
Efterårs- 
program2019 

Trekantområdet,  

Esbjerg,  

Syd- og Sønderjylland 



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 

 

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 

 

Karina H. Svenningsen . Kragelundvænget 17 . 7080 Børkop . Tlf. 20 89 15 50 

Mail:  karina.hedemann@hotmail.com  

 

Suppleant: 

Lisette Rasmussen . Bjørnkærvej 26 . 8783 Hornsyld . Tlf. 40 93 98 07.  

Mail:  lar@scandev.com 

mailto:karina.hedemann@hotmail.com


Besøg det nye domicil hos: 

IBA Erhvervsakademi  
Erhvervsakademi . Havneparken 1 . 6000 Kolding 

MANDAG den 2. september kl. 16.30 - ca. 18.30 

 

Vi besøger Brian det nye køkken på IBA,  

Erhvervsakademi i Kolding.  

Her vil Brian fortælle om vejen til det nye køkken, 

om hans dagligdag samt vise os det  9000 kvm. 

nye store hus. Huset tages i brug til august. 

Arrangementet vil foregå i køkken- og kantineområdet. 

Renie Rexbye fra Haugen-gruppen kommer på besøg og vil fortælle lidt om  

nem og hurtig syltning/marinering. Hun tager nogle eddiker, olier og marinade-

produkter fra deres sortiment med, som vi vil blande og hælde på diverse grønt-

sager m.m. 

Majken Leonhardt, fra Dencon Foods og Tina Rasmussen, fra Conaxess, kommer 

med kyllinger og kødprodukter fra deres udvalg, som de gerne vil vise os. 

Vi luner nogle af produkterne, så vi kan afslutte dagen med lidt mad og som  

altid, en hyggelig stund. 

 

TILMELDING SENEST DEN 24. august TIL: 

Joan Olesen på mail: kljoanolesen@gmail.com eller 3070 8243 
Pris for medlemmer: 50,- kr.  
Pris for IKKE-medlemmer: 150,- kr.  
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 
MobilePay: 72127 (Først tilmelding til Joan).  

mailto:kljoanolesen@gmail.com


Vi skal besøge og opleve det nye: 

Food Innovation House, Vejle 
Lysholt Allé 3 . 7100 Vejle  

TORSDAG den 3. oktober kl. 16.30 - ca. 19.30 

 

Food Innovation House er et 3.000 kvm stort 

nationalt og internationalt fødevarefyrtårn 

med fokus på innovation og kommercialisering 

af fødevare. Her tilbydes fødevarevirksom-

heder og deres samarbejdspartnere optimale 

rammer for vækst og jobskabelse.  

Visionen er at skabe et triple helix innovations-

hus, hvor både store og små fødevarevirksom-

heder kan samarbejde med vidensinstitutioner 

og det offentlige til fremme og udvikling af 

velsmagende, bæredygtige og sunde fødevarer 

og koncepter.  

Per Mandrup er leder af Culinary Institute by Vejle Erhverv. Han har gennem  

sin karriere samlet stor erfaring indenfor ledelse, personaleledelse, innovations-

processer, sensorik, gastronomisk smag, konkurrencer bredt indenfor hotel og 

restaurantbranchen. Per er en sporhund efter gastronomiske trends i alle inter-

nationale konkurrencer, og brænder for at skabe nye måltidsløsninger, fødevare-

produkter, og mere intelligent mad i forhold til kroppens behov, fødevare- og 

restaurantkoncepter. Per vil føre os igennem en aften og prikke til nysgerrighe-

den og tanker hen på hvad det mon er der virker når vi f.eks. er på vej mod nye 

trends… 

Vi afslutter med lidt tapas og hyggelig snak. 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 24. september TIL: 

Joan Olesen på mail: kljoanolesen@gmail.com eller 3070 8243 
Pris for medlemmer: 150,- kr.  
Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr.  
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 
MobilePay: 72127 (Først tilmelding til Joan).  
 

mailto:kljoanolesen@gmail.com


Vi skal lave: 

Flødeboller hos Vanilla i Vejle 
Tønnesgade 1 . 7100 Vejle 

ONSDAG den 13. november kl. 16.30 - 18.30 

 
Elsker du også flødeboller? Det gør vi nemlig! 
Derfor skal vi på et kursus hvor vi i fællesskab gennemgår 

hver en teknik for at få det perfekte skum og den perfekte 

flødebolle, samtidig med at vi sammen laver et hold flødebol-

ler. Vi er også så heldige at få opskrifterne med hjem, så  

vi kan gå hjem og lave endnu flere. 

Vi får 15 stk. egne hjemmelavede flødeboller, i æske, med hjem til nydelse  

og forhåbentlig stolthed. 

Hav meget gerne en elastik med til at sætte evt. langt hår op. 

 

Læs evt. mere på hjemmesiden:  

vanillachokolade.dk 

  

 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 4. november TIL: 
Joan Olesen på mail: kljoanolesen@gmail.com eller 3070 8243 
Pris for medlemmer: 250,- kr.  
Pris for IKKE-medlemmer: 300,- kr.  
Beløbet indbetales på konto: 9551 6580901342 
MobilePay: 72127 (Først tilmelding til Joan). Der er 20 pladser; så først til mølle. 

mailto:kljoanolesen@gmail.com


En spændende, hyggelig,  

inspirerende aften på  

Jelling Seminarium,  

sammen med Haugen-Gruppen  

og Kohberg. OG vi fik fine poser  

med fine sager. TAK. 



 

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 2. september kl. 16.30 - ca. 18.30 

Besøg hos IBA Erhvervsakademis nye domicil, Kolding 
Erhvervsakademi . Havneparken 1 . 6000 Kolding 

 

 

Torsdag den 3. oktober kl. 16.30 - ca. 19.30 

Innovation House, Vejle 

Lysholt Allé 3 . 7100 Vejle  

 

 

Onsdag den 13. november kl. 16.30 - 18.30 

Flødeboller hos Vanilla i Vejle 

Tønnesgade 1 . 7100 Vejle 



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: 

kantine3kant@gmail.com 


