
 

Efterårs- 
program2019 

Aarhus  
og Omegn 



Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Aarhus og Omegn: 

 

FORMAND: 

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

Mail: valborg.brandstrup @mail123.dk 

 

KASSERER: 

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

Mail: kkl @fiberpost.dk 

 

SEKRETÆR: 

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

Mail: metteravnborgs@gmail.com 

 

Liselotte Hansen . Nyringen 61 . 8240 Risskov . 26 20 78 17 

Mail: lottevejlby @gmail.com 

 

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

Mail: irmamunk @gmail.com 

 

Anette Schødt Larsen, Kiltorn 36 B . 8670 Låsby . 61 70 50 01 

Mail: Kiltorn36b@gmail.com 

mailto:valborg.brandstrup@mail123.dk
mailto:kkl@fiberpost.dk
mailto:lottevejlby@gmail.com
mailto:irmamunk@gmail.com


Vi besøger: 

Det nye hospitalskøkken i Skejby 
Carl Krebs vej 40 . 8200 Aarhus N . Bygning S . Indgang S5 . Parkering P3 

TORSDAG den 3. oktober kl. 15.30 - ca. 19.30 

 

Først skulle der være en Forsynings By, med bl.a. et køkken til Univerisitets-

hospitalet i Skejby og afdelingskøkkener. Det blev overvejet om andre hospitals-

køkkener kunne levere maden, men i maj 2017 startede alligevel udgravningen 

til hvad der var blevet til et 4.700 kvadratmeter stort køkken -  som stod klar til 

brug i november 2018. 

Vi skal se køkkenet og høre om, hvordan produktionen af maden til 1.150  

patienter, op mod 3.000 daglige ambulante patienter samt et ukendt antal  

medarbejdere og pårørende foregår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedet prioriterer økologi, og størrelsen af produktion gør det muligt at have 

eget bageri, slagteri og udviklingskøkken. 

Vi får helt sikkert også muligheden for at høre om, hvordan det har været at 

fusionere personale fra flere køkkener og få tingene til at fungere. 

Arrangementet afsluttes med et let aftensmåltid. 

 

TILMELDING SENEST DEN 16. september TIL: 

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

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 eller MobilePay: 34646. 

Pris for medlemmer: Gratis 

Pris for IKKE- medlemmer: 200,- kr. 

Der er max. 40 pladser. 

mailto:kkl@fiberpost.dk


Så står den på: 

Plantebaseret mad med:  

”Mia-mad” 
Kantinen ARKITEMA v/Irma Munk Nielsen . Frederiksgade 32 . 8000 Aarhus C 

ONSDAG den 23. oktober kl. 16.00 - ca. 20.00 

 

"Plantemad” gør for tiden rigtigt sit indtog i private  

såvel som offentlige køkkener. Plantefars, sojayoghurt, 

tofu, havredrik, tempeh og plantepølser er bare et lille 

udvalg. Men hvordan bruger man dem? Hvordan får 

man simple råvarer som linser, ærter og bønner til at 

være et eftertragtet og velsmagende valg? Mia fra  

Mia-mad.dk vil i løbet af workshoppen introducere til 

en lang række plantebaserede råvarer, der byder ind  

med gode proteiner, fedtstoffer og som kan være med til at give den der spiser, 

en rigtig god mæthedsfornemmelse.  

Der vil være rig mulighed for at mærke, smage og dufte."           

Mia laver mad og fortæller, mens vi andre drikker kaffe/the. 

Senere nyder vi den plantebaserede mad, som Mia har tilberedt. 

 

TILMELDING SENEST DEN 11. oktober TIL: 

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

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 eller MobilePay: 34646. 

Pris for medlemmer: 100,- kr. 

Pris for IKKE- medlemmer: 250,- kr. 

 

 

 

 

http://Mia-mad.dk
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Julefrokost: 

Julefrokost Kantine og Køkken 

Aarhus og Omegn 
Kantinen ved Per Aarsleff v/Jesper Lerche . Hasselager Alle 5 . 8260 Viby J 

FREDAG den 15. november kl. 17.30 - ca. 24.00 

 

Du inviteres hermed til FKK Aarhus & omegns julefrokost, som i år afholdes i  

de hyggelige omgivelser i kantinen ved Per Aarsleff, hvor Jesper og hans 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. 

 

 

 

 

 

 

 

KUN FOR MEDLEMMER samt leverandører: 

 

TILMELDING SENEST DEN 2. november TIL: 

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

Beløbet betales til: Reg. 1971 Kontonr. 8125 926 070 eller MobilePay: 34646. 

Pris for medlemmer: 175,- kr. 

mailto:kkl@fiberpost.dk


 

Godt arrangement 

Smukke glimt fra Fru Møllers Mølleri 



 

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 
 

TORSDAG den 3. oktober kl. 15.30 - ca. 19.30 

Det nye hospitalskøkken i Skejby 
Carl Krebs vej 40 . 8200 Aarhus N . Bygning S . Indgang S5 . Parkering P3 

 

 

ONSDAG den 23. oktober kl. 16.00 - ca. 20.00 

Plantebaseret mad med: ”Mia-mad” 
Kantinen ARKITEMA v/Irma Munk Nielsen . Frederiksgade 32 . 8000 Aarhus C 

 

 

FREDAG den 15. november kl. 17.30 - ca. 24.00 

Julefrokost Kantine og Køkken Aarhus og Omegn 
Kantinen ved Per Aarsleff v/Jesper Lerche . Hasselager Alle 5 . 8260 Viby J 

 



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: 

Valborg.brandstrup@mail123.dk 

mailto:Valborg.brandstrup@mail123.dk

