
tema

nudging
Giv gæsterne et blidt puf i den rigtige retning.  

Med de rigtige værktøjer kan du mindske madspildet,  
styrke oprydningen og få gæsterne til at spise mere fisk.

FÅ STYR PÅ  
ALLERGENERNE
Hvordan styrer man  
hvedemel i et køkken?  
Få de gode råd til at 
undgå krydsforurening. 

HURRA FOR 
HORNFISK
Guide til sæsonens 
bedste råvarer.

GÆSTERNES  
ØNSKER  
KOMMER FØRST
På Plejecenter Bredebo  
lytter køkkenchefen altid  
til beboernes behov. På den  
måde har flere ældre fået  
udvidet livremmen.
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Find mere inspiration på:

Den nye serie er skabt til det hurtige, moderne køkken, 
som vil lidt mere end blot servere mad i en fart. Serien er 
dansk produceret – og du får en kærkommen mulighed 
for at sætte det sidste ekstra pift på dine klassikere. Eller 

inspiration til nye anretninger.

Glæd dine gæster med mere variation og  
flere smagsoplevelser.

Bähncke har udviklet en serie, vi kalder for ”Mere Smag”,  
så du nemt kan give dine serveringer det sidste pift  

i en håndevending.

Klar til Mere Smag i dit køkken? 

Syltede rødløg  
– med stjerneanis

Dijonnaise  
– med sennepsfrø

Rødbederelish  
– med peberrod

Cheddardressing  
– med rød peberfrugt

Æblechutney  
– med gulerødder

Chilimayo  
– med jalapeños

Agurkerelish  
– med løg

DEN NYE STREETFOOD-TREND  
RAMMER OGSÅ GRILLBAREN  
OG PØLSEVOGNEN 

Agurkerelish  
– med løg

Smagfulde 
NYHEDER

MERE
SMAG
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 8  Styr gæsternes adfærd
   Med et blidt puf kan du mindske madspildet og få 

gæsterne til at spise mere grønt. Adfærdsforsker  
Sille Krukow fortæller hvordan. 

 16 guide årstiderne i højsædet
   Annette Worsøe Bjerrum, konsulent i økologisk  

omlægning, peger på sine fødevarefavoritter  
i april og maj. 

  portræt  
  Plejecenter  
  Bredebo
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 24 Beboerne bestemmer dagens menu
   Køkkenchef på plejehjemmet Bredebo Per Gylstorff 

lytter til sine gæsters ønsker, når han planlægger sin 
menu. Det er vigtigt, når gæsterne er ældre, som ofte 
mangler appetit. 

 32 Har du styr på dine allergener?
   Kantiner og storkøkkener skal kunne oplyse om føde-

varer i maden, der kan fremkalde allergi. Få de gode 
råd til arbejdsprocesser og skiltning.

leder indhold

Vi skal være 
endnu flere
Så er vi kommet hjem fra endnu et fantastisk årsmøde i 
Foreningen Kantine & Køkken. Små hundrede af foreningens 
medlemmer mødtes på Trinity Hotel & Konference Center i 
Fredericia til et døgns inspiration, netværk, fest og masser 
af fagligt udbytte. Tak til alle jer, der deltog. Det bekræftede 
mig i, at vi som forening og fagligt samlingspunkt i aller
højeste grad stadig giver mening. 

Vi skal fortsætte med at være inspirationskilde for alle 
dem, der brænder for deres arbejde inden for køkkenfaget. 
Vi skal blive ved med at tilbyde faglige arrangementer af 
høj kvalitet, så vi som køkkenprofessionelle bliver endnu dyg
tigere. For vi kan ikke lade stå til.

Vi skal orientere os om de nyeste tendenser, hvad enten 
det er økologi, nye råvarer, fødevareetik, dyrevelfærd eller 
madspild. Vi skal have den nyeste viden inden for ledelse, 
økonomi og gastronomi. Det er på den måde, vi holder 
konkurrenterne fra døren og sørger for, at virksomhederne 
vælger os som køkkenledere og ansatte. 

Gæsterne vil have kvalitetsmad, og det kan vi give dem 
ved at styrke vores faglighed. Vi kan målrette maden til 
kunderne, så de føler sig set og hørt, når de går ind i deres 
virksomheds kantine til dagens frokost. Men vi skal være 
endnu flere. 

Derfor har jeg en opfordring: Hvis du endnu ikke er med
lem, så meld dig ind nu! Få gavn af vores unikke netværk og 
af vores mange kurser og faglige arrangementer. Hvis du er 
medlem, så bliv aktiv i din lokalforening! Og husk at fortælle 
om os til dine kollegaer. Jo flere vi er, jo bedre står vi.  

Vi ses lige om lidt. 

Jan Andersen, formand

N R .  2  ·  A P R I L  2 0 1 7  ·  K A N T I N E N . D K    3



Stolt modtager af 
Kantineprisen
Det var en glad og stolt Helle Flensburg Larsen, som 
modtog Foreningen Kantine & Køkkens Kantinepris 
på foreningens årsmøde i Fredericia den 25. marts. 

Helle Flensburg Larsen driver kantinen hos 
Interacoustics i Middelfart og er sekretær i 
foreningens kreds på Fyn. Formand for 
Foreningen Kantine & Køkken Jan Andersen 
begrunder tildelingen med Helle Flensburg 
Larsens store engagement i foreningen. 

”Helle er en ildsjæl, som altid har 
masser af ideer til arrangementer og 
foreningens arbejde. Hun er en stor 
del af vores marketing og kører altid rundt 
med bladet KANTINEN i bilen, i tilfælde af 
at hun skulle komme forbi tre relevante 
arbejdspladser på vej hjem. Det kunne jo 
blive til nye medlemmer! Hun har været med 
til at vende foreningens image fra at være lidt 
gammeldags til at blive et sted for alle, der 
arbejder professionelt med mad.”

Med prisen følger et beløb på 5.000 kr. 

TEKST CATHRINE HUUS

VIL DU LAVE sund og god 
MAD MED BØRN I FERIEN?
Bunkevis af madglade børn håber på en plads på en af som
merens Madskoler, som er et samarbejde skabt af Landbrug & 
Fødevarer, 4H og Rema 1000. Men det kræver, at der er voksne 
til at undervise dem. Sidste år brugte 500 frivillige en uge af deres 
sommerferie på at lære børn om sund mad og motion, og i år 
søger skolerne igen engagerede og madglade undervisere. Der er 
ikke krav om særlige kompetencer, men man skal have lyst til at 
give børnene gode oplevelser med mad og sundhed. Blandt de 
frivillige findes både studerende, der vil have noget på cv’et, løn
modtagere og pensionister. En madskole varer typisk fem dage. 
FÅ MERE INFORMATION PÅ WWW.MADSKOLER.DK
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Bestyrelsen blev 
genvalgt på årsmødet
På Foreningen Kantine & Køkkens generalforsamling på  
årsmødet i Frederica 25.-26. marts blev Jan Andersen  
genvalgt som formand, Valborg Brandstrup blev genvalgt  
som sekretær, og Lene Ruby som kasserer. 
SE BILLEDER FRA ÅRSMØDET PÅ WWW.FACEBOOK.COM/FORENINGENKANTINEKOKKEN/

4   N R .  2  ·  A P R I L  2 0 1 7  ·  K A N T I N E N . D K

kort og godt

Skolebørn får for lidt fuldkorn
En ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet viser, at børn og unge 
spiser sundere i dag, end de gjorde for 1015 år siden. Der er dog 
stadig mange børn og unge, der spiser alt for lidt fuldkorn, frugt 
og grønt. Man anbefaler, at børn mellem 11 og 17 år spiser 75 
gram fuldkorn hver dag. Men kun hver fjerde i aldersgruppen spi
ser de fuldkorn, de har behov for. Det samme gælder, når vi taler 
om frugt og grønt. Kun 1 ud af 20 unge spiser de 600 gram frugt 
og grønt, som er anbefalet. Til gengæld følger børn under 10 år 
lidt bedre med. 4 ud af 10 spiser de 400 gram frugt og grønt, de 
skal, hver dag.
KILDE: ALTOMKOST 

INSEKTJUICE I BUTIKKERNE
En ny, danskproduceret insektjuice er snart i butikkerne. Juicen 
er baseret på fårekyllinger fra Holland, men den danske insekt
avler Jakob Rukov håber på, at han om kort tid vil kunne pro
ducere juicen af sine egne fårekyllinger dyrket i en forstad til 
København. Insektavleren har modtaget en halv mio. kroner af 
Innovationsfonden til udvikling og produktion. 
KILDE: AVISEN.DK
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Lys surdejsbolle
Varenr. 10000253
Vægt 82 g
Pakning 48 stk. pr. kolli

Philly cheese steak sandwich med entrecotes
Ingredienser:
Mørk surdejsbolle
Entrecote bøffer i BBQ marinade
Brunede løg
Rød peberchutney
Emmentaler ost

Tilberedning:
Den mørke surdejsbolle giver både syre 
og dybde til de øvrige ingredienser.

Ved tilberedning griller du kødet og 
skærer det herefter i skiver. De øvrige 
ingredienser tilsættes, og osten 
smeltes ved at komme sandwichen i 
ovnen eller i en panini grill.

Tip:
Du kan også sagtens anvende mere 
budgetvenlige stykker kød.

NY INSPIRATION  
TIL DINE BURGERE
Med de to nye surdejs-burgerboller får dit køkken et smagfuldt 
og kvalitetsbevidst alternativ til den klassiske burgerbolle. 
Her giver Cateringlandsholdet dig inspiration til, hvordan du  
med få og enkle ingredienser, kan opnå en smag, som i den grad 
kan få dine gæsters tænder til at løbe i vand.

