
  

Efterårs- 
program2018 

Fyn  

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 Fyn: 

 
FORMAND: Jonna Jepsen . Tlf.: 63 15 64 88 . Mobil: 60 39 02 26 

NGF. Nature Energy . Ørbækvej 260 . 5220 Odense SØ 

Mail: jj @natureenergy.dk 

 

KASSERER: Susanne Banke . Mobil:  40 26 66 05 

Jysk Fynske medier . Banegårdspladsen 1 . 5000 Odense C 

Mail: suba @jfmedier.dk 

 

SEKRETÆR: Helle Larsen . Mobil: 23 95 24 34 

Interacoustics . Audiometer Allé . 5500 Middelfart 

Mail: hlla @interacoustics.com 

 

Line Jespersen . Mobil: 25 17 67 50 

Munck Gruppen A/S . Toftegårdsvej 18 . 5800 Nyborg 

Mail: ljs@munck.dk 

 

Pia Nelleborg Jakobsen . Mobil: 27 59 63 68 

Dalum Landbrugsskole . Landbrugsvej 65 . 5260 Odense S 

Mail: pia-nelleborg@live.dk 

 

SUPPLEANT: Hanne Yde . Mobil: 23 61 17 42 

Nytorv 9 . 5500 Middelfart 

Hanne.Yde@Middelfart.dk 

Copperbox café og bar: 

Vinsmagning og lidt godt at spise 

Copperbox café og bar . Finlandkaj 2 . 5000 Odense C 

Onsdag den 7. november kl. 16.00 - ca. 20.00 

 

Allan fra Kjær Sommerfeldt sørger for vin. 

Mikkel Thrane fra Copperbox sørger for mad. 

Allan fra Kjær Sommerfeldt kommer med vine, som han i samarbejde med  

Mikkel Thrane får til at matche aftenens menu. 

Menuen vil have et nordisk strejf. 

Vinene er nøje udvalgte så de prismæssigt vil matche og passe ind i vores  

hverdag, til brug ved konferencer, kurser og gæster. 

TILMELDING og betaling SENEST DEN 29. oktober TIL: 

Susanne Banke. suba@jfmedier.dk  eller 40266605 / efter kl. 18.00. 

Tilmelding og betaling: Reg. 5975 Kontonr. 0005000698 

Oplys deltagernavn + arrangement. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Pris for medlemmer: 175,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 450,- kr. 

Der er et max. deltagerantal på 35 personer. 

mailto:jj@natureenergy.dk
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ALDRIG MERE...  

Slankekur 

Kantinen Munck Gruppen . Toftegårdsvej 18 . 5800 Nyborg 

Tirsdag den 28. august kl. 16.00 - 19.30 

 

En eftermiddag med ernæringscoach og ernæringsspecialist. 

Aldrig mere slankekur… Lyder det ikke skønt? 

 

Mit navn er Dorte Ellegaard og jeg er nyligt hjemvendt fra USA, hvor 

jeg har arbejdet som ernæringscoach og personlig træner i mange år. 

Jeg ved, at I allerede er bevidste om, hvor meget indflydelse sundhed, kost og 

motion har på menneskers livsglæde.  

Hvad er det, der skal til for at få succes med at ændre livsstil og evt. slanke sig? 

Det er noget, jeg ved en hel masse om og gerne vil dele med jer. 

De fleste personer ved allerede godt, hvad de skal gøre, men alligevel 

sker der ofte ikke noget. Jeg vil fortælle om, hvordan struktur og 

overskuelighed kan hjælpe til, at få et forløb uden følelsen af stress, nederlag  

og afsavn. 

Efter foredraget skal vi have lidt mad,  

vi sørger for lidt fisk, kød og brød. 

I skal sørge for salat/kartoffelsalat  

til 4 personer pr. køkken. 

Vi glæder os til at se dig til vores arrangement: 

Vegetar-kursus 
Vindinge Skole . Skolevej 15 . 5800 Nyborg 

Onsdag den 10. oktober kl. 16.00 - 20.00 

 

Underviser: Mia Skøtt Møbjerg  

Findes der noget bedre end duften af en gryderet der, fyldt med gode grønne 

sager, bobler afsted på komfuret?  

 

På dette vegetariske madlavningskursus snakker vi om velegnede ingredienser, 

grundsmage, tilberedningsmetoder, krydderier, tilsmagning og andre genveje til 

grønne, varme retter der smager, mætter og nærer. Vi kommer blandt andet ind 

på hvorfor løg der er brunede langsomt og omhyggeligt, kan blive din nye bedste 

vegetariske køkkenven.  

Og hvorfor ovnbagte grønsager har meget mere at byde på, end kogte. Vi laver 

gryderetter, vegetariske frikadeller, sovse, ovnretter med mere. 

TILMELDING og betaling SENEST DEN 20. august TIL: 

Susanne Banke. suba@jfmedier.dk  eller 40266605 / efter kl. 18.00. 

Tilmelding og betaling: Reg. 5975 Kontonr. 0005000698 

Oplys deltagernavn + arrangement. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Pris for medlemmer. Gratis 

Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

TILMELDING og betaling SENEST DEN 1 oktober TIL: 

Susanne Banke. suba@jfmedier.dk  eller 40266605 / efter kl. 18.00. 

Tilmelding og betaling: Reg. 5975 Kontonr. 0005000698 

Oplys deltagernavn + arrangement. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Arrangementet er KUN FOR MEDLEMMER. Kursuspris: 200,- kr. 

Der er et max. deltagerantal på 20 personer. 

mailto:suba@jfmedier.dk
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 Årsmøde2019 

Lørdag den 16. marts til søndag den 17. marts  
på Vingsted hotel- & konferencecenter 

Vingsted Skovvej 2 . 7182 Bredsten 

 

KOM og vær med … og lad os få en hyggelig weekend 
hvor vi mødes med faget som vores fællesnævner og interesse,  

men også et gensyn med ”gamle” kollegaer, studiekammerater,  

nuværende kollegaer eller måske medlemmer af ”Kantine og Køkken”. 
 

Vi er i fuld gang med planlægningen; 
der vil være foredrag, hygge, samtaler, generalforsamling, opsamling,  

lækker mad, grin og gåtur, præmier og sang.  

Vingsted ligger smukt og selvom det er tidligt på året, så håber  

vi at kunne bevæge os ud og nyde udsigten. 

 

KUN for medlemmer: 
Prisen for hele årsmødet, inkl. overnatning: 

Enkeltværelse: 1.300,- kr.   /   Dobbeltværelse: 900,- kr. 

Pris for deltagelse UDEN overnatning: 500,- kr. 

(Ret til ændringer forbeholdes). 

Sidste og bindende tilmelding: 10. januar 2019 
til Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23714746 

mailto:imravn63@gmail.com


Oversigt efterår 2018 
 

Tirsdag den 28. august kl. 16.00 - 19.30 

Aldrig mere slankekur... 

Kantinen Munck Gruppen . Toftegårdsvej 18 . 5800 Nyborg 

 

 

Onsdag den 10. oktober kl. 16.00 - 20.00 

Vegetar-kursus 
Vindinge Skole . Skolevej 15 . 5800 Nyborg 

 

 

Onsdag den 7. november kl. 16.00 - ca. 20.00 

Vinsmagning og lidt godt at spise 

Copperbox café og bar . Finlandkaj 2 . 5000 Odense C 


