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Nordjylland  

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 



Food Festival 
Food Festival er Nordens største madfestival. 

Hvert år slår festivalen dørene op til en weekend 

fyldt med inspiration og kulinariske oplevelser  

i de smukke omgivelser ved Tangkrogen i Aarhus. 
 

Et centrum for madglæde 
Food Festival er en festival baseret på passion og entusiasme for mad. Her  

kan du møde topkokke, fødevareproducenter, bloggere, debattører og andre 

madfolk, der afholder workshops, uddeler smagsprøver og præsenterer dig  

for både klassiske og innovative madprojekter. Få en snak om gastronomi over 

en specialøl og bliv både mæt og klogere. 
 

DM i Hotdog 2017 
Gå ikke glip af en af festivalens absolutte højdepunkter, når nogle af de mest 

populære og anerkendte kokke i Danmark genfortolker den klassiske hotdog. 

DM i Hotdog er en magnet for madelskere, der er vilde med alle slags hotdogs, 

hvor "med det hele" får en helt ny betydning. I årenes løb er hotdoggene blevet 

prydet med alt fra levende citronmyrer, der kravler ud af din hotdog, til hotdogs 

serveret i kulsort brød og hotdogs serveret af maskerede, dansende servitricer. 

Kun fantasien sætter grænser og niveauet er højt. Dommerpanelet kårer hvert 

år en vinder i kategorierne "traditionel hotdog" og "moderne hotdog".  

Food Festival løber af stablen fra den 1. - 3. september 2017. 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Nordjylland: 

 

FORMAND: 

Jan Andersen . Artemisvej 13 . 9210 Aalborg SØ . Tlf. 40 51 85 10 

Mail: jan.andersen@nordjyske.dk   

 

KASSERER: 

Gitte Vangsø . Umanakvej 6 . 9210 Aalborg SØ . Tlf. 61 33 14 30 

Mail: fam.vangsoe@mail.dk  

 

SEKRETÆR: 

Mette Pilgaard . Tlf. 40 60 93 68 

Mail: mettenormind@gmail.com  

 

Jytte Mortensen . Tlf. 61 77 32 46 

Mail:  jym@arcticimport.dk   

  

Anette Iversen . Tlf. 25 40 80 90 

Mail: cafeboldeye@email.dk  

  

Kate Madsen . Tlf. 40 15 77 37 

Mail: katescater@hotmail.com 



Kender du Ryå Is? 

Åbybro Mejeri 
Brogårdsvej 148 

TIRSDAG den 10. oktober kl. 16.00-20.00 

 

Vidste du at der er en rigtig hyggelig cafe i forbindelse med mejeriet? 

 

 

 

 

 

Du har nu mulighed for at komme med på en fantastisk rundvisning på mejeriet, 

hvor du kan høre om hvordan de laver smør og is.   

Kom og se deres fantastiske biler. De har bl.a. krone 5. 

Henrik Lindhardt som har mælk og benzin i blodet, viser os rundt og fortæller 

sjove historier om livet på et mejeri. 

Efter et spændende foredrag indtager vi cafeen hvor vi nyder en vild platte med 

produkter fra Rævhede. Mon ikke vi skal smage lidt is? 

 

Hiv stikket ud og vær med til en hyggelig eftermiddag med dine kollegaer. 

Julebanko med 

Julemad 
Kantinen hos Anette Iversen . Businesspark Nord . Østre Alle 6 . 9530 Støvring. 

TORSDAG den 30. november kl. 17.00... 
 

FKK Nordjylland inviterer dig til hyggelige timer i "julens tegn". 

Vi begynder 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 samt privat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementet er for aktive medlemmer samt leverandører.  
Julefrokosten er for alle, som er medlem af FKK, og for vores leverandører. 

TILMELDING SENEST DEN 20. november TIL: 

Anette Iversen på mail:  kantine@businessparknord.dk 

Pris: 150,- kr. / Betales på dagen. 

TILMELDING SENEST DEN 3. oktober: 

Betaling og bindende tilmelding til Gitte Vangsø: MobilePay: 61 33 14 30 

Pris for medlemmer: 100,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr. 

mailto:kantine@businessparknord.dk


 

 

 

Indbydelse til en spændende eftermiddag: 

Brød Workshop 

ONSDAG den 6. september kl. 16.00 
på Erhvervsskolerne i Aars 

Interessen for det gode brød har aldrig været større. Erhvervsskolerne Aars  

vil gerne invitere dig og dine kollegaer til en spændende tema eftermiddag  

sammen med foreningen kantiner & køkken. Temaet er brødet og dets udvikling 

og betydning i det moderne køkken, herunder følgende punkter. 

•Krav om øget økologiprocent 

•Fravalg af tilsætningsstoffer 

•Grow local (lokale råvarer) 

•Back to basic (det gamle håndværk og dyder) 

•Kvalitet frem for kvantitet 

•De gamle kornsorter og deres egenskaber 

•Bæredygtighed 

I vil blive præsenteret for nye brødtyper, meltyper, korn og bagning på surdej/

fordej og lange modningstider(koldhævning). I vil blive præsenteret for nye brød-

typer, meltyper, korn og bagning på surdej/fordej og lange modningstider

(koldhævning). Vi har forberedt deje som i er med til at bearbejde og afbage, og  

I vil røre jeres egne deje som i får med hjem, så i kan forkæle kollegaer eller  

familie med friskbagt brød. I vil møde både professionelle bagere og fagfolk som 

taler for det gode håndværk og de gode råvarer. 

PROGRAM: 

Kl. 16.00:  Velkomst 

Kl. 16.15:  Oplæg ved faglærer Rikke Lykke Larsen og Per Michael Pedersen 

  fra Läntmannen 

Kl. 16.30:  Workshop med faglig og kollegial dialog og praksis 

Kl. 18.30:   Præsentation og prøvesmagning af produkter samt let traktement 

  af økologiske produkter 

Kl. 19.30:   Afrunding og tak for i dag 

 

TILMELDING SENEST  - og nødvendig - DEN 1. september TIL: 

Peter Bertelsen på pbe@esaars.dk  

2018 

Foodexpo 
To ekstra messehaller bliver taget i brug næste gang 

I 2016 var otte messehaller i brug på Foodexpo - næste år bliver der ti.  

Forberedelserne til næste udgave af Nordens største fødevaremesse,  

Foodexpo i Herning, er godt i gang, og arrangørerne hos  

MCH Messecenter Herning tager denne gang flere haller i brug til messen. 

 

Når Foodexpo holdes i dagene  

18.-20. marts 2018 

kommer den således til at fylde ti messehaller, to flere end på den seneste  

messe i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henrik Kongsgaard 

 

Helt nye koncepter 

Foodexpo 2018 kan tilbyde helt nye koncepthaller inden for både detail,  

økologi og hotelindretning. Hotelkonceptet er skabt af trendforsker og  

livsstilsekspert Mads Arlien-Søborg, og det vil byde på spændende udstillere, 

inspirerende områder, informative talks og gode madoplevelser for  

de besøgende, oplyser MCH. 

mailto:pbe@esaars.dk
http://www.food-supply.dk/company/view/273/messecenter_herning