NYHED

Mørk surdejsbolle
Varenr. 10000252
Vægt 82 g
Pakning 48 stk. pr. kolli

NYHED
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MADEN I MIT LIV
Anne-Kathrine læser til ernærings- og sundheds-
bachelor og har fodret bloggen ”Maden i mit 
liv” siden 2010. Bloggen består af opskrifter, 
rejsetips og oplevelser fra forfatterens hverdag. 
Opskriftskataloget er delt op i forretter, hovedret-
ter, desserter, brød, syltning, snacks og drikke med 
mere og gør det overskueligt at orientere sig. Hun 
tilbyder ovenikøbet madplaner for en uge ad gan-
gen, så man let kan gå om bord i hendes forslag 
til chili con carne med låg af majsbrød, sprødstegt 
flæsk og koteletter i fad. Her er masser af bacon, 
fløde og ost, så ingen fedtforskrækkelse her. Her 
er til gengæld mange reklamer, men de skæmmer 
ikke i en grad, så det ødelægger sitet, som man 
ellers ser andre steder. 

www.madenimitliv.dk

LCHF året rundt
LCHF er kort for low carb high fat og er en kosttrend, der indeholder 
få kulhydrater, moderat protein og en del naturligt fedt. Det handler 
om at sige ja til grøntsager, kød, fedt, æg, fede mælkeprodukter, 
smør og olier og farvel til sukker, kornprodukter og fedt af dårlig kvali
tet. Formålet med spisemetoden er vægttab, men madfilosofien lover 
også mere stabil energi, mindre sukkertrang, bedre søvn og reduktion 
af livsstilssygdomme. Bogen indledes med et afsnit om filosofien, 
resten er fyldt med appetitlige opskrifter. Du finder braiserede svine
kæber, laksekebab og broccolitabouleh. En grundig bog med pæne 
billeder og lettilgængelige fremgangsmåder. 
Jane Faerber: LCHF året rundt
Politikens Forlag, 272 sider, 130 kr. 

Supper & co. 
”Supper & co.” indeholder forslag til sunde supper til morgenmad, 
frokost, hovedret og dessert. Her er også små urteshots, og til flere 
supper er der ideer til brød som tilbehør. Et helt afsnit handler om alt 
dét, der giver suppen et ekstra pift: pestoer, drys, chips og urteolier. 
Alle retter er uden animalske produkter udviklet af den legendariske 
vegetar og kogebogsforfatter Kirsten Skaarup. Hun har igennem 
mange år rejst over det meste af verden på jagt efter nye input til det 
danske køkken. En smuk og lækker bog fyldt med inspiration. 
Kirsten Skaarup: Supper & co. 
Politikens Forlag, 200 sider, 250 kr. 

Insekter på menuen
Nina Askov er synonym med Buglady, der har oprettet en blog, som 
udelukkende beskriver brugen af insekter i maden. En trend, vi tidli
gere har interviewet netop Nina Askov om her i bladet. Det handler 
om at skære ned på kødforbruget og bruge insekter som proteinkilde, 
primært for at skåne miljø og klima. Nu har Nina Askov udgivet sin 
første bog om insekter, og her finder du både information om kød 
og insekters miljøpåvirkning og bloggerens personlige erfaringer med 
spisen: Første smagsprøve var en skovmyre, der smagte af citron. Her 
er også en række let gennemførlige opskrifter såsom safranrisotto 
med bagte melorme, sød kartoffelsuppe med ristede melorme og 
chokoladetrøfler med buffaloorme. God til at blive klogere af. 
Nina Askov: Insekter på menuen – Den nye trend i Europa 
Muusmann forlag, 120 sider, 159,95 kr. 

Vegansk for begyndere
Áine Carlin er en populær engelsk blogger, som skriver om vegansk 
livsstil. Hun har før skrevet ”Spis vegansk”, og hendes anden kogebog 
er fyldt med 90 opskrifter på retter skabt ud fra den veganske kostfi
losofi. Veganere spiser hverken kød, fisk eller mælkeprodukter og må 
derfor tænke sig ekstra om for at få de nødvendige næringsstoffer. 
Her er opskrifter på blomkålssteaks og kærnemælksscones med soja
mælk og et væld af andre ideer til, hvordan man erstatter hverdags
fødevarer med alternative produkter. Forfatteren siger selv, at hendes 
creme fraiche på cashewnødder er bedre end den ægte vare. 
Áine Carlin: Vegansk for begyndere
Turbine, 176 sider, 249,95 kr. 

SAKANA
Zoë Escher er sushikok og sakesommelier, 
foredragsholder og forfatter til bogen ”Matcha, 
omakase og sushi”. Hun optræder i medierne og 
fortæller om gourmetmad ved events, og bloggen 
”Sakana” fungerer da også ved første blik primært 
som en appetitvækker og reklame for det, sushi-
kokken kan tilbyde i virkelighedens verden. Men 
kigger man godt efter, ligger der et hav af opskrif-
ter på retter med alt fra oksekød til and, supper, 
ris, svampe, svinekød, you name it. Tjek hendes 
enkle rødfisk med squash og muffins med spinat, 
bacon og æg. Lette og ukrukkede opskrifter på en 
blog, som er lidt svær at finde rundt i. 

www.sakana.dk/blog-om-gastronomi/

TEKST CATHRINE HUUS
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Håndplukket fra de bedste glutenfri bagerier i Europa 
tilbyder 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 ·

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.

”Endelig   
en smags- og spise-

oplevelse jeg genkender, 
fra dengang jeg spiste 

brød med gluten”. 
Læs mere - scan koden

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

Kontakt os på tlf. 76 28 50 00 så vi kan guide dig til et godt udvalg af 
glutenfri brød og kager.

Se også mere på schulstadbakerysolutions.dk

33735 SBS Glutenfri Kantinen A4.indd   1 27/03/2017   12.55



TEKST CATHRINE HUUS 
ILLUSTRATIONER ALL OVER PRESS

Med et blidt puf og den rette 
viden kan du sende dine 

gæster i den rigtige retning. 
Hvad enten målet er mindre 
mad på tallerkenerne, at få 

gæsterne til at stille de beskidte 
glas på plads eller spritte 

hænderne af. Adfærdsforsker 
Sille Krukow fortæller om 

nudging i kantinen.  

Styr
 gæsternes    

adfærd
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Du har sat et stort, kulørt papskilt 
frem med ordene: ”Din mor er her 

ikke. Ryd op efter dig!” Alligevel efterla-
der kunderne glas, tallerkener og bestik 
på bordene hver eneste dag. Du og dine 
medarbejdere må hver dag bruge tid på at 
rydde af efter dem. Tid, som kunne være 
brugt bedre på alt muligt andet. Men der 
er en god grund til, at dine gæster ikke gør, 
som du vil. Det fortæller Sille Krukow, som 
rådgiver i menneskers adfærd. 

HVAD ER NUDGING?

Begrebet blev udbredt i Danmark efter 
2008, hvor bogen ”Nudge: Improving 
decisions about health, wealth and 
happiness” af Richard Thaler og Cass 
Sunstein udkom på dansk. 

Nudge kan måske bedste oversæt-
tes med et ”kærligt puf”. Det handler 
om at hjælpe mennesket til at træffe 
anderledes valg ved at bruge forskellige 
metoder i stedet for forbud. 

Metoderne kan være synlige eller 
usynlige. Et af de bedste eksempler er 
trafikkens skiltedesign: pile ved højre-
sving, rødt lys ved stop, striber osv. 
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HJÆLP KUNDERNE TIL RIGTIG ADFÆRD
GØR DINE KUNDER DET STIK MODSATTE AF, HVAD DU VIL HAVE DEM TIL? 
UNDERSØG HVORFOR. PÅ DEN MÅDE KAN DU ÆNDRE DERES ADFÆRD. 

KIG PÅ: 
Hvad er fejlen? 
Fx at gæsterne lader tallerkenen stå efter frokost.

Hvem er dine gæster? 
Travle sygeplejersker, portører og læger.

Hvilken adfærd har de? 
De rejser sig efter spisning og går direkte til udgangen.

Hvad er den eksisterende valgarkitektur? 
Man skal gå en omvej for at aflevere sin beskidte tallerken.

Hvordan kan vi ændre det?
Vi kunne flytte tallerkenstationen hen foran udgangen.

 

valg, men er styret af vores omgivelser, 
vores gamle vaner og den historie, vi kom-
mer fra.

”Spisning er et godt eksempel på en 
situation, som er styret af ubevidst tænk-
ning. Vi har gjort det, lige siden vi blev født, 
så den er kørt godt ind. Når vi skal spise 
frokost, foregår det helt automatisk. Vi går 
ikke hen til buffeten med tanken: Hov, jeg 
skal huske at lægge 500 gram grøntsager 
og 100 gram kød på tallerkenen i dag. Nej, 
vi tager bare det, der er, mens vi koncen-
trerer os om at snakke med vores kollega,” 
forklarer Sille Krukow. 

Kantinechefen er kongen
Derfor har kantinelederne stor magt over 
gæsternes adfærd. Indretter man sin kan-
tine på den rigtige måde, kan man trække 
gæsterne i den retning, man ønsker. Det 
gælder, uanset om gæsterne skal læsse 
færre retter over på tallerkenen, spise 
sundere eller rydde op efter sig, siger Sille 
Krukow. Hun har helt konkrete forslag til 
ændringer i kantinen, som kan betyde et 
bedre budget eller en nemmere hverdag 
for kantinepersonalet. 

”Vil du have gæsterne til at spise mere 
grønt, så kig på rækkefølgen på buffeten. 
Har du placeret salaterne på en måde, så 
kunderne skal passere syv fade med kød, 
før de når frem til det grønne? 
Så er tallerkenen jo alle-

”Sæt plakater op 
med pegefingre, 
der peger den 
rigtige vej. Lim 
fodspor fast på 
gulvet, der viser 
vej fra bordet til 
afrydningen. Tag 
hele rummet i 
brug, skab en  
illusion.”
SILLE KRUKOW

”90 procent af tiden tænker vi os ikke 
om, før vi tager et valg. Det er man nødt til 
at forstå, hvis man vil ændre sine gæsters 
adfærd,” siger Sille Krukow.

