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

Efterårsprogram2018

Vi skal på:

Vi besøger:

Svampetur i Stenderup Nørreskov

Naturmælk i Tinglev

Mødested: Løverodde ved p-pladsen: Løveroddevej 12 . 6092 Sønder Stenderup

Gerrebækvej 24 . 6360 Tinglev

Onsdag den 5. september kl. 16.30

Onsdag den 26. september kl. 16.30

Vi skal på eventyr i skoven. Ud og se om vi kan finde svampe.
Måske kan vi finde en stor trompetsvamp…
eller… Vi håber du vil med på jagten, hvor vi vil
blive klogere på, om det nu virkelig er en svamp
vi kan spise, eller om vi hellere må lade den stå
og være smuk.
Har du plukket en svamp, du gerne vil vide mere
om, - så tag den med.
MEDBRING; en kurv med klæde i bunden (bedre
end avis), en svampekniv og evt. en lille børste,
så man kan rense svampene i skoven.

Naturmælk har lavet et spændende program til os:
* Ankomst og velkommen til Naturmælk kl. 16.30.
* Præsentation af Naturmælk:
En værdi-drevet virksomhed.
Her møder vi fortællingen om det økologiske mejeri, med start i 1994,
og oplever udviklingen frem til anno 2018.
* Mejeri-rundvisning - her følger vi mælkens gang fra ankomst til færdigvarer.
* Let buffetanretning inkl. smagning på produkter.
* ”Farvel og tak” for besøget..
Vi glæder os og håber I har lyst til at deltage.
Vi opfordrer til samkørsel.

VEL MØDT til svampejagt.
Vi medbringer lidt mad og drikkevarer.

TILMELDING SENEST DEN 27. august TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller mobil 23 71 47 46
Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342
NYT: MobilePay: 72127 (Først tilmelding til IM).

TILMELDING SENEST DEN 17. september TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller mobil 23 71 47 46
Pris for medlemmer: 100,- kr.
Pris for IKKE-medlemmer: 200,- kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342
NYT: MobilePay: 72127 (Først tilmelding til IM).

Vi glæder os til at se dig til:

Bagekursus hos Engelhardt
Kurset afholdes i Engelhardts lokaler i Vejle: Hjulmagervej 8 E . 7100 Vejle

Tirsdag den 6. november kl. 16.00
Engelhardt tilbyder os denne inspirationseftermiddag i; ”Brød og boller”,
og har lavet følgende program til os:

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

PROGRAM:
16.00: Velkomst
– præsentation af Engelhardt A/S.
16.15: Kaffe og kage.
16.45: Opslåning af brød – boller – scones.
17.15: Teori omkring dejføring.
18.00: Dejføring (brød – boller – scones).
19.00: Opslåning af egne deje.
19.30: Pålægsbord med friskbagt brød/boller.

TILMELDING SENEST DEN 29. oktober TIL:
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller mobil 23 71 47 46
GRATIS. KUN FOR MEDLEMMER:
Max. 20 deltagere. ”Først til mølle”.
VIGTIGT: HUSK tilmelding til Inge Marie.

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

SalatINSPIRATION

Årsmøde

2019

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).

Hos Steffen - ATP-huset, Haderslev

Sidste og bindende tilmelding: 10. januar 2019
til Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com eller 23 71 47 46

Oversigt efterår 2018
Tirsdag den 5. september kl. 16.30

Svampetur i Stenderup Nørreskov
Mødested: Løverodde ved p-pladsen: Løveroddevej 12 . 6092 Sønder Stenderup

Onsdag den 26. september kl. 16.30

Naturmælk i Tinglev
Gerrebækvej 24 . 6360 Tinglev

Tirsdag den 6. november kl. 16.00

Bagekursus hos Engelhardt
Kurset afholdes i Engelhardts lokaler i Vejle: Hjulmagervej 8 E . 7100 Vejle

Kender du nogen der IKKE modtager programmet for efteråret 2018 ?
Så bed dem sende en mail til:

kantine3kant@gmail.com

