
         

Foreningen Kantine & Køkken er en landsdæk-

kende brancheorganisation med omkring 700 

medlemmer. Et fagligt fællesskab for alle, der ar-

bejder i et storkøkken og brænder for emner som 

mad, ærlige fødevarer, arbejdsvilkår, sikkerhed og 

ikke mindst de nyeste tendenser inden for bran-

chen. Vores primære berettigelse er netværk på 

tværs af branchen, og vi tilstræber hele tiden at 

udvikle os og være inspirationskilde og videnbank 

inden for alt, hvad der rører sig i landets storkøk-

kener.  

Læs meget mere på 

www.kantinen.dk  

Øst 
Forårs- 

program 2017 



 

 

 

         Generalforsamling  

   Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 16 

H.C. Ørstedsvej  23 2. th. 1877 Frederiksberg 

 

 

 

 

Kom og vær med til at bestemme, hvad foreningen skal lave af arrangementer 

fremadrettet og få et par hyggelige timer med gode kolleger. 

Efter generalforsamlingen, er foreningen vært ved en lille anretning. 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

                              

 

 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken Øst: 

 

 

Tilmelding senest den 10. januar 2017.  

til Camilla  Jølver på mail  .camilla.Roenning.Joelver @regionh.dk   

Tlf.:  40 23 41 51 

 

Camilla Jølver, formand.  

Blindecenter Bredegaard, Lindelyvej 5, 3480 Fredensborg 

Tlf: 45 11 84 23 - mobil: 40 23 41 51 

Mail:   camilla.Roenning.Joelver @regionh.dk 

Helle Andersen. 

Tlf. 43 90 03 31 

Mail:   helle.andersen@yahoo.dk   

Bodil Nielsen, kasserer.  

Tlf. .52 19 10 12 

Mail:  Bodil2204@gmail.com  

Hanne Falk Christensen: 

Tlf.:   29 82 36 84  

Mail:       hannefalkchristensen@gmail.com  

Ina Pilegaard:  

Telefon: 60 12 19 37 

Mail:  inamelrose@hotmail.com  



         

 

OL mad - en bid af medaljen.. 

…………………………………….. 

Onsdag den 1. februar. 2017. kl. 10- 20 

Cookery, CF Tietgens Boulevard 28,  

5220 Odense SØ 

 

 

 

 

 

Mød Cateringlandsholdet, som vandt OL-guld i efteråret 2016. Her får du 

chancen for at tilbringe en hel dag med de danske catere, og få tips og tricks 

fra de dygtige kokke. Måske vil du høre, hvordan du selv kommer med på 

landsholdet?  

Dagen byder desuden på spændende workshops og foredrag med landshol-

dets sponsorer. Temaet er bæredygtighed, og sponsorerne vil give gode råd 

til, hvordan din kantine kan få en mere bæredygtig hverdag.  

Grib muligheden for at netværke med branchen. Der er selvfølgelig fuld for-

plejning, tilberedt af Cateringlandsholdet.  

 

Pris: 125 kr. inkl. frokost, middag, drikkevarer og en goodiebag.  

Tilmelding og yderligere information: www.cookery.nemtilmeld.dk 

 

 

Årsmøde 

…………………………………….. 
Lørdag og søndag d. 25.- 26. marts 2017   

Trinity Hotel og Konference Center  

Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. 

Har du før deltaget i vores Årsmøde, ved du at det bliver en week-
end med højt humør, faglig input og hyggelig samvær med kolleger 
fra hele landet. 

Har du ikke været med før, er det bare med at få dig tilmeldt.. -  
du bliver ikke skuffet. 

Læs mere på vedlagte program 

Bindende tilmelding og betaling på  

Reg. Nr. 5053 - kontonummer: 001 455 360   

senest d. 20. januar 2017 til  

Camilla på mail:  camilla.roenning.joelver@regionh.dk  

Indkvartering i enkeltværelse:  kr. 1300 

Indkvartering i dobbeltværelse: Kr. 900 

Oplys navnet på den du evt. vil dele værelse med. 

http://www.cookery.nemtilmeld.dk
x-apple-data-detectors://embedded-result/36


          

 

                       Bojesen Chokolade - Oialla 

   ……………………………………………. 

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 16-18 

Vesterbrogade 4 A, 1620 København K 

 

Kom og se, smag og hør om verdens måske bedste økologiske chokola-

debaseret på den Bolivianske kakaosort Beniano. 

Beniano vokser vildt og kun i Bolivias regnskov, og har en ren, smagfuld 

og intens kakao smag. 

 

Pris: 50 kr. for medlemmer- 100 kr. for ikke medlemmer. 

 

Den lille kemiker 
……………………………………..     

Søndag den 19. marts 2016 kl. 12-16   

Valby Station, Skolegade 19, 2500 Valby 

 

 

Meld dig til en skøn eftermiddag for madentusiaster i Tim Wladimirs 

hyggelige køkken ved Valby Station. 

Vi skal arbejde med forskellige teknikker og materialer indenfor mole-

kylær gastronomi som  geletering, teksturer, forskellige tilberednings-

metoder og vi skal lave ”is a la minute” med nitrogen. 

Vi holder masser af snakke-og spisepauser undervejs, hvor vi taler om 

teorien bag og smager på retterne- så kom med god appetit. 

Bindende tilmelding og betaling senest mandag d. 6. marts til Camil-

la . 

Pris for medlemmer:  650 kr. 

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 

Tilmelding senest den 14. februar 2017.  

til Camilla  Jølver på mail  camilla.Roenning.Joelver @regionh.dk  

Tlf.: 40 23 41 51 