Automatisk tænkning koster nul energi
Hun forklarer, at den menneskelige tænk-
ning groft sagt kan deles op i to systemer. 
Den refleksive og den automatiske tænk-
ning. Refleksiv tænkning gør os i stand til 
at udtænke systemer og analysere ting. 
Ulempen er, at den type tænkning koster 
meget energi. Hver gang vi er refleksive, så 
falder vores blodsukker. Det er også derfor, 
vi kun kan koncentrere os ca. 45 minutter 
ad gangen, forklarer Sille Krukow. 

Det andet system, hjernen er styret af, 
er den ubevidste tænkning. Den foregår 
lynhurtigt og koster os ingen energi. Ifølge 
Sille Krukow er 90 procent af vores valg 
taget med baggrund i den. Med andre ord, 
så tager vi ikke særligt mange bevidste 
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Forretning med hovedet, håndværk med hjertet 
Mange tror, at heloste har en lavere kilopris, men når du skærer skorperne 
fra, skærer du samtidig en del af fortjenesten og kostbar tid fra andet køkkenarbejde 
væk. For det tager tid at håndtere og skive de tunge heloste, filme og datomærke 
ostestykkerne og gøre rent efterfølgende. Når du vælger Riberhus® skiveost, får du 
til gengæld en god forretning og ikke mindst godt håndværk og kærlighed til kvalitet. 
Se opskriften og tilmeld dig vores inspirationsunivers på arlafoodservice.dk

MINDRE SPILD OG MERE TID I HVER ENESTE SKIVE
GODE VANER 

Riberhus® økologisk 
danbo mellemlagret 
45+ (24%)
6 x 900 g
Varenr. 27949

Rug-klapper med Riberhus® 
og bønnepesto

22406_Ann_Kantinen_A4.indd   1 29/03/2017   09.28



rede fyldt op med kød. Eller mangler der 
salatbestik? Det kan være bitte små ting, 
som hindrer dig i at få succes. Overordnet 
set handler det hele tiden om at gøre det 
rigtige valg til det nemme valg.”

Sille Krukow giver et eksempel fra en 
kantine, som var i gang med at reducere 
madspildet. Adfærdskonsulenten ændre-
de tallerkenstørrelsen fra 22 centimeter til 
19 og fik et overraskende resultat. 

”Den lille ændring skabte en reduktion 
af madspildet på 19 procent. Ovenikøbet 
fik det ikke betydning for kundernes 
følelse af mæthed, for de oplevede stadig 
tallerkenen som fyldt,” forklarer hun.

SÅDAN NUDGER DU DINE GÆSTER

”90 procent af tiden tænker 
vi os ikke om, før vi tager et 
valg. Det er man nødt til at 
forstå, hvis man vil ændre 
sine gæsters adfærd.”
SILLE KRUKOW

guide

Skal dine gæster 
drikke mere vand?

Se på vandglassene. Er de 
store eller små? Sæt kander 
med vand og store glas på 

bordene, så det bliver  
lettere for gæsten at få  
adgang til vandet. Så  

drikker hun mere. 

Skal gæsterne  
spise mere grønt? 

Stil fade og skåle med grønt-
sager yderst på buffeten, 

så det er det første, gæsten 
møder til frokosten. 

Vil du have gæsterne til at 
stille tallerkenen på plads? 
Gør tallerkenstationen synlig og 
tydelig. Lav evt. store pile, der 

peger mod stationen. 
Sæt evt. en beskidt tallerken i 

stativet, så gæsterne kan se, at 
det er der, de hører til.

Tag hele rummet i brug
Brug plakater, skilte, fodspor, 

skilte med store øjne,  
pile og pegefingre. 

Tænk vejdesign, når du  
indretter dit kantinerum. 

Undgå fy-skilte
Gå uden om skilte med 

negative budskaber 
og ”du skal ikke”. Vis i 
stedet billeder af folk, 

der gør det rigtige. 

Eksperimentér
Prøv en ting af, se, om det 
virker, og gør noget nyt, 

hvis det fejler. 
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Gratis
prøveperiode

hør nærmere

7020 9944

For yderligere information eller forespørgsler, omkring leasing af 
kaffeautomater eller andre produkter, er du altid velkommen til at 
kontakte os på tlf. +45 7020 9944 eller email nimand@nimand.dk

* Inkl. Lavazza Kaffe, Kakao/mælkepulver, Sukker,
 Rensetabletter, Vandfiltre og Service

 WMF 1100 S
 2,- pr. kop
 *Alt inklusiv.



3 
EKSEMPLER

Mæthed giver dovenskab
I en anden kantine efterlod kunderne 
tallerkener og bestik på bordene til stor 
irritation for personalet. Men Sille Krukow 
opdagede, at tallerkenstationen var 
usynlig fra 80 procent af siddepladserne. 
Kombinationen af en skjult afrydnings-
station og en fyldt mave er ikke heldig. Sille 
Krukow henviser igen til vores hjerner, 
som helst vil tage så mange ubevidste 
beslutninger som muligt. 

”Når vi er færdige med at spise, og 
alt vores blod er nede i maven, er vi ikke 
refleksivt tænkende. Derfor må man give 
et tydeligt, visuelt tegn til kunderne. Vi 

PÅ NUDGING

Flue i pissoir
En flue tegnet i kummen får mænd til at sigte efter fluen, 
hvilket mindsker chancen for, at væg eller gulv bliver 
ramt. 

Fodspor
I København satte man grønne fodspor på fortovet, som 
fører hen mod skraldespanden. Det har mindsket affald, 
der bliver smidt ved siden af skraldespanden, med 45 
procent. 

Omrokering på buffet
Ved at skære æbler i både og sætte dem før kagen på 
buffeten steg indtaget af æbler med 84 procent, og 
kagespisningen blev mindsket med 30 procent. 

KILDE: INUDGEYOU.COM

 

”Folk kigger automatisk efter fysiske spor og 
muligheder. Hvis der ikke er fysiske spor, så 
gør vi det, de andre gør.”
SILLE KRUKOW

mennesker vil gerne som udgangspunkt 
gøre det rigtige. Men skal man først læse 
et skilt med ord på, så må den refleksive 
hjerne i brug. Det dur ikke, når man er mæt 
og på vej videre.” 

Gule fodspor viser vej
I stedet skal man vise kunderne, hvad 
der er den rigtige adfærd. Man må bruge 
visuelle virkemidler, som klart og tydeligt 
styrer gæsterne i den rigtige retning.  

”Sæt plakater op med pegefingre, der 
peger den rigtige vej. Lim fodspor fast på 
gulvet, der viser vej fra bordet til afryd-
ningen. Tag hele rummet i brug, skab en 

illusion. Vis billeder af mennesker i kan-
tinen, som gør det rigtige. Så kan kunden 
lynhurtigt aflæse, hvor han skal aflevere 
den beskidte tallerken. Folk kigger auto-
matisk efter fysiske spor og muligheder. 
Hvis der ikke er fysiske spor, så gør vi det, 
de andre gør.”

Adfærdsforskeren fortæller, hvordan 
hun bruger teknikken derhjemme. 

”Det er meget lavpraktisk. Når jeg fx 
holder børnefødselsdag, sætter jeg mit 
barns sko uden for døren. Så ved alle de 
andre børn, at de skal sætte skoene, før de 
går ind. Den metode kan man også bruge 
med held i kantinen. Sæt et beskidt glas i 
stativet, så kunderne kan se, at det er her, 
de skal stå.”

Hun slutter med et godt råd. 
”Man kan som kantineleder sætte sig 

med hænderne i skødet og tænke, at det er 
vildt irriterende, at gæsterne aldrig rydder 
op efter sig. Eller man kan sætte sig ned og 
undersøge årsagen til, at det ikke lykkedes, 
og forsøge sig frem. Virker det ikke i første 
omgang, så prøv noget nyt. Men sørg for 
at få virksomheden med på ideen. Det 
tager tid og ressorucer, og det er vigtigt, at 
gæsterne ikke føler sig snydt.”  ■
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VegUPmeat  
– med kyllingekød og 
minimum 50% grøntsager
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Et hak grønnere
VegUPmeat er et smagfuldt skridt i en grønnere retning, fordi de tre  
spændende varianter er rørt med mindst 50% grøntsager og nøje udvalgte  
urter og krydderier, der giver ekstra smag til det saftige kyllingekød.

Nordic BroccoLeeks 60 g  

Grøntsags medaljon med kylling Asian PepperGinger 40 g 
Grøntsagspind med kylling 

Latin CornBean 25 g Grøntsagskødbolle med kylling 



Ramsløg
Ramsløget er i sæson nu og vokser vildt i løv-
skove. Ramsløg breder sig som et grønt tæppe i 
underskoven, og mange kender måske dets lidt 
særprægede duft af hvidløg. Pluk de første spæ-
de blade til salatskålen. Når bladene bliver større 
og grovere, er de gode til en pesto. Skift de dyre 
mandler og pinjekerner ud med solsikkekerner, 
brug en god olivenolie, salt og peber. Pestoen 
er god til pasta og i sandwich, og blomsterne 
ser smukke ud i salatskålen. Man kan også sylte 
plantens bær og blomsterknopper.

KANTINEN har bedt Annette Worsøe 
Bjerrum om at pege på sine råvarefavoritter 
i april og maj måned. Annette Worsøe 
Bjerrum er konsulent i økologisk omlægning 
og økonoma og har arbejdet i både små og 
store køkkener. Hun har lavet mad til børn 
og ældre, syge og raske, kvinder og mænd. 
Hun er med i Øko++.

