . . . . . .
AB Catering Ribe  . . . . . . . . . . . . . 
AB Catering Slagelse  . . . . . . . . . . 
AB Catering Aarhus  . . . . . . . . . . . .
AB Catering København  . . . . . . . . .
Hjemmeside & webshop:

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

96 32 41 00
97 42 52 00
75 42 18 33
58 52 59 65
72 224 224
72 302 402

abcatering.dk

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

catering

Catering
Engros
– 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

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

Kontakt din lokale afdeling
BC Catering Aalborg  . . . . . . . . . . .
BC Catering Skanderborg  . . . . . . . .
BC Catering Kolding . . . . . . . . . . .
BC Catering Herning  . . . . . . . . . . .
BC Catering Roskilde  . . . . . . . . . . .
BC Catering Nykøbing Falster  . . . . .
BC Catering Odense  . . . . . . . . . . . .
Hjemmeside & webshop:

98 38 01 33
87 93 87 93
76 32 18 00
97 22 14 33
46 77 35 00
54 49 27 00
63 15 88 55

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.

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

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

frugt og grønt

GRIS MED STØRSTE
FORNØJELSE!
DANISH CROWN AMBA
Marsvej 43
8960 Randers SØ

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

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

Tlf. 8919 1919
dcfoodservice@danishcrown.dk
www.danishcrown.dk/foodservice

Frisk

Frisk

Fisk

køle/fryse–udstyr og service

Frisk
Kød

HOVA KØLEINDUSTRI/
KLIELCO KØLESERVICE

Grønt

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

Nyvang 16, 5500 Middelfart,
tlf. 79 31 38 38, www.jdeprofessional.dk
Kaffe- og maskinløsninger til det professionelle marked.

ØSTERGAARD INTERIEUR A/S
www.ostergaard-i.dk

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

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

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

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

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

Krogsbækvej 1, 2610 Rødovre.
Tlf. 44 91 08 75 – Fax 44 91 09 40

opvaskemaskiner med tilbehør
KLEMCO–SERVICE APS
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

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

Salg: Tlf. 23 93 07 04

kantinevikarer
HØRKRAM FOODSERVICE A/S
ØST:
VEST:
Centervej 1,
4180 Sorø
Tlf. 57 87 04 00

Torshøjvej 59, Kolt,
8362 Hørning
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 leveringsog kvalitetssikkerhed og stor fleksibilitet i forhold
til vores kunders ønsker.
Besøg os på hoka.dk

C&E GASTRO-IMPORT APS
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

industrigulve

totalleverandør

Belægnings
t e k n i k
BELÆGNINGSTEKNIK APS
Untitled-1 1

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.

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

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

kaffe

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

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

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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PROFESSIONELLE KØKKENER

Fileterne kan anvendes direkte fra
frost uden yderligere tilberedning

FÆRDIGSTEGT FISK
PA N E R E D E R Ø D S PÆ T T E - ,
SKRUBBE- OG SILDEFILETER
du skal kun optø fisken
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

Nyhed! Rugmelspaneret
sildefilet, færdigstegt
- De færdigstegte fileter er tilberedt til
en kernetemperatur på 72°C, så du
kun behøver at tø dem op før brug
- Kan anvendes direkte i menubakken
ved frostmadskonceptet

Brug fileterne til både kolde og
varme serveringer
- Når det skal være nemt og du vil spare
tid
- Fileterne kan evt. lunes hurtigt i ovnen
Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE
&
GASTRO

NYHED
Sildefilet, rugmelspaneret
færdigstegt (80% fisk)
Vægt: 80 - 125 g, 5 kg
Varenr.: 153 639 010

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

