
  

Efterårs- 
program2017 

Trekantområdet,  

Esbjerg,  

Syd- og Sønderjylland 

 

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 



Vi glæder os 

til en ny sæson, og håber I har lyst til at deltage i de  
kommende tre arrangementer. 

 
 

Har du en god idé 
til kommende arrangementer, hører vi det gerne. 

 
 

Lokaler: 
Har du mulighed for at lægge lokaler til,  

så byd ind, vi kommer gerne! 
 

 

Mailadresse: 
Vi vil meget gerne opdatere vores medlems-mailadresse-kartotek. 

Send os en mail til: 

Kantine3kant@gmail.com 
Vi kan hurtigere nå ud til jer med beskeder og lignende, 

samtidig sparer vi porto. :) 
 

Det er SIDSTE gang 
programmet bliver postomdelt, fremover vil det komme pr. mail.  

DERFOR, send os din mail i dag! 
 

 

 

 

Generelt om tilmelding: 

 

ALTID til vores KASSERER: 
Inge Marie Ravn . Ådalvej 26, Hvejsel, 7300 Jelling . Tlf. 23714746. 

Mail:  imravn63@gmail.com 
 

 

 

 

Ring eller mail 

ALTID inden du betaler. 

 
 

Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 

HUSK 
at notere dit navn og antal. 

 
 
 

Vi arbejder på en MobilePay-løsning, men det er ikke helt enkelt. 
Når det - efter forventning - falder på plads, mailer vi besked. 

DERFOR husk at sende din mail-adresse til os: 
Kantine3kant@gmail.com 



Kom på besøg hos 

Easyfood i Kolding 
Albuen 82 . 6000 Kolding 

TORSDAG den 15. november kl. 16.30 - 20.00 

 
 
Easyfood byder velkommen i deres inspirerende  
lokaler. Temaet for aftenen vil være innovation og 
inspiration krydret med gode produkter. 
Vi vil høre om hvordan produkterne bliver til og 
hvordan de bliver lavet i bageriet. 
 
 

 
PROGRAM: 
16.30  - 16.45  Velkomst 
16.45  - 17.15  Kaffe og kage med præsentation af Easyfood 
17.15  - 18.15  Innovation, samt fra dej til produkt 
18.15  - 19.00  Inspiration og produkt fremvisning 
19.00  - 19.40  Hyggesnak og let aftensmad 
19.40  - 20.00  Afslutning 

 
TILMELDING SENEST DEN 10. november TIL: 
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746. 
 
Pris for medlemmer: 50,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Trekantområdet, Esbjerg,  

Syd- og Sønderjylland: 

 

FORMAND: 
Joan Olesen .  Lejrskovvej 8, 6640 Lunderskov . Tlf. 30 70 82 43.  

Mail:  kljoanolesen @gmail.com 
 

KASSERER: 
Inge Marie Ravn . Ådalvej 26, Hvejsel, 7300 Jelling . Tlf. 23 71 47 46.  

Mail:  imravn63@gmail.com 
 

SEKRETÆR: 
Lise Lervad . Ådalvej 9, Hvejsel, 7300 Jelling . Tlf. 20 92 60 32.  

Mail:  liselervad@gmail.com 
 

Mette Skov . Christian 4 Vej 8 . 6000 Kolding . Tlf. 28 30 70 79.  
Mail:  metteogthomas00@gmail.com 

 
Lisette Rasmussen . Bjørnkærvej 26 . 8783 Hornsyld . Tlf. 40 93 98 07.  

Mail:  lar@scandev.com 



Besøg hos  

Axel Månsson A/S 
Grarupvej 15 . 7330 Brande (Motorvejen suser lige forbi, - mod Herning). 

TORSDAG den 7. september kl. 16.30 

 
Vi skal på rundvisning - se og høre om de forskellige aktiviteter hos Månsson.  
Der produceres grøntsager, økologiske såvel som konventionelle.  
Hønsene lægger æg.  Demohaven blomstrer. Pakkeriet knokler.  
Gårdbutikken udvikles. En lille café så dagens lys i forsommeren 2017. 
Et spændende sted i fortsat udvikling. 
Vi får fortalt historien om hvordan Axel Månsson er kommet hertil.  
Vi skal høre om ”her og nu” og hvad der er tænkt for fremtidens strategi.  
Vi skal rundt og se på de mange aktiviteter, -  en rundvisning på ca. 2 timer. 
Herefter serveres der lidt mad, sandwich med salat/grønt som tilbehør,  
- primært af deres egne produkter. 
Der er tid til hygge og en snak med kollegaer, både dem du kender eller dem  
du kan komme til at kende. 
 
Der kan handles i butikken, åbent  kl. 7.00 - 20.00 ved høflig selvbetjening. 

 
Vel mødt. Vi håber at se mange! 

 

Invitation til rundvisning på 

Credin  
Palsgaardvej 12 . 7130 Juelsminde 

TIRSDAG den 3. oktober kl. 16.30-20.00 

 
Credin inviterer Kantine & Køkken  

til rundvisning på Credin A/S.  

 

Programmet er: 
Vi bydes velkommen og Credin A/S præsenteres 
kort. Vi får en rundvisning i fabrikkerne og hvis 
vejret tillader det, går vi en tur i den smukke 
Palsgaard Slotspark, som omgiver Credin.  
Herefter præsenteres vi for et bredt udvalg af 
forskellige brødtyper, lige fra grove rugbrød og 
specialbrød til lyse formbrød og bløde boller. 
Der bliver serveret en let anretning/tapas inden vi  
slutter af med et overdådigt kagebord med kager  
for enhver smag. Der vil være flere forskellige slags  
skærekager, cookies, og dessertkager og fromager.  
Vi skal selvfølgelig smage på det hele. 
Vi ses hos 

TILMELDING SENEST DEN 25. september TIL: 
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746. 
 
Pris for medlemmer: GRATIS 
Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 

TILMELDING SENEST DEN 31. august TIL: 
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746. 
 
Pris for medlemmer: 75,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 150,- kr. 
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 