FORTALT TIL CATHRINE HUUS

ravarer
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ravarer
i april, maj

FOTOS ALL OVER PRESS

Spinat
En fantastisk grøntsag, som har en lang sæson fra 
april til september. Den rå spinat er god i salatskå-
len og smager dejligt sauteret. Du kan blende bla-
dene og blande dem i pandekage- eller vaffeldej til 
madpandekager. Blancheret spinat i tarteletter med 
røget laks eller et pocheret æg på toppen smager 
også skønt. Miks en salat af de rå blade og frugtstyk-
ker, som giver syrlighed og sødme, og giv salaten knas 
med lakridskerner: Vend græskarkerner med olivenolie, 
drys med lakridspulver, og rist i ovnen. 

Purløg
Purløget kommer her i det tidlige 
forår og er fantastisk som pynt 
og smag på den neutrale ægge-
mad eller en god kartoffelmad. 
Hvis man lader planten stå, er 
blomsten rigtig køn som pynt i 
salatskålen. 

Rabarber
Botanisk set er rabarber en grøntsag, ikke en frugt. Den bru-
ges mest i det søde køkken til dessert og kager, men kan 
med fordel bruges i det salte køkken. Lav en rabarber-
chutney med ingefær, grov sennep og spidskommen, 
smag til med honning, salt og peber. Den er god 
til svinekød, kylling og karryretter. Du kan også 
bruge rabarber i salatskålen: Skær stæng-
lerne i små stykker a 2 cm, og bag dem 
møre i ovnen ved 200 grader, så er 
de klar, når de er kølet af. 
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FOTOS ALL OVER PRESSravarer
i april, maj

Asparges
Vi har to typer: Den grønne, der vokser over jorden, og den 
hvide, som høstes, før den skyder op. Den grønne er nem, 
den skal bare skylles og kan bruges rå i salatskålen eller  
steges eller dampes. Den hvide kræver lidt mere håndarbejde, 
da den skal skrælles fra hoved mod rod. Den smager skønt rå 
i salaten. Du kan også dampe den i 3-4 minutter i saltet vand 
og servere med friskkogte fjordrejer og citron. 

Persille
En dejlig urt, som kan bruges 
til meget andet end national-
rettens persillesovs. Brug 
den til pesto i stedet for den 
dyre basilikum, husk at tage 
stilken med, når du blender. 
Den kan også blendes til en 
skøn persilleolie, som sætter 
flot kulør på en cremet  
aspargessuppe. 
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1 KG 
HVEDE

SKÅNER 
469 LITER 

GRUNDVAND
FOR RESTER AF PESTICIDER 

OG KUNSTGØDNING

1 KG 
CREME FRAICHE 18%

SKÅNER 
1234 LITER 

GRUNDVAND
FOR RESTER AF PESTICIDER 

OG KUNSTGØDNING

1 KG 
HAVREGRYN

SKÅNER 
714 LITER 

GRUNDVAND
FOR RESTER AF PESTICIDER 

OG KUNSTGØDNING

1 KG 
OKSEKØD

SKÅNER 
3030 LITER 

GRUNDVAND
FOR RESTER AF PESTICIDER 

OG KUNSTGØDNING

VI GÅR FORREST 
– og tilbyder nu som de første vores kunder et 

GRUNDVANDSREGNSKAB. Se hvor mange liter grundvand 

dit køkken skåner ved køb af økologiske varer!

1 KG 
PISKEFLØDE

SKÅNER 
2468 LITER 

GRUNDVAND
FOR RESTER AF PESTICIDER 

OG KUNSTGØDNING

SE MERE PÅ WWW.HOKA.DK



FOTOS ALL OVER PRESSravarer
i april, maj

fokus årstiderne i højsædet

Blomkål
Prøv noget andet end den velkendte blomkålsgratin. Riv 
den fint, eller blend den i en foodprocessor, og server 
som kolde blomkålsris. Du kan også stege den i kokosolie 
tilsat dit yndlingskrydderi. Eller lad den danne basis i din 
pizzabund i stedet for hvedemel. Den bliver ikke lige så 
sprød, men smager herligt. De rå blomkål, snittet tyndt på 
mandolinjern, ligner små træer og er meget dekorative. 

Nye danske kartofler
Der er ikke noget mere fantastisk end de første nye danske kartofler. 
Den, der selv har prøvet at gå ud og grave dem op af jorden, vil 
altid huske den skønne smag. De kan bruges til uendelig meget. 
Men er der noget, der slår en god kartoffelmad med en klat hjem-
melavet mayonnaise og et stykke marineret sild? Eller bare nye 
kogte kartofler med hjemmelavet persillepesto.  

Hornfisk
Her i foråret fanger fiskerne hornfisk, så det gælder om at slå 
til, mens der er sæson, for den er kort. Mange kan være bange 
for de mange små grønne ben, men prøv alligevel. Min favorit 
er hornfisk foldet om en masse dejlig persille og vendt i en blan-
ding af rugmel og rasp. Steg dem i en god klat smør på panden. 

Spidskål
Den har dejligt mange muligheder i både det varme og det kolde 
køkken. Brug den i sandwich i stedet for salat, der hurtigt bliver 
slatten. Den er også fantastisk i salatskålen, helst fintsnittet på 
mandolinjern. Du kan også dele kålen i store stykker, dampe den i 
vand med salt og citron og servere med groftrevet parmesanost. 
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Sukkerløsninger i  
smarte displaybokse

Nordic Sugar tilbyder nærproduceret sukker fra sukkerroer, men også rørsukker fra lande som Malawi og 
Paraguay. Vi tilbyder økologisk e og Fairtrade-mærkede produkter og arbejder målbevidst for at leve op til 
kunderne s og brugernes krav om f.eks. fødevaresikkerhe d, virksomhedseti k og miljøhensyn. Under varemærket 
Dansukker markeds fører vi et bredt produktsortimen t til storkøkkener samt cafée r, 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

Rørsukker Fairtrade Hugget 2 stk. 
Kuvertsukker Hvidt 2 stk.

Rørsukker Fairtrade Sticks 4g 
Sticks Hvidt Sukker 4g



RISALAMANDE 

MED ØKOLOGISK KIRSEBÆRSAUCE

RYNKEBY SATSER 
PÅ ØKOLOGIEN 

Økologien hitter som aldrig før.  

Flere og flere spisesteder får øko-

logiske spisemærker, og gæsterne 

forventer og efterspørger det. Det 

ved vi hos Rynkeby, og derfor bruger 

vi vores frugtekspertise på at blive 

endnu bedre til økologi.

Hos Rynkeby er økologi et spørgs-
mål om høj råvarekvalitet, grundige 
produktionsmetoder og selvfølgelig 
stor smag! Og så selvfølgelig nem-
me, professionelle løsninger, der 
gør vejen til kundens smil kort og 
ukompliceret.

Du kan fylde vores maskinløsninger 

med et fantastisk lækkert udvalg af 

økologisk juice og lemonade, som 

dine gæster vil elske. Vælg mellem 

økologisk appelsin- og æblejuice og 

økologiske lemonader med rabar-

ber, hyldeblomst eller solbær.

DEN GODE
 SMAG KAN SES 

PÅ SMILET

ØKOLOGI MED RYNKEBY
- Rynkebys maskinløsning med 
   økologisk juice og lemonade
- Praktisk og hygiejnisk
- Minimalt spild
- Stilfuld og dynamisk
Læs mere på foodservice.rynkeby.dk
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”Hver uge køber 
vi mellem 80 og 
100 liter fløde.”

PER GYLSTORFF
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På Plejecenter Bredebo dufter der af brød og 
kyllingefond. Maden bliver nemlig lavet på selve 
plejehjemmet, og det er der en god grund 
til. Det handler om at vække sanserne hos de 
ældre, som ofte mangler appetit. Det er lykkedes 
for køkkenchef Per Gylstorff, som altid lytter 
til beboernes ønsker, uanset om der står røde 
pølser eller bløde kartofler på ønskesedlen.

Beboerne 
bestemmer dagens 

MENU

I en enorm gryde simrer en kyllingefond 
kogt på kyllingeskrog, friske gulerød-

der, selleri og laurbærblade. En kok står 
ved køkkenbordet og bokser en brøddej 
igennem. På Plejecenter Bredebo gør 
køkkenchef Per Gylstorff og hans medar-
bejdere en dyd ud af at lave beboernes mad 
fra bunden af friske, danske råvarer. Der 
bliver syltet agurker til surt og hindbær til 
marmelade. Pålæg til smørrebrød skæres 
af flæskesteg stegt i ovnen her i køkkenet. 
Men midt i det duftende køkken ligger 
stakke af indkøbte røde pølser og venter på 
at blive serveret til frokost. 

Forklaringen på dagens ret findes to 
etager over køkkenet. Her bor 85-årige 
Erik Olsen, som for nylig havde en snak 
med Per Gylstorff, hvor han luftede et 
stort ønske: røde pølser til frokost. 

”Tilberedt, så pølserne ikke flækker i 
skindet,” som Erik Olsen understreger, 
da køkkenchefen og KANTINEN besøger 
ham på værelset. Og i sådan en situation 
skal idéen om at lave maden fra bunden 
ikke stå i vejen for et beboerønske: 

”Det giver ikke mening at tilberede 
pølser fra bunden, og det er ikke kun, fordi 
arbejdet er tidskrævende. Erik har en 

forventning om at spise røde pølser, som 
han kender dem. Det gør ham lykkelig, og 
vi skal respektere hans ønske,” siger køk-
kenchefen.

