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program2018 

Aarhus  
og Omegn 

 

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 Aarhus og Omegn: 

 

Formand: 

Valborg Brandstrup . Bavnegårdsvej 95 . 8361 Hasselager . Mobil: 30 27 57 53 

Mail: valborg.brandstrup@mail123.dk 

 

Kasserer:  

Kirsten Laursen . Grønningen 2B . 8882 Fårvang . Mobil: 24 23 93 46 

Mail: kkl@fiberpost.dk 

 

Sekretær:  

Mette Sørensen . Jernbanegade 11A . 8881 Thorsø . Mobil: 27 64 38 10 

Mail: mette@amara.dk 

 

Liselotte Hansen . Nyringen 61 . 8882 Risskov . Mobil: 26 20 78 17 

Mail: lottevejby@gmail.com 

 

Irma Munk . Langelinie 77B . 8471 Sabro . Mobil: 40 81 89 33 

Mail: Irmamunk@gmail.com 

 

 

Konto-nummer: Reg.nr.: 1971 Konto: 8125 – 926 – 070 

MobilePay: 34646 

Vi inviterer til: 

Julefrokost Kantine og Køkken 

Aarhus og Omegn 

Kromann Reumert . Rådhuspladsen 3 . 8000 Aarhus 

Fredag den 16. november kl. 17.30 - 24.00 

 

Du inviteres hermed til FKK Aarhus og Omegns julefrokost, som i år afholdes i  

de hyggelige omgivelser i kantinen hos Kromann Reumert, hvor Janne og  

hendes team vil kreere en dejlig menu. 

Vi spiser god mad, drikker vin og vand evt. en juleøl. 

Bestyrelsen har selvfølgelig til hensigt at gennemføre endnu et traditionelt  

amerikansk lotteri med gode præmier, leveret af vores leverandører. 

Julefrokosten er for alle, som er medlem af Kantine og Køkken samt  

leverandører. 

TILMELDING SENEST DEN 2. november TIL: 

Kirsten Laursen på: Mail kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet indbetales på konto: Reg.nr.: 1971 Konto: 8125-926-070 

eller på MobilePay: 34646 

Pris for medlemmer: 150,- kr. 
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Vi besøger:  

Retro cooking med  

Søren Gericke og Rene Adler 

Ken Storkøkken . Runetoften 15 - 17 . 8210 Aarhus V 

Torsdag den 27. september kl. 16.00 - 20.00 

 

Hos Kenn Storkøkken vil vi få en rundvisning af direktør  

Jan Foged. Liselotte Kira Gregers Andersen, som er  

inspirationskok og vores vært, vil forkæle os med  

inspirerende lækkerier. I løbet af arrangementet vil  

Søren Gericke og Rene Adler være på slap line i demo- 

køkkenet, hvor omdrejningspunktet vil være kartofler og 

grøntsager, krydret med anekdoter fra Søren Gerickes lange spændende liv i 

branchen. Køkkenstilen vil tage udgangspunkt i 1800-tallets gastronomi, tiden, 

hvor man gik fra ildsted til komfur, og Madam Manggård udkom med sin koge-

bog ”Madam Manggårds køkken”.  

Derudover vil der være flere overraskelser. 

 

 

 

Lær at bruge det økologiske bagemiddel Multibag: 

Bagekursus med Lantmännen  

Cerealia A/S 
Aarhus Friplejehjem . Slet Møllevej 12 . 8310 Tranbjerg 

Onsdag den 10. oktober kl. 16.00 - 20.00 

 

Multibag er et økologisk bagemiddel udviklet til foodservicebranchen.  

Det tilfører gluten og surdej i én nem arbejdsgang. Resultatet er spændende 

brød af høj kvalitet, og med mulighed for at mindske madspild i køkkenet.  

Meget overskud fra produktionen som f.eks. gulerodssalat, kan nemlig anvendes 

i brødene, hvorved man opnår god økonomi og ”personlighed”. 

Vi vil høre om produktet og prøve det i praksis. 

Til slut vil vi få pølse- og ostebord med de lækre friskbagte brød til. 

HUSK forklæde. 

TILMELDING SENEST DEN 13. september TIL: 

Kirsten Laursen på: Mail kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet indbetales på konto: Reg.nr.: 1971 Konto: 8125-926-070 

eller på MobilePay: 34646 

Pris for medlemmer: Gratis 

Pris for IKKE-medlemmer: 400,- kr. 

TILMELDING SENEST DEN 1. oktober TIL: 

Kirsten Laursen på: Mail kkl@fiberpost.dk eller mobil 24 23 93 46 

Beløbet indbetales på konto: Reg.nr.: 1971 Konto: 8125-926-070 

eller på MobilePay: 34646 

Pris for medlemmer: Gratis 

Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

mailto:kkl@fiberpost.dk
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S ommerudflugt til Samsø: 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 

Frokost i restaurant ”Kæret” 

Humøret var højt! 
Her: Aspargesstikning... 

Besøg i Niels Winters  
Have, med over 500 roser. 

Portvinssmagning. 

Søndag den 3. juni var 23 glade kokke og andet godtfolk, 

på sommerudflugt til Samsø.  

mailto:imravn63@gmail.com


Oversigt efterår 2018 

 

Torsdag den 27. september kl. 16.00 - 20.00 

Retro cooking med Søren Gericke og Rene Adler 

Ken Storkøkken . Runetoften 15 - 17 . 8210 Aarhus V 

 

 

Onsdag den 10. oktober kl. 16.00 - 20.00 

Bagekursus med Lantmännen Cerealia A/S 
Aarhus Friplejehjem . Slet Møllevej 12 . 8310 Tranbjerg 

 

 

Fredag den 16. november kl. 17.30 - 24.00 

Julefrokost Kantine og Køkken Aarhus og Omegn 

Kromann Reumert . Rådhuspladsen 3 . 8000 Aarhus 


