Nordjylland
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.
Vi ønsker at skabe 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

Ramsløg vokser vildt og kan plukkes mange steder.
Planten er sprængfyldt med vitaminer, har en let, karakteristisk
hvidløgssmag og kan bruges på et utal af måder i maden.

Forårsprogram2019

Bestyrelsen for Kantine & Køkken
Nordjylland:
FORMAND:
Jan Andersen . Artemisvej 13 . 9210 Aalborg SØ . Tlf. 40 51 85 10
Mail: jan.andersen@nordjyske.dk

KASSERER:
Gitte Vangsø . Umanakvej 6 . 9210 Aalborg SØ . Tlf. 61 33 14 30
Mail: fam.vangsoe@gmail.com
SEKRETÆR:
Mette Pilgaard . Tlf. 40 60 93 68
Mail: mettenormind@gmail.com

I samarbejde med Kost & Ernæringsforbundet
inviterer vi til:

”Av min arm”
AB Catering . Kystvej 80 . 9400 Nørresundby

ONSDAG den 12. juni 2019 kl. 15.00 - 18.00
En spændende eftermiddag, hvor du vil blive præsenteret for en lettere
tilgang til din arbejdsdag.
Mette Sloth fra Frigodan og Michael Larsen fra Mette Munk, vil give inspiration
og gode tips. Derudover vil ergoterapeut Trine Ann Peterson komme med tips
og gode råd til, hvordan du kan skåne din krop på en travl dag i køkkenet.
Mette og Michael vil servere en lækker buffet, og selvfølgelig er der også tid
i programmet til at hygge os.
Der vil være en goodiebag til alle ved afslutningen.
KOM FRISK – leder, kollegaer og medarbejdere.

Jytte Mortensen . Tlf. 61 77 32 46
Mail: jym@arcticimport.dk
Anette Iversen . Tlf. 25 40 80 90
Mail: cafeboldeye@email.dk
Kate Madsen . Tlf. 22 58 64 04
Mail: katescater@hotmail.com

TILMELDING SENEST DEN 1. juni TIL:
Gitte Vangsø: fam.vangsoe@gmail.com
Pris for medlemmer: Gratis.
Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr.
Betales på dagen eller MobilePay: 72919

Årsmøde 2019
Lørdag den 16. marts til søndag den 17. marts
på Vingsted hotel & konferencecenter . Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

KOM og vær med til en hyggelig weekend,

Mondeléz:

Bowling Cup 2019
Seaport . Strandvejen 7 . 9000 Aalborg

FREDAG den 18. januar kl. 17.45

hvor vi mødes med faget som fællesnævner og interesse,
men også et gensyn med ”gamle” kollegaer, studiekammerater,
nuværende kollegaer eller måske medlemmer af ”Kantine og Køkken”.

Vi tilbyder dette indhold:
1 overnatning på Vingsted hotel- og Konferencecenter
Transport. Fuld forplejning med drikkevarer. Netværk med kollegaer
fra hele landet. Generalforsamling, hvor du kan gøre din indflydelse
gældende eller byde ind med dit kandidatur

Foredrag med Mette Bloch: VIND med VILJE
Samtaler, lækker mad, grin, gåtur, workshop, præmier og fællessang.
Middag med hygge, lækker mad, musik og overraskelser.
(Se mere detaljeret program på hjemmesiden: Kantinen.dk).

Traditionen tro indleder vi forårets program med en hyggelig bowlingaften.
I en time kæmper vi om den eftertragtede pokal.

Prisen for hele årsmødet:
Enkeltværelse: Kr. 1.300,- / Dobbeltværelse: Kr. 900,Pris for deltagelse UDEN overnatning: Kr. 500,Priser er for aktive kontingentbetalende medlemmer af foreningen Kantine og Køkken.

JDE Professional er sponsor ved bowlingdysten, vedligeholdelse af væskebalancen samt mesterskabspokalen, repræsenteret af Bjarne Werner.

Tilmelding SENEST ONSDAG DEN 10. januar TIL:
Gitte Vangsø: fam.vangsoe@gmail.com
Beløbet indbetales på konto: 9128 4564689136 eller MobilePay: 72919
Husk at angive dit navn under bemærkninger.

Efter dysten er BC-Catering vært ved en lækker middag med tilhørende vine
et hemmeligt sted i Aalborg...

TILMELDING SENEST DEN 10. januar TIL:
Gitte Vangsø: fam.vangsoe@gmail.com
Arrangementet er forbeholdt aktive medlemmer.
Pris: Gratis – du skal bare komme med godt humør...

Cateringmesse Nord 2019:

2019:

Fødevaremesse i Aalborg

Generalforsamling

Gigantium . Aalborg

ONSDAG den 27. februar kl. 9.00 - 19.00
Onsdag den 27. februar 2019 bliver Gigantium i Aalborg forvandlet til et
sandt mekka for professionelle køkkenfolk fra hele Nordjylland.
Cateringmesse Nord åbner denne dag dørene for mere end 5000 fagfolk.
Messen har efterhånden vokset sig stor og stærk og er i dag en af de
største lokalmesser i Danmark.
Her kan man se frem til et bombardement af kulinariske sanse oplevelser,
når flere end 125 store og små fødevareproducenter fremviser nyheder,
masser af gode tilbud og lader gæsterne smage sig igennem deres sortiment.

TIRSDAG den 5. marts kl. 17.00 - ca. 20.00
Langerak 17 . 9220 Aalborg Ø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning v/Jan.
3. Kassererens beretning v/Gitte.
4. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand: Jan
Modtager genvalg
Valg af sekretær: Mette
Modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem: Anette
Modtager genvalg
Valg af suppleant: Kate
Modtager genvalg
Valg af billagskontrollantsuppleant
5. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen).
6. Evt.
Efter generalforsamlingen vil Carefood servere og fortælle om de nyeste trends
indenfor:
Mødeforplejning, receptioner, fester, events.
Vi vil høre om tapas og snack produkter. Om kager og desserter.
Lidt om drinks – ”Some like it Cold”.
De vil fortælle om deres erfaring indenfor glutenallergi /cøliaki samt om
FreeFrom produkter (til café, fastfood, kantine), og kartoffel- og vegetabilske
produkter.

Bestilling af billetter kan foregå hos:

Denne aften får du bl.a. mulighed for:
At give bestyrelsen nye og givtige input, så vi fremadrettet kan bevare vores
forening/erfa-klub.
Få et par hyggelige timer i godt selskab: Mød op og vær med til at tegne
fremtiden for vores forening.

BC Catering Aalborg
www.bccatering.dk
AB Catering Nørresundby www.abcatering.dk

TILMELDING SENEST DEN 27. februar TIL:
Kate Madsen: katescater@hotmail.com

Cateringmesse Nord arrangeres af de 2 nedenstående firmaer.