Kontant besked på gangen
Plejecenter Bredebo gør meget ud af at 
få feedback på den kost, som tilberedes 
i køkkenet. Den mest kontante form for 
respons får Per Gylstorff, når han møder 
beboerne i hverdagen. Tre til fire gange 
hver uge går han en runde ved afdelinger-
nes frokostborde, taler med beboerne og 
lytter til deres ønsker. En gåtur på gan-

TEKST METTE IVERSEN 
FOTO THOMAS STEEN SØRENSEN

N R .  2  ·  A P R I L  2 0 1 7  ·  K A N T I N E N . D K    25



”Selv om nogle er 
demente eller har 
Alzheimer, tager jeg 
altid deres feedback til 
mig og vender den med 
kokkene. Smagsløgene 
fungerer jo stadigvæk.”
PER GYLSTORFF

BLÅ BOG
• Per Gylstorff.
• 51 år.
• Køkkenchef på Plejecenter Bredebo og to an-

dre plejehjem i Lyngby nord for København.
• Udlært kok fra Hotel Sheraton Copenhagen 

og tjener fra Hotel Kong Frederik.
• Hofkok på kongeskibe Dannebrog.
• Kok i Københavns Lufthavn.
• Driver egen restaurant med navnet PerCafé.
• Driftschef JRS Kantineservice.
• Driftschef Cheval Blanc Servicerestauranter.
• Kantinechef i Furesø Komune.

 

Køkkenchef Per Gylstorff tager sig tid til at tale med beboerne ved frokostbordene.  
Mogens Pedersen er fast gæst i plejehjemmets café og nyder i dag en aspargessuppe.

gen afslører hurtigt, at alle er på fornavn 
med køkkenchefen.

”Per, du har brug for en ny kartoffelko-
ger, kartoflerne er halvrå,” lyder det uden 
omsvøb fra en dame, Per Gylstorff passe-
rer på gangen. Køkkenchefen stopper op. 
Han tager sig tid og lytter.

”Selv om nogle er demente eller har 
Alzheimer, tager jeg altid deres feedback 
til mig og vender den med kokkene. 
Smagsløgene fungerer jo stadigvæk,” lyder 
køkkenchefens rationale. 

”Og jeg tror godt, jeg ved, hvad sagen 
drejer sig om,”, fortsætter Per Gylstorff. 

”Vi har nemlig ansat en ny kok, som 
endnu ikke ved, at mange beboere fore-
trækker kartoflerne ekstra udkogte.”  

På en af sine runder opdagede køk-
kenchefen, at en beboer, som er vegetar, 
ikke bryder sig om bønnebøffer eller andre 
velmente erstatninger for kød, men helst 
spiser sig mæt i en simpel ret af stegte 
grøntsager med brun sovs. 

Andre beboere har helt specifikke 
ønsker til maden. Som den herre, hvis 
hjerte banker for alt fransk og derfor får 
serveret østers fast en gang om ugen.

”Vi vil gerne opfylde individuelle 
ønsker og bestiller østers fra Bretagne 
hjem til ham,” fortæller Per Gylstorff.

Gelé får rugbrød til at glide ned
Per Gylstorff serverer hver dag mad for en 
gruppe mennesker, der er så gamle eller 
svækkede, at de ikke kan bo i eget hjem. 
Nogle er syge, andre demente, mange 
kæmper med undervægt, og endnu flere 
har problemer med appetitten. Da Per 
Gylstorff overtog kantinen for to år siden, 
var 35 beboere undervægtige.  I dag er de 
fleste beboeres livrem blevet spændt et 
par huller ud. 

”Mange undervægtige har taget på, og 
normalvægtige har fået lidt ekstra på side-
benene,” fortæller køkkenchefen.

Kokkene og ernæringsassistenten 
arbejder målrettet med, at maden er så 
kalorierig, at beboerne kan få fyldt ener-
gidepoterne godt op. Især om efteråret, 
hvor kroppen kræver ekstra sul for 
komme igennem vinteren. 
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Langdyssen 7, Lisbjerg · 8200 Aarhus N 
Tlf. 8930 0000 · www.bentbrandt.dk 

FRIMA VarioCooking Center 
Multificiency® er fremtidens 
kippande, kipgryde og friture 
samlet i én. Hvert kar kan 
brune, stege, koge, fritere og 
braisere. Den imponerende 
teknologi gør det muligt at 
arbejde med to forskellige 
tilberedningsmetoder på 
samme tid.

Tilmeld dig en af vores work-
shops i Aarhus og København, 
se funktionerne i praksis og få 
svar på netop dine spørgsmål.
Eller ring til vores kompetente 
maskinsælgere på 8930 0200.

Kender du FRIMA?

•  Lad FRIMA give dig besked, når det er tid til 
at vende en steak, tilsætte væske til stuv-
ningen eller når saucen er klar – så kan du 
bruge tiden på andet end overvågning og 
omrøring.

•  Kog, steg og frituresteg med FRIMA. 
Panden når en temperatur på 200°C på 90 
sekunder og fastholder temperaturen ens-
artet fordelt over hele pandens bund, selv 
om panden fyldes med store mængder kold 
mad.

•  Sammenlignet med traditionelle kipste-
gere øger FRIMA bruningseffekten med 
40%  – det betyder, at kødsaften ikke siver 
ud, hvilket giver råvarebesparelser på op til 
20%.

•  Den intelligente teknologi indeholder 
processer til tilberedning af hundredvis af 
forskellige retter – du vælger bare, hvordan 
f.eks. bruning og tilberedningsniveau skal 
være.

•  Med sin patenterede bund, der består af 
tre sammenhængende lag stål med et helt 
ridsefast toplag, sikrer FRIMA maksimal 
præcision under tilberedning. Maden 
brænder aldrig på – heller ikke æg eller 
mælk – derfor er FRIMA nem at gøre ren.

•  Lav dine egne processer, der passer til lige 
netop dit behov!

2 års

garanti

FRIMA VarioCooking Center Multificiency®

fremtidens kippande, kipgryde og friture samlet i én 

ALT-I-ÉN



”Hver uge køber vi mellem 80 og 100 
liter fløde,” siger Per Gylstorff og spørger 
køkkenets bager om, hvor meget smør 
personalet bruger. Svaret er: Fem kilo 
smør, som hver dag ender i kager, cookies 
og kødgryder. 

”Fordi beboerne ikke har meget appetit, 
laver vi aldrig forret. Hvis de ældre har 
spist en stor rejemad, har mange brugt 
appetitten inden hovedretten. Vores biret 
er altid en dessert, som de fleste glæder sig 
til efter hovedretten,” lyder det fra køk-
kenchefen. 

Nogle beboere har problemer med at 
synke maden, hvilket kræver, at kokkene 
er kreative og ikke bare koger kartoflerne 
grundigt igennem. Per Gylstorff arbejder 
for eksempel med geléer og planlægger at 
gøre endnu mere ud af gelering fremover. 
Derfor blender kokkene stegen og blander 
smulderet op med geleringspulver, så 
kødet får en blød og glat konsistens, som 
lettere glider ned gennem spiserøret. 

GØR SOM PER GYLSTORFF

• Lav mest muligt fra bunden. Kog sovser 
og supper på hjemmelavet fond.  

• Bag brød som bakeoff. Plejecenter 
Bredebo har udstyret afdelingerne med 
professionelle ovne. De ansatte bager brødet 
færdigt på afdelingerne, så beboerne kan 
nyde duften af nybagt brød.  

• Servér hjemmelavet pålæg. Per Gylstorff 
laver 70 procent af pålægget fra bunden,  
fx roastbeef, flæskesteg og husets egen 
mayonnaise. 

• Drop forretten, og sats på desserten. 
Mange gamle har ikke appetit til hovedret-
ten, hvis de først har spist en forret.  
Til gengæld er desserten en god belønning 
efter hovedretten. 

• Gamle mennesker har brug for ekstra sul 
på kroppen til vinteren. Spar ikke på fedt og 
proteiner.  

• Svækkede og undervægtige beboere får 
en proteindrik at styrke sig på. Per Gylstorff 
har udstyret køkkenet med en hel bar af 
sirupper, så beboerne kan vælge en smag,  
de kan lide. 

• Brug tid på at lære beboere og plejere at 
kende. Lyt til ønsker, og bed om feedback på 
maden. Spørg til beboere med individuelle 
behov.

 

”Vi har også lavet gelérugbrød af ølle-
brød og geleringsmiddel,” fortæller Per 
Gylstorff. 

Med gæster, som har besvær med at 
synke, til bords, er sigten et uundværligt 
arbejdsredskab i køkkenet. Stumper af 
rosmarin hører for eksempel ikke til i sovs, 
fordi urterne kan sætte sig i den gale hals. 
Sigtet sovs kan derimod synkes uden pro-
blemer og smager stadigvæk af rosmarin.

Bankekød og marokkansk gryde
Generelt er klassikere som bankekød, 
høns i asparges og citronfromage 

”Stumper af rosmarin 
hører for eksempel ikke til 
i sovs, fordi urterne kan 
sætte sig i den gale hals.”
PER GYLSTORFF.

Cremet aspargessuppe med masser af fløde 
skal gerne give plejehjemmets beboere noget 
at stå imod med.
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Danish Crown / 8940 Randers SV / Tlf.: 8919 1919 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på
www.danishcrown.dk/foodservice

TIL FORÅRETS FESTLIGE LEJLIGHEDER
KØDET MED BUFFETEGNET SPISEVENLIGHED

E J E
T  A F  L A N D M Æ

N D

DANSK 
GRIS

DANISH CROWN

TENDER PORK® er kødet med buffetegnet spisevenlighed og er derfor det sikre valg, 
hvad enten der er tale om buffet til forårets konfirmation, bryllup eller firmaets sommerfest. 

TENDER PORK® er special-udviklet til buffeter med behov for at kødet ikke bliver tørt og kedelig, 
selvom det holdes varmt over længere tid. Takket være kødets unikke egenskaber får du 

nemlig altid velsmagende kød, der fremstår med maksimal mørhed og saftighed. 
Der er tale om en variationsstærk serie, så du med garanti kan finde det kød der passer 

til lige netop dit valg af tilbehør til festmåltidet.

GRIS MED STØRSTE FORNØJELSE!



populære retter blandt beboerne på hele 
plejehjemmet. Men lige så mange beboere 
Plejecenter Bredebo huser, lige så mange 
meninger om mad findes i huset.

Hvor vild må maden være på et pleje-
hjem?

