
 

Efterårs- 
program2019 

Fyn 



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 

Mail: Hanne.Yde@Middelfart.dk 

mailto:jj@natureenergy.dk
mailto:suba@fynskemedier.dk
mailto:kan@interacoustics.com
mailto:jos@hoka.dk
mailto:pia-nelleborg@live.dk
mailto:3xglue@mail.dk


Fabriksbesøg hos: 

Scandic Food (Svansø) 
Rønnevej 24 . 5580 Nørre Aaby 

MANDAG den 26. august kl. 16.00 - ca. 19.30 

 

Velkomst med kaffe og præsentation af firmaet. Derefter: 

• Rundvisning på fabrikken. 

• Produkter og sortiment - vejen fra idé til færdigt produkt. 

• Hvordan udvikler vi og hvad lægger vi vægt på i udviklingen af nye produkter. 

• Produktsmagning - tips og idéer. 

• Lidt at gå hjem på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 20. august TIL: 

Susanne Banke: suba@jfmedier.dk  eller 40 26 66 05 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: 50,- kr. 

mailto:suba@jfmedier.dk


Fantastisk frisk fisk og skaldyr: 

Frisk fisk når det er allerbedst! 
Kantinen Nature Energy . Ørbækvej 260 . 5220 Odense SØ 

TORSDAG den 10. oktober kl. 16.00 - ca. 19.30 

 

Kom og mød FANTASTISK FRISK FISK & SKALDYR  

– BC Caterings univers af frisk fisk & skaldyr. 

I samarbejde med Kantine & Køkken på Fyn vil denne  

eftermiddag & aften stå i fiskens tegn. Fantastisk Frisk  

Fisk & Skaldyr er BC Caterings frisk fisk koncept, hvor du finder 

viden om fisk, om fangstmetoder, og hvor vi præsenterer  

et helt nyt grundsortiment af frisk fisk og skaldyr. 

Det nye maritime koncept indeholder helt nye tanker inden for varegruppen.  

Vi har blandt andet gentænkt emballageformen til gavn for miljøet og for dig 

som kunde. Samtidig fokuserer vi på bæredygtigt fiskeri, som er medvirkende  

til at skåne miljøet og vores fiskebestand. 

BC Caterings konsulenter fortæller om det store sortiment af frisk fisk med  

særligt fokus på sæsonens fisk, og vores kok viser og tilbereder forslag til lækre 

fiskeretter til brug i kantinen. 

Som afslutning på arrangementet sætter vi os til bords og nyder de tilberedte 

menuforslag og hinandens gode selskab. 

 

TILMELDING SENEST DEN 2. oktober TIL: 

Susanne Banke: suba@jfmedier.dk  eller 40 26 66 05 efter kl. 18.00. 

Tilmelding og betaling: Reg. 5975 Kontonr. 0005000698 

Oplys deltagernavn + arrangement. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Pris for medlemmer: 50,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. 

 

 

 

mailto:suba@jfmedier.dk


Fantastisk frisk fisk og skaldyr: 

Vegetarisk og vegansk inspiration 
til og fra hinanden 
Kantinen Nordfyns Gymnasium . Højagervej 25 . 5471 Søndersø 

TIRSDAG den 19. november kl. 16.00 - ca. 19.30 

 

Vi mødes i kantinen på Nordfyns Gymnasium.  

Alle medbringer en af deres bedste Vegetariske/veganske retter, som man  

præsenterer. Der vil blive lavet opskriftsamling for aftenen.  

(Så husk opskrift på den ret du medbringer).  

Kent vil fortælle os lidt om hans hverdag på gymnasiet, samt om sit firma  

”Mad med sjæl". Arrangementet slutter af med spisning og hygge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 12. november TIL: 

Susanne Banke: suba@jfmedier.dk  eller 40 26 66 05 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: 200,- kr. 

Del din  
opskrift ! 
Vi ses. 

mailto:suba@jfmedier.dk


 

Inspiration 

Nye ideer og vigtig viden fra arrangementet med 

Mette Munk, Frigodan og ergoterapeuten. 

 



 

Foreningen Kantine & Køkken  

er en landsdækkende brancheorganisation  

med omkring 600 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 

Figner: I Danmark bliver figentræet højest til noget, der ligner en busk eller et lille træ.  

Men man kan udmærket høste massevis af lækre figner på sit eget figentræ 

på friland i Danmark, og de sorter, vi dyrker, er helt hårdføre  

i de milde egne af landet og klarer sig med lidt afdækning i de værste områder og vintre. 



Oversigt efterår 2019 
 

Mandag den 26. august kl. 16.00 - ca. 19.30 

Scandic Food (Svansø) 

Rønnevej 24 . 5580 Nørre Aaby 

 

 

Torsdag den 10. oktober kl. 16.00 - ca. 19.30 

Frisk fisk når det er allerbedst! 

Kantinen Nature Energy . Ørbækvej 260 . 5220 Odense SØ 

 

 

Tirsdag den 19. november kl. 16.00 - ca. 19.30 

Vegetarisk og vegansk inspiration til og fra hinanden 

Kantinen Nordfyns Gymnasium . Højagervej 25 . 5471 Søndersø 



Har du en god idé eller et ønske om  

forandring,  et nyt tiltag, en forundring… 

Så kom til os 
med dine tanker, ønsker, ideer. 

 

HJÆLP os med at gøre os bedst  

og nå ud til flest ! 

 

Kender du nogen der ikke modtager programmet for efteråret 2019 ? 

Så bed dem sende en mail til: 

JJ@natureenergy.dk 


