
Efterårs- 
program2019 

Midt-Vest 



Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Midt/Vest: 

 

FORMAND: 

Lene Ruby . Hornshøjparken 4 . 7500 Holstebro . Tlf. 51 94 06 70 

Mail: leneruby@gmail.com 

 

KASSERER: 

Anita Denby . Tlf. 61 67 76 20  

Mail: anita@denby.eu  

 

SEKRETÆR: 

Janni Wagner Hansen . Tlf. 20 93 56 71  

Mail: janniwhansen@mail.dk  

 

Liselotte Sandholm . Tlf. 51 37 81 80 

Mail:  hplls1488@gmail.com    

  

Nanna Ødegården . Tlf. 24 45 12 44 

Mail: oedegaarden@c.dk  



Vi besøger: 

Yding Grønt  
Skovhøjvej 8 . 8752 Østbirk 

TIRSDAG den 27. august kl. 