”Jeg forsøger at lave en blanding af 
gammeldags og moderne mad. Vi har en 
marokkansk kok, som laver godt krydret 
marokkansk mad, og nogle beboere er 
vilde med krydret mad, andre ikke. Man 
kan man ikke gøre alle glade hver gang,” 
er Per Gylstorffs erfaring efter årtier som 
kantinechef. 

På anden sal triller Erik Olsen i sin rul-
lestol hen til frokostbordet, hvor syv andre 

beboere og to plejere er klar til frokosten. 
Han langer to røde pølser op på tallerke-
nen og bemærker, at han heldigvis godt må 
spise med fingrene i dag. 

”Hvordan er maden?” spørger Per 
Gylstorff.

”Den er fin. Pølserne er ikke flækkede,” 
lyder det veltilfredse svar fra Erik Olsen.  ■

MAD TIL ÆLDRE
Regeringen har afsat 450 millioner kroner på 
finansloven til bedre, frisklavet ældremad.
Plejecenter Bredebo har fokus på at lave mest 
mulig mad fra bunden.

Ud over køkkenchefen har plejecentret fire 
ansatte i køkkenet. Kokkene sørger i samarbej-
de med en ernæringsassistent for, at menuen 
indeholder den rigtige næring til de ældre, som 
ofte har problemer med at holde vægten.
Køkkenpersonalet laver hver dag mad til 100 
faste beboere, 45 spisende i plejecentrets café 
og 30 kuverter, som bringes ud.

 

DAGENS MENU
•  Røde pølser kogt med løg,  

peberkorn og l aurbærblade
•  Varm kartoffelsalat med bløde løg
• Cremet aspargessuppe
• Citronfromage.

 

”Vores biret er altid en dessert, som de 
fleste glæder sig til efter hovedretten.”
PER GYLSTORFF.

”Jeg har ønsket røde pølser, fordi jeg aldrig 
må få det hjemme hos konen,” fortæller 
85-årige Erik Olsen, som tager hjem og 

spiser hos hustruen hver søndag.
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Merrild Lavazza Danmark      Erritsø Møllebanke      DK-7000 Fredericia      tlf 45 63 103 103      merrild.dk  

Antal kaffetrøfler: 40 stk.  

INGREDIENSER
1 dl piskefløde
1 dl meget stærk kaffe 
– Merrild Økologisk kaffe
300 g mørk chokolade 70%

OVERTRÆK
1 dl kakao eller 150 g chokolade 
til overtræk

TILBEREDNINGSTID
Arbejdstid: 30 min. 
Afkøling: 2 x 1 time

FREMGANGSMÅDE
Bring piskefløde og kaffe i kog i en gryde. 
Hak chokoladen og smelt den i den varme 
kaffefløde. Rør til det er helt smeltet.

Sæt trøffelmassen koldt ca. 1 time og tril 
herefter 40 små kugler. Sæt kuglerne koldt i 
1 time evt. i køleskabet, hvis det skal gå hurtigt. 
Tril kuglerne i kakao eller overtræk dem med 
mørk chokolade.

Opbevar kuglerne tørt og køligt.

Tip!
Smag evt.

trøffelmassen

til med whisky,

kahlua eller
cognac

Lækre KaffeTrøfler med
økologisk og bæredygtig kaffe!

Merrild 
Økologisk/Bæredygtig

Kaffen Kort Fortalt:
Alt er dobbelt op i denne aromatiske højlandsblanding fra Peru og Honduras. 
Her er den fine økologiske og bæredygtige Arabica dyrket med kærlighed 
– både til kaffen og til de omgivelser, den dyrkes i. Bønnerne er modnet, 
tørret og ristet blidt med omsorg for kaffenydelse. Rund, fløjlsblød og 
imødekommende. Og i perfekt balance med en frisk snert af citrus.

Vores økologiske kaffesortiment omfatter 
også espressobønner og instant kaffe.

Hele bønner – 1000 g

Formalet – 500 g

22490_Ann_Kantinen_økokaffer.indd   1 28/03/2017   09.21



TEKST CATHRINE HUUS

Et allergen er et protein, som 
nogle mennesker kan reagere 
allergisk over for. Gluten er fx et 
protein i flere kornsorter. 

Der kan være stor forskel fra 
land til land på, hvilke fødevarer 
folk er allergiske over for. I Norden 
er mange allergiske over for mælk, 
æg, nødder, fisk og skaldyr. I 
Sydeuropa er det typisk sennep 
og selleri. 

Her er de 14 allergener, du skal 
kunne oplyse om:

• Æg
• Mælk
• Krebsdyr (rejer o.l.)
• Bløddyr (muslinger, snegle o.l.)
• Fisk
• Jordnødder
• Soja
• Sesam
• Svovldioxid/sulfitter (>10 mg/kg 

eller 10 mg/l)
• Nødder (mandler, hasselnød-

der, valnødder, cashewnødder, 
pekannødder, paranødder, 
pistacienødder, queenslandnød-
der (det samme som macada-
mianødder))

• Glutenholdige produkter 
(hvede, rug, byg, havre)

• Selleri
• Sennep
• Lupin

 

SÅDAN GØR DU
Personalet i køkkenet eller 
kantinen skal kunne oplyse om 
14 allergener i maden ifølge 
lovgivning fra EU. Man kan 
liste de allergifremkaldende 
ingredienser, som hver enkelt 
ret indeholder, på et skilt ved 
buffeten, så folk selv kan 
orientere sig. Alternativt kan 
man sætte et skilt op med 
opfordring til, at folk henven-
der sig til personalet for at 
få information om allergene 
ingredienser.

 

”Man skal holde styr på, at der 
ikke sker krydsforureninger. ”
INGER OLESEN

TEKST CATHRINE HUUS
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fødevareregler

Har du styr på 
dine allergener?
Siden årsskiftet 2016 har kantiner og storkøkkener 
haft pligt til at oplyse gæsterne om fødevarer, der 
kan fremkalde allergi. Få de gode råd fra en ekspert i 
fødevarelovgivning. 

H vor det før kun var producenter af 
færdigpakkede fødevarer, der havde 

pligt til at oplyse skriftligt om ingredi-
enser, der kan fremkalde allergi eller 
intolerans, har kantiner og storkøkkener 
nu fået samme pligt. Siden 1. januar 2016 
har storkøkkener, kantiner og restauran-
ter skullet indordne sig under de samme 

krav om information. Det stiller nye krav 
til arbejdsprocesserne i køkkenerne, 
fortæller Inger Olesen, som er konsulent 
hos Teknologisk Institut med speciale i 
fødevaremærkning.

”Man skal holde styr på, at der ikke sker 
krydsforureninger. Gæsterne skal kunne 
være sikre på, at retterne ikke indeholder 



På en rejse jorden rundt har vores kokke samlet 130 af jordens 
bedste retter, som er gjort lette og enkle for dig at lave. 
Ingredienserne kan selvfølgelig bestilles hos din grossist. 

Verdens bedste 
opskrifter

 
Verdens bedste opskrifter!ufs.com

ufs.com



Netværket Nofa (Netværk Omkring 
FødevareAllergener) er et forum, hvor medlem-
merne trænes i håndtering af allergener og 
lærer af hinandens erfaringer. Læs mere på 
www.nofa.dk

 

HVAD ER CØLIAKI  
OG  GLUTEN?

Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen, som kræver 
omlægning til absolut glutenfri kost. Man kan 
købe specialprodukter fremstillet af ren havre 
uden spor af andre kornsorter, som tåles af de 
fleste med cøliaki.

Gluten er en gruppe af proteiner i hvede, 
byg, rug og spelt. Gluten giver hos ca. 1 pro-
cent af befolkningen anledning til cøliaki. Majs, 
ris og boghvede indeholder ikke gluten.

 

AFSMITNING 
BELASTER HAVRE

Havre står på EU-listen over glutenholdige 
kornprodukter.

Havre indeholder som udgangspunkt ikke 
gluten, men afsmitning på møllerier eller op-
blanding på mark eller under høst gør, at stort 
set alle havreprodukter på markedet indeholder 
så meget gluten, at de ikke kan tjene som kost 
for personer, der lider af cøliaki. 

 

”Hvedemel er et pulver, som kan være 
svært at styre. Hvis man står og bager i 
det ene hjørne af køkkenet, og der åbnes 
en dør, kan melet flyve hen i en ret. ”
INGER OLESEN
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allergener, som de ikke kan tåle. Det 
kan være svært i et storkøkken, hvor 
flere har berøring med de forskellige 
arbejdsstationer.” 

Flyvende hvedemel
En af udfordringerne kan være 
hvedemel, som er en drilsk fødevare. 
Det indeholder gluten og kan skabe 
problemer. 

”Hvedemel er et pulver, som kan 
være svært at styre. Hvis man står og 
bager i det ene hjørne af køkkenet, 
og der åbnes en dør, kan melet flyve 
hen i en ret. Det er måske ikke særlig 
meget, men det betyder, at der kom-
mer hvede i en salat, som ellers burde 
være fri for det. 

Inger Olesen peger på et andet 
scenarie, som typisk kan opstå i et 
køkken. 

”Står man og hakker nødder på 
et bord, får man måske ikke tørret 
ordentligt op, før man hakker salat 
bagefter, og så risikerer man en for-
urening. Det er man nødt til at få styr 
på, for nogle reagerer meget stærkt 
på små mængder, mens andre skal 

udsættes for meget mere, før de får 
en reaktion. Derfor skal man sørge 
for at have 100 procent styr på sin 
produktion og sætte faste rammer 
for, hvordan man arbejder med de 
allergene fødevarer. Man kan også 
sørge for faste rengøringsprocedurer, 
når man har arbejdet med de ingredi-
enser, der kan fremkalde allergi.”  ■

fødevareregler



Vi har fået de lækreste kager  på programmet.
Svampede muffins - smag dem, det’ en drøm!...og så er det tø og server  muffins - det’ dejlig nemt!

