Bliv

mednluem
!

Inspiration, viden, fællesskab
og efteruddannelse.

Se her!
Foreningen tilbyder dig
inspiration, relevant
efteruddannelse
og lederuddannelser.

Vores omfattende aktivitetsprogram
indeholder både spændende foredrag,
uddannelse, kurser og inspirationsture.

Er du kok, cater, køkkenassistent, økonoma,
ernæringsassistent eller smørrebrødsjomfru? Er du
ansat i en privat kantine, et offentligt storkøkken
eller driver du en enmandskantine?

6årligt

gange

Medlemskab inkluderer gratis
adgang eller rabatpris til vores
spændende aktiviteter samt
magasinet KANTINEN
lige til døren.

Vær med i en forening, der sætter
glæden ved dejlige råvarer, håndværk
og socialt fællesskab i højsædet.

Vi har et tilbud til dig!
Meld dig ind i
Foreningen KANTINE & KØKKEN
lige nu, og få de næste 6 måneder som
GRATIS introduktion til foreningen.

FAGBLADET FOR KANTINE OG KØKKEN

NR. 6 NOVEMBER 2016

Du bliver en del af et stærkt fællesskab
med 1000 engagerede kollegaer, som
mødes til spændende foredrag, skarpe
kurser, sociale sammenkomster og besøg
hos fødevareproducenter.

KANTINEPRISEN 2017
- Er din kantine
ganske særlig?
Følg med på
goderaavarer.dk
og bliv klogere på, hvordan
du indstiller din kantine
til Kantineprisen 2017

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

KANTINEPRISEN er Landbrug & Fødevarers pris til kantiner, der tænker nyt, og som
formår at udvise ansvar og gå i dialog. Vinderen vælges blandt kantiner som i særlig grad
står for at tage ansvar for den mad der serveres og for de ressourcer og mennesker kantinen
er i berøring med.

tema

neurogastronomi

BLIV MEDLEM NU!

Brænder din kantine for at servere dagens bedste måltid for jeres kunder? Så er det måske
jer der vinder Kantineprisen 2017.
Følg med på goderaavarer.dk

Det handler om at stimulere alle sanser,
når man vil skabe en god spiseoplevelse

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

HJERNEGOD MAD
Kokken Rasmus Bredahl
serverer kun én ret i kantinen. Han mener nemlig, at
frokostbuffeten er en fejltagelse. Til gengæld giver
han den gas på farverne,
knækket og smagen.

ØKOGULD PÅ
HOSPITALET
Regionshospitalet Randers har som det første
hospital fået det økologiske guldmærke. Det har
medført en jagt på overflødige arbejdsprocesser.

BRONZE TIL
CATERINGLANDSHOLDET
Det danske landshold
trodsede en udbrændt
ovn og vandt en flot
tredjeplads til OL.

Du tilmelder dig foreningen direkte via kantinen.dk
under fanen ”Nye medlemmer”.
Du får de næste 6 måneder GRATIS

Noget at leve af. Noget at leve for.
Annoncer Kantineprisen.indd 2
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Foreningen KANTINE
& KØKKEN er til for at
stimulere din faglighed,
styrke dit kendskab til
nye råvarer og produktionsmetoder og skabe
sociale bånd på tværs af
hele landet.
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