
  

Efterårs- 
program2017 

Midt/Vest  

Foreningen Kantine & Køkken  

er en landsdækkende brancheorganisation  

med omkring 700 medlemmer.  

Et fagligt fællesskab for alle, der arbejder  

i et storkøkken og brænder for emner som; 

mad, ærlige fødevarer, arbejdsvilkår,  

sikkerhed og ikke mindst de nyeste tendenser  

indenfor branchen.  

Vores primære berettigelse er netværk på tværs  

af branchen. Vi tilstræber hele tiden at  

udvikle os og være inspirationskilde og  

vidensbank indenfor alt, der rører sig i landets 

storkøkkener. Læs meget mere på: 

www.kantinen.dk 



Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Midt / Vest: 

 

FORMAND: 

Lene Ruby . Hornshøjparken 4 . 7500 Holstebro . Tlf. 51 94 06 70 

Mail: leneruby@gmail.com 

 

KASSERER: 

Anita Denby . Tlf. 61 67 76 20  

Mail: anita@denby.eu  

 

SEKRETÆR: 

Janni Wagner Hansen . Tlf. 20 93 56 71  

Mail: janniwhansen@mail.dk  

 

Liselotte Sandholm . Tlf. 51 37 81 80 

Mail:  hplls1488@gmail.com    

  

Nanna Ødegården . Tlf. 24 45 12 44 

Mail: oedegaarden@c.dk  

 

 

 

 

 



Vi mødes til 

”Av min arm” 
hos Creativ Company . Rasmus Færchsvej 23 . 7500 Holstebro 

ONSDAG den 20. september kl. 16.00 

 
Mange i vores branche lider af overbelastning i skuldre og albuer.  

Vi vil denne eftermiddag få besøg af Mette fra Frigodan og  

Michael fra Mette Munk. De vil inspirere os med gode ideer til salater og  

sandwich, med produkter, så du kan skåne skuldre og hænder.  

De vil demonstrere og have dejlige smagsprøver, samt opskrifter med. 

 

 

 

 

 

 

Derudover har vi inviteret en fysioterapeut, der vil fortælle os om  

hvordan vi kan passe på vores skuldre og albuer.  

Er der noget vi kan gøre, for at forebygge skaden og stoppe skaden,  

når den er der?   

Vi vil meget gerne opfordre jer, til at tage en kollega med  

til dette arrangement. 

Virksomhedsbesøg på 

Danpo i Give  
Ågade 2 . Farre . 7323 Give 

TORSDAG den 26. oktober kl. 16.00 

 
Vi skal besøge en fjerkræ virksomhed der 

udvikler og producerer frosne, kølede og 

højtforædlede kyllingeprodukter. Vi får mu-

lighed for at komme ind på fabrikken og se 

dagens slagtning og produktion. Derefter vil fabrikschefen, fortælle os om  

produktionen af kyllinger og kyllingeprodukter på Danpo. 

 

Vi slutter eftermiddagen med lidt mad og hyggelig samvær. 

 

 

OPSKRIFT: Frokostsalat med kyllingefilet / 4 personer 

Stegt Danpo kyllingefilet i tern eller skiver / Rå blomkålsbuketter / Agurketern 

Kogte rødbeder i tern / Avocado i tern / Sprøde salater / Saltede mandler eller 

nødder / Små kryddertomater i både. 

Dressing: 1 dl olivenolie / 1 dl citronsaft / 1 dl revet parmesanost 

 

Kom dressingen i bunden af glasset og byg derefter 

salaten lagvis op med de faste og ”hårde” ingredien-

ser i bunden. Så kan de marinere, mørne og tage 

smag uden at de andre ingredienser bliver kedelige. 

Når det er spisetid, vender du bare bunden i vejret  

på glasset og ryster det, så dressingen fordeles.  

TILMELDING SENEST DEN 19. oktober TIL: 
Lene på mail: leneruby@gmail.com  eller 51940670. 
 
Pris for medlemmer: 50,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

TILMELDING SENEST DEN 13. september TIL: 
Lene på mail: leneruby@gmail.com  eller 51940670. 
 
Pris for medlemmer: 50,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

http://www.danpo.dk/da/forbruger/opskrifter/filet


Så det jul... 

Julehygge - snakke, snakke… 
og ”De 4 Juleesser” 

FREDAG den 24. november kl. 15.00 
Partner Revision . Thrigesvej 3 . 7430 Ikast 

 
Endelig skal der julehygges igen og denne gang med “ De 4 ESSER “, som vært. 

Først vil de hver især præsenterer deres produkter og give os gode råd og  

vejledning til, hvordan vi kommer gennem den travle tid. 

Derefter vil der være buffet bestående af produkter fra “ DE 4 ESSER “. 

Der vil være alt fra sild, kylling, kalkun ost og kage og selvfølgelig et glas vin  

eller to... 

Vi skal mødes hos Lene, PARTNER REVISION i IKAST og vi håber på stor  

opbakning for jeres egen, vores og ikke mindst “ DE 4 ESSER “´skyld. 

  

 

P.S. - som altid... 
Vi skal jo også have vores lille pakkespil,  

som åbenbart er en succes. 

Så derfor HUSK: 

En pakke til ca. 50 kr. 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 15. november TIL: 
Janni:  20935671 
 
Pris for medlemmer: 100,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. 

Kom med på 

Sommertur 
Sommerudflugt med alt godt til maven fra haven. 

TIRSDAG den 22. august kl. 16.00 
skal vi mødes hos Gitte Kyed 
Stormosevej 35 . Studsgård . 7400 Herning (Kør efter Kims Kassori) 
 
Gitte er selv udlært indenfor vores branche, men er for nylig blevet selvstændig 
inden for spiselige og økologiske blomster. 
Gitte har en passion for alt i naturen og er vild med at fortælle om den og dyrke 
selv. 
 
Helt fra Djursland får vi også besøg af Anemette Olesen, 
som er fagbogsforfatter til min. 50 bøger, som handler 
om alt fra haven til maven. 
Det være sig kogebøger, have- og urtebøger. 
  
Vi håber på det perfekte sensommervejr og skal være  
ude i naturen, hvor vi selv finder noget spiseligt,  
tilbereder det og hygger os. 
  

Mød talstærkt op  

og mød disse to dejlige naturmennesker fra nær og fjern. 

TILMELDING SENEST DEN 15. august TIL: 
Janni:  20935671 
 
Pris for medlemmer: 100,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. 