Good afternoon...så er der scones! Teen på du selv klare, men de her scones kan vi varmt anbefale.
...det er oven i købet tø og server scones - så bliver det ikke nemmere!

Mette Munk A/S • Gøteborggade 3-5 • 5000 Odense c • Telefon: 70 20 23 71 • www.mettemunk.dk



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. 

Charlotte Bruhn Sander, Center for aktiv indsats, 
Gislev, Anne Margrethe Justesen, Gasa, Odense 
Sonja Andersen, Århus ejendomme, Ronny 
Sonne, BC-Catering Grossisten A/S, Pia Hoff 
Hjorth, Naturbruget Tranum, Kim Pedersen, 
Ressource Center, Aalborg, Bente Kristensen, 
Erhvervsakademiet midtvest, Holstebro, Jesper 
Lerche, Per Aarsleff A/S, Århus ,Bo Christiansen, 
Euro Poultry, Ålborg, Martin Lilja Vieler, Jøni A/S, 
Jesper Mann, Carl B.Feldthusen, København, Bent 
Riis, Humlum Brød, Hjerm, Jesper Nielsen, Kolding 
Kommune, Joan Olesen, Kolding Kommune, Randi 
Nielsen, Kolding Kommune, Annette Pedersen, 
Kolding Kommune, Barbara Hansen, Kolding 
Kommune, Ellen Rødgaard, Kolding Kommune, 
Jane Katholm, Sputnik STU, Hanne Kjemstrup, 
Nordfyns Efterskole, Ulla Jensen, Nordfyns Efterskole, 
Birgit Egeberg, Nordfyns Efterskole, Kirsten 
Rendbæk, Haarby Efterskole, Margrethe Paetch, 
Haarby Efterskole, Karen Grubbe Hynkenmejer, 
Blomstercafeen, Svendborg, Lene Larsen, Haarby 
Efterskole.

Velkommen

nye medlemmer

TEKST CATHRINE HUUS

 Nyt medlem
MICHAEL DALBØ, KOK OG KOORDINATOR I ALS, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRINGEN FÆRØERNE, THORSHAVN

 
Hvordan vil du beskrive jeres kantine?
”Vi er to fastansatte, min kollega på halv tid, hvis faglige baggrund er bachelor i human 
ernæring, og jeg selv på fuld tid. Vi laver mad til de 40 ansatte hos den færøske akasse 
og til de arbejdssøgende, der er på kurser på vores produktionsskole, så alt i alt bliver det 
til 5560 kuverter hver dag. Vi har plads til 34 personer i jobtræning i køkkenet, men vi 
arbejder på et nyt setup, som skal give plads til flere.”

Hvad er jeres madstil?
”Hovedtrækkene i vores koncept er økologi, bæredygtighed, lokale råvarer og madspild, 
men vi er ikke fanatiske. Vi har en frokost og middagsbuffet, hvor der bliver serveret 
varmt og koldt: grøntsagsretter, supper, fisk, skaldyr og kød. Kort sagt er der noget 
for alle uanset køn og alder. Hovedvægten er grov, grøn og helserigtig kost. Vi har en 
målsætning om at øge grøntsagsdelen og reducere proteinindholdet på bordet, men det 
skal ske i et tempo, hvor alle kan være med. Ingen må gå sultne fra bordet. Vi prioriterer 
hjemmesyltning og fermentering, for vi kan godt lide at arbejde med de gamle tilbered
ningsmetoder.”

Hvad serverede I til frokost i går?
”Vi fik helstegt, fermenteret lammekød med ovnstegte grøntsager og kartofler. 
Fermenteret lammekød er en færøsk delikatesse, der kan spises tørret som skærpekød, 
kogt eller stegt. Det har en speciel smag, man kan sammenligne det med lagret ost, 
bare mere ovre i umamismagen. Den vækker virkelig sanserne! Lammet er lokalt og 
har hængt i mit eget luftige udhus i et halvt år. Det er en dyr delikatesse, som er meget 
eftertragtet. Vi er ca. 50.000 mennesker på Færøerne, og vi slagter 70.000 får, og de går 
som varmt brød.” 

Hvor meget gør I ud af de klassiske færøske retter? 
”Vi køber typisk ti lam om efteråret og serverer fermenteret lammekød 56 gange på et 
år. Vi sætter også gerne kogt lammehoved på bordet, men vi supplerer med fiskefrika
deller, for det er ikke alle, der er lige så begejstrede for retten, som vi to køkkenkarle er. 
Vi har ingen kommerciel fuglefangst, men man kan købe lokale råvarer fra fiskere og 
fritidsfangere. Vi køber fx mallemukunger af lokale fangere. Deres unger er så spækfede, 
at de ikke kan flyve, og bliver fanget med ketsjere. Mht. frugt og grønt har vi en begræn
set produktion på øerne, så størstedelen bliver importeret fra udlandet. Vi køber helst fra 
producenter, der lægger vægt på økologi, kort transport og lavt CO

2forbrug.”

Med en blanding af klassiske færøske retter og grov og helserigtig kost 
servicerer Michael Dalbø 60 gæster i kantinen hver dag. 
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www.ventegodtgaard.dk

Vi leverer friskplukkede 
økologiske jordbær alle 
dage i jordbærsæsonen.

Vi dækker kun Københavnsområdet
Kontakt os for yderligere information

Tlf: 2236 0050
Mail: jens.vgg@gmail.com

Inspiration til  
jordbærglæde 

Udover jordbær, leverer  
  vi også nyopgravede  
    kartofler, squash, 
        blåbær, hindbær, 
             æbler mm.
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FRA MEL TIL BRØD

Onsdag den 26. april 2017, kl. 15.30-19.00 
Kantinen, Mulernes Legatskole, 5240 Odense NØ

En eftermiddag med sprød skorpe.
En repræsentant fra HavneMøllerne – et af 
Lantmännen Cerealias varemærker – kom
mer og fortæller om processen fra korn til 
mel og fra mel til brød.
Vi skal høre om kornsorter, temperaturer, 
æltetider og hævetider, som er vigtige i 
godt bagværk.
Vi nyder de færdigbagte brød med noget 
god ost.

Pris for medlemmer: Gratis 
Pris for ikkemedlemmer: kr. 150 
Tilmeldingen er først gældende,  
når beløbet er indbetalt. 
Beløbet indbetales på  
reg.nr. 5975 kontonr. 0005000698. 
Husk at oplyse deltagernavn ved betaling. 
Tilmelding og betaling den 19. april  
til Susanne Banke på mail suba@jfmedier.dk  
eller telefon 40 26 66 05.

FOOD TO GO

Onsdag den 26. april 2017 kl. 16.30 
Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle

Du og dine kolleger inviteres hermed til en 
aften i godt selskab med repræsentanter fra 
Polar Food, Delitaste og Mette Munk, som 
sammen 

vil fortælle og inspirere os om en af 
tidens nye trends omkring mad på farten.

Vi har alle en travl hverdag, så maden må 
gerne være let tilgængelig, men skal samti
dig være både indbydende, spændende og 
sund.

Pris for medlemmer: kr. 100 
Pris for ikkemedlemmer: kr. 150 
Beløbet indbetales på  
reg.nr. 9551 kontonr. 6580901342. 
Tilmelding senest den 20. april til Inge Marie Ravn på 
mail: imravn63@gmail.com eller på tlf. 23 71 47 46.

KALKGRUBEN I HJERM

Onsdag den 10. maj. 2017, kl. 16.30 
Jernbanegade 13, 7560 Hjerm 
Vi slutter hos Ostemesteren,  
Vestergade 11, 7600 Struer

Vi skal besøge Thises ostelager i kalkgru
ben i Hjerm, til en rundvisning og derefter 
til Struer, hvor vi skal besøge Charlotte i 
hendes butik Ostemesteren & Café O. Hos 
Charlotte skal vi smage på forskellige oste.

Pris: 100 kr. for medlemmer og  
200 kr. for ikkemedlemmer. 
Tilmelding: senest den 1. maj 2017 til Nanna 
på mobilnummer 24 45 12 44 eller på mail: 
oedegaarden@c.dk.

FREMTIDENS KANTINE

Onsdag den 17. maj 2017 
Sted følger senere

Kristian Pedersen fra Simply Cooking driver 
14 kantiner på Sjælland. Kom og hør, hvor
dan han gør en forskel hver dag samtidig 
med udfordringen i forhold til at lave lækre 
retter for små penge.

Repræsentanter fra KødGrossisten vil 
denne aften være til stede, hvor de vil 
fortælle om, hvordan de arbejder i forhold 
til kundernes krav om bedre dyrevelfærd, 
økologi, danske og prisbillige produkter.

Imens vi lytter, nyder vi de lækre retter, 
som bliver tilberedt af gode danske råvarer, 
og oste, som bliver præsenteret af Stefan 
Jespersen fra HKI Ost.

Dagen afsluttes med en kop kaffe og en 
hyggesludder med gode kolleger.

Pris: Gratis og er for både medlemmer  
og ikkemedlemmer. 
Sted og korrekt tidspunkt kommer senere.

BESØG PÅ STEENSGAARD   
VED FÅBORG

Slutningen af maj eller først i juni

Vi skal en tur på det økologiske principland
brug Steensgaard, som ligger ved Fåborg.
De har grise, kvæg, får og ænder og driver 

det sker



Vær med på www.måltidsmærket.dk.

MÅLTIDSMÆRKET  
– GROFT SAGT, GO’ MAD
Det skal være nemmere for jer, der arbejder med maden på skoler og i kantiner, at lave 
sund mad, der samtidig er lækker. Fødevarestyrelsen lancerer derfor Måltidsmærket og 
en guide, som omsætter de officielle kostråd til jeres hverdag. Med guiden kan I lave 
velsmagende og sund mad tilpasset lige præcis jeres madtilbud – uanset om I arbejder  
i en mindre skolebod, kantine eller et stort centralkøkken.

