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

Midtjylland

Forårsprogram2018

Bestyrelsen for Kantine & Køkken
Midt / Vest:

Besøg på gården

Axel Månsson A/S
Grarupvej 15 . 7330 Brande

TORSDAG den 14. juni kl. 15.00
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

Vi skal besøge Danmarks største producent af icebergsalat, men her dyrkes
også løg, hjerte salat, bladselleri, broccoli, spidskål, grønkål, fennikel og mange
andre grøntsagskulturer, hvoraf de fleste dyrkes økologisk.
Bedriften er på ca. 1400 ha land, hvoraf halvdelen er dyrket økologisk.
Der er ligeledes en stor produktion af økologiske æg, 141.000 økologiske høner,
som lægger ca. 45 mio. økologiske æg.
Vi får en rundvisning i produktionen og skal ud i marken for at se på grøntsager.
Gården har en stor gårdbutik, der vil være mulighed for at handle.
Vi slutter af med en sandwich og lidt hygge.

Liselotte Sandholm . Tlf. 51 37 81 80
Mail: hplls1488@gmail.com
Nanna Ødegården . Tlf. 24 45 12 44
Mail: oedegaarden@c.dk

TILMELDING SENEST DEN 11. juni TIL:
Anita på mobil: 61677620
Pris for medlemmer: 75,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 125,- kr.

Vi besøger

Nordens vigtigste fagmesse:

Nørre Snede Kafferisteri

Foodexpo i Herning

Strøget 8 . 8766 Nørre Snede

TIRSDAG den 6. marts kl. 16.00 - ca. 20.00
Denne dag skal vi besøge det lokale mikro kafferisteri, som har til huse i det
gamle bageri i Nørre Snede.

Brian Sigtenbjerggaard, som er indehaver og ristemester, vil fortælle og guide
os rundt i risteriet.
Derefter vil der selvfølgelig være smagsprøver på forskellige kaffebønner og
ristninger. Butikken vil være åben for os, hvor vi kan handle kaffe, the og
chokolade, samt produkter dyrket nær den historiske Hærvej; så som honning,
øl og snaps.
Vi slutter af med en sandwich og en god gang snak.

Vardevej 1 . 7400 Herning

SØNDAG den 18. - TIRSDAG den 20. marts
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.
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.

TILMELDING SENEST DEN 23. februar TIL:
Janni på mobil: 20935671
Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.

I samarbejde med Engelhardt afholder vi et

Hos Vestjyske Delikatesser i Tvis, holder vi vores

Bagekursus

Generalforsamling

Engelhardt, Vejle.

Smedegårdvej 9 . Tvis . 7500 Holstebro

ONSDAG den 18. april kl. 14.30 (bus)

MANDAG den 29. januar kl. 16.00

Bussen kører fra Holstebro TV-MIDTVEST kl. 14.30 og samler op i Herning,
(ved rundkørslen, mod Sunds, på parkeringspladsen), for at fortsætte til Vejle.

Vi starter med kaffe og kage og afholder derefter generalforsamling.
På valg er:
Liselotte Sandholm,.
Anita Denby.
Nanna Ødegården.
Alle kan genvælges.

Kl. 16.00 ankomst til Adelhardt.
Vi skal i bageriet og have teori og hænderne i dejen.
Vi skal bage brød, boller og scones.
Dagen afsluttes med pålægsbord og nybagt brød.
Bussen kører retur ca. kl. 20.00.
www.abcatering.dk

Herefter vil ejer af Vestjyske Delikatesser, Sonja Mose, fortælle om de produkter
de her forhandler. Intolerance overfor alle krydderiblandinger med tilsætningsstoffer var starten på forretningen. De sælger i dag 260 krydderier og
blandinger uden smagsforstærkere og tilsætningsstoffer.
Der er mulighed for at handle krydderier.
Vi slutter aftenen af med en sandwich.

TILMELDING SENEST DEN 10. april TIL:
Lene på mobil: 51940670 eller på mail: leneruby@gmail.com.

TILMELDING SENEST DEN 25. januar TIL:
Nanna på mobil: 24451244

Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.

Pris for medlemmer: Gratis.
Pris for IKKE-medlemmer: 75,- kr.

