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

Trekantområdet,
Esbjerg,
Syd- og Sønderjylland

Forårsprogram2018

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

Vi skal på udstilling, oplev:

EAT ME på Trapholt
Æblehaven 23 . 6000 Kolding

ONSDAG den 7. februar kl. 16.30
EAT ME er en international og sansende udstilling, der kort sagt handler om
vores liv og verden set gennem mad.

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

Med mad kan vi kommentere stort set ALT i vores liv og verden. Mad er en oplagt metafor for samtiden, og alle mennesker har et forhold til mad. Mad som
element er boomet i kunst og design i de senere år. Menneskets relation til mad
er alle dage kommet til udtryk i kunst og design, og EAT ME-udstillingen kommer
hele vejen rundt i nutidens kunst og designs kommentarer til mad.

Vi starter med en guidet rundvisning, og derefter en dejlig tapas buffet
fra Beck i Trapholts café.

TILMELDING SENEST DEN 31. januar TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746.
Pris for medlemmer: 150,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342

Kantine og Køkken

Nordens vigtigste fagmesse:

Generalforsamling
på Castberggård

FOODEXPO i Herning

Østerskovvej 1 Urlev 8722 Hedensted

Vardevej 1 . 7400 Herning

SØNDAG den 18. - TIRSDAG den 20. marts

ONSDAG den 7. marts kl. 17.00
Kantineleder Hanne vil fortælle om huset og alle deres aktiviteter
og give en rundvisning.
Efter generalforsamlingen skal vi nyde lidt mad og hygge os.
VEL MØDT, vi glæder os til at se jer.
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelse
På valg er: Lise Lervad, Inge Marie Ravn og Joan Olesen
5. Valg af suppleant til bestyrelsen
6. Valg af kasserer
7. Indkomne forslag
(Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
8. Eventuelt
TILMELDING SENEST DEN 1. marts TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746.
KUN FOR MEDLEMMER

To ekstra messehaller bliver taget i brug denne gang.
I 2016 var otte messehaller i brug på FOODEXPO – denne gang bliver der ti.
Forberedelserne til denne 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.
Helt nye koncepter FOODEXPO 2018 kan tilbyde helt nye koncepthaller indenfor
både detail, økologi og hotelindretning. Hotelkonceptet er skabt af trendforsker
og livsstilsekspert Mads Arlien-Søborg, og det vil byde på spændende udstillere.

Kom også forbi og besøg Kantine & Køkkens stand.
Du finder os i økohallen.

Vi glæder os til at se dig til arrangementet:

Kom og få

”Av min arm”

Salat-inspiration

By og Udviklingsforvaltningen . Nytorv 11 . 6000 Kolding

Kulhavnsvej 1 . 6100 Haderslev

TORSDAG den 12. april kl. 16.30

TORSDAG den 31. maj kl. 16.30
Vi besøger Steffen i ATP-huset i Haderslev

Kom og få inspiration og gode tips af henholdsvis:
Michael fra Mette Munk og Mette fra Frigodan.
De vil give os inspiration og tips, til at lave nemme sandwich, salater,
dressinger og dip, så du kan skåne skuldre og hænder, ved ikke at skulle snitte
og bage alt selv.

Vi slutter af med en inspirerende og lækker buffet.

Det er nu snart 5 år siden vi sidst var på besøg i Haderslev – nærmere bestemt
ATP-huset. Sidste gang snakkede vi pizza, men denne gang går vi i grøntkøleren!
Her vil kantineleder Steffen, gennem 5 år, fortælle om hvordan de hver dag
prøver at finde inspiration til, hvordan de kan få deres brugere til at finde vejen
til salaterne.
Trods utallige kampagner om fordelen ved at spise mange grøntsager,
så er det den dag i dag stadig svært at få folk til at minimere indtaget af kød.
Vi skal snakke, smage og selv have fingrene i salater, men også høre lidt om
kantinens strategi for 2018 og hvad der menes med ”meget mer’ end mad”.

TILMELDING SENEST DEN 4. april TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746.

TILMELDING SENEST DEN 24. maj TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746.

Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 150,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342

Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 150,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342

Ergoterapeut Trine Ann Peterson vil komme med vejledning og gode råd til,
hvordan du kan skåne din krop i en travl hverdag i køkkenet.

OVERSIGT—forår 2018
ONSDAG den 7. februar kl. 16.30

EAT ME på Trapholt Æblehaven 23 . 6000 Kolding
ONSDAG den 7. marts kl. 17.00

Generalforsamling på Castberggård Østerskovvej 1 Urlev 8722 Hedensted
SØNDAG den 18. - TIRSDAG den 20. marts

FOODEXPO i Herning Vardevej 1 . 7400 Herning
TORSDAG den 12. april kl. 16.30

”Av min arm” By og Udviklingsforvaltningen . Nytorv 11 . 6000 Kolding
TORSDAG den 31. maj kl. 16.30

Salat-inspiration Kulhavnsvej 1 . 6100 Haderslev

Kender du nogen der ikke modtager programmet for 2018, forår,
Så bed dem sende en mail til:

kantine3kant@gmail.com