18628_FVST_Ann_Kantinen_210x297_3_FINAL.indd   1 14/02/2017   16.02
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det sker

et slagtehus og en gårdbutik samt spise
restaurant, som har åbent nogle dage om 
ugen.

Vi har ikke mulighed for at lægge et fast 
program for dagen lige nu, da Steensgaard 
er ved at foretage nogle ændringer.

Det endelige program for dagen kommer 
sidst i februar via hjemmesiden, Facebook 
og mail.

SOMMERUDFLUGT  
MED JAKOB

Onsdag den 31. maj 2017, 
kl. 15.45-19.00, Aarhus Havn, Dokk1

Vi mødes i forhallen i Dokk1 kl. 15.45.
Vi får en rundvisning i det store hus med 
bibliotek, borgerservice og lækker kunst.
Ring på tlf. 27 64 38 10 (Mette), når du 
slutter dig til.

Kl. 16.45 mødes vi alle på trappen uden for 
Dokk1 og går sammen til påstigningsstedet.

Kl. 17 sejler vi ud i Aarhus Bugt med den 
overdækkede slæbebåd ”Jakob”.

En guide fortæller undervejs, og vi får en 
lille forfriskning.

Vi slutter af med sandwich og hygge på 
trappen ved Dokk1. I tilfælde af dårligt vejr 
spiser vi indendørs.

Pris for medlemmer: 100 kr. 
Pris for ikkemedlemmer: 250 kr. 
Tilmelding og betaling senest d. 25. maj  
til Mette Sørensen på mail: mette@amara.dk  
eller telefon: 27 64 38 10. 
Beløbet indbetales på  
reg.nr. 2264, kontonr. 812592607.  
Husk at oplyse navn ved betaling.

SOMMERUDFLUGT  
TIL ELMEGAARDEN

Onsdag den 31. maj 2017, kl. 16.30 
Damager 7, 6560 Sommersted

Tag med på sommertur til Elmegaarden i 
Sommersted, et meget spændende og hyg
geligt sted. Vi skal besøge et landbrug med 
egen gårdbutik, mejeri, forsamlingshus og 
bondegårdsferie.

Vi får en rundvisning i alle herlighederne 
med fortællinger og smagsprøver. Endelig 
slutter vi af i forsamlingshuset med lidt mad 
og måske en lille vise af værten.

Se mere på hjemmesiden elmegården.dk 
Pris for medlemmer: kr. 150 
Ikkemedlemmer: kr. 250 
Beløbet indbetales på  
reg.nr. 9551 kontonr. 6580901342. 
Tilmelding senest den 24. maj til Inge Marie Ravn på 
mail: imravn63@gmail.com eller på tlf.: 23 71 47 46

SOMMERUDFLUGT TIL  
BÆCHS CONDITORI I HOBRO

Tirsdag den 13. juni 2017

Bussen kører fra Holstebro kl. 13 fra Tv 
MidtVest og samler op på parkeringsplad
sen ved  fordelingsringen ved LundSunds
rundkørslen kl. 13.30.

Herfra kører vi til Hobro med ankomst kl. 
15.00.

Kærlighed til gode råvarer og konditor
kager er grundlaget for Bæchs Conditori, 
der blev grundlagt i 1878 i Hobro og er det 
største og ældste i Danmark.

Vi skal på en rundvisning i bageriet, før 
produktionen stopper. Herefter er det tid 
til at høre om Bæchs Conditori fra 1878 til 
i dag.

Efter besøget på Bæchs Conditori 
fortsætter vi ud i det blå, hvor vi skal nyde 
sandwich og et lille glas i det fri. Vi forventer 
at være hjemme igen mellem kl. 20 og 21.

Pris: 100 kr. for medlemmer og  
175 kr. for ikkemedlemmer. 
Tilmelding skal ske til Jannie på mobil: 20 93 56 71 
senest den 1.6.2017.



N R .  2  ·  A P R I L  2 0 1 7  ·  K A N T I N E N . D K    41

60 år
Herdis Jessen, 10.05. 
Donsvej 51, Vester Nebel, 6040 Egtved

Lene Hansen, 01.06. 
Anlægsvej 6, 4100 Ringsted  

Gunni Frandsen, 27.06. 
Tåsingevej 21, 6100 Haderslev

55 år
Per Jensen, 23.05. 
Ferskenvej 38, 9000 Aalborg

Lone Brandt Holm, 27.05. 
Herningvej 138, 9220 Aalborg Øst

Kirsten Belter, 14.06. 
Brynhøjvænget 60, 8381 Tilst

50 år
Lise Hjortkær Lervad, 11.05.  
Ådalsvej 9, 7300 Jelling

Maj Britt Enmsen, 18.05. 
Korundvej 36, 8700 Horsens

Charlotte B. Hansen, 30.05.
Billeshavevej 34, 5120 Odense NV

fødselsdage

FORENINGEN KANTINE & KØKKEN REDAKTION & PRODUKTION

Redaktion
Ansvarshavende Jan Andersen
Redaktør Cathrine Huus
E-mail: Cathrine.Huus@datagraf.dk

Design & produktion
Datagraf Communications
www.datagraf.dk

Annoncesalg
DG Media
www.dgmedia.dk

Oplag ifølge Fagpressens Medie Kontrol: 
5.200 eksemplarer

ISSN 0022–8885
Kantinen udkommer 6 gange årligt

Deadline for annoncer til Kantinen nr. 3:
10. maj 2017

Forsidefoto: Panthermedia

kolofon

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

Sekretær
Valborg Brandstrup
Bavnegårdsvej 95
8361 Hasselager
Tlf. 30 27 57 53
E-mail: sekretaer@kantinen.dk
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Tove Kærgaard
Rugbjergvej 6 
7490 Aulum 
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tk@blicher.dk

Bladet KANTINEN sendes til alle 
 kantiner og storkøkkener, men selvom 
du får bladet, er du ikke auto matisk 
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.

Bliv medlem af

Husk at give foreningen besked, hvis du skifter arbejde, e-mail 
eller adresse. Skriv til Lene Ruby på kasserer@kantinen.dk.

Vi har erfaret, at flere ønsker et gruppemedlemskab.  
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 medlemskabet er personligt.
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leverandørregister

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

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-foodservice.dk

Catering
Engros

– en del af FoodService Danmark

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
Copenhagen Markets
Litauen Allé 13, 2035
2630 Taastrup
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

grossister

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

Frisk

Fisk

Frisk

Grønt

Frisk

Kød

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.

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

 

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.

 

KOHBERG BAKERY GROUP A/S, 
FOODSERVICE
Sverigesvej 3
DK-6100 Haderslev
Phone: +45 7364 6400
Web: www.kohberg.com
Kohberg Bakery Group A/S er Danmarks største 
familieejede bageri. Med stolte bagetraditioner og 
mere end 100 års erfaring indenfor godt bagværk, 
tilbyder vi et bredt og velsmagende sortiment af 
bl.a. rugbrød, hvedebrød og wienerbrød. Vi kan 
vores håndværk, og kan derfor indgå som en 
stærk strategisk partner for dig og dit køkken.
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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

BENT BRANDT er Danmarks største leveran-
dør af udstyr til storkøkkensektoren. Vi leverer 
blandt andet til kantiner, hoteller, restauranter, 
storkøkkener og til offshore- og marinesektoren. 
Vores kendetegn er høj kvalitet, god service og 
funktionelt design. Vi forsyner vores kunder med 
alle former for maskiner, inventar samt serverings- 
og køkkenartikler, og vi yder desuden teknisk 
service. Vi samarbejder med udvalgte danske og 
udenlandske leverandører, som kan honorere de 
høje krav, vi stiller til produkterne. Vi er miljøcerti-
ficerede, og vores drift, leverancer og serviceydel-
ser sker med størst muligt hensyn til miljøet. 

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 8930 0000

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

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
Emballage og non-foodvarer.
Bastrupgaardvej 8-10, 7500 Holstebro
Tlf. 70 10 33 66
antalispackaging.dk
justask@antalis.dk
Rådgivning er vores kerneydelse.
Vi sikrer, at du altid får den rette vejledning,
- uanset om du har brug for standardprodukter
eller unikke konceptløsninger.

ROYAL GREENLAND A/S
Hellebarden 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 98 15 44 00

www.royalgreenland.com/foodservice
Salg
Flemming Trosborg, tlf. 41 88 26 64 
fltr@royalgreenland.com
Niels Pinderup, tlf. 22 11 70 49
nipi@royalgreenland.com
Michael Kaisler Thomsen, tlf. 41 99 84 53
mika@royalgreenland.com
Anne Jakobsen, tlf. 21 25 55 04
anja@royalgreenland.com
Royal Greenland leverer bæredygtige fiske- og 
skaldyrsprodukter af højeste kvalitet, som du kan 
skabe særlige og lækre retter af.

FORNØJELSE!
GRIS MED STØRSTE

DANISH CROWN AMBA
Marsvej 43
8960 Randers SØ

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

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

t e k n i k

Belægnings
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Nyhed!
Rugmelspaneret sildefilet, 
færdigstegt
-  De færdigstegte fileter er tilberedt til en kerne- 

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

-  Ideel til smørrebrød

Brug fileterne til både kolde og varme 
serveringer 
-  Når det skal være nemt og du vil spare tid
-  Fileterne kan evt. lunes hurtigt i 
 ovnenPR
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F Æ R D I G S T E G T  F I S K 
5 x færdigstegt paneret fisk

d u  s k a l  k u n  o p t ø  f i s k e n

Fileterne kan anvendes direkte fra  
frost uden yderligere tilberedning

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO

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

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

Fiskenuggets af alaskasej, 
tempurapaneret, 
færdigstegt (80% fisk) 
Vægt: 16 - 26 g, 
2 x 2.500 g/krt
Varenr.: 154 054 102

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

Sildefilet, paneret,
færdigstegt
(65% fisk) 
Vægt: 100 - 160 g, 
2 x 2.500 g/krt
Varenr.: 153 639 011

NYHED

NYHED

NYHED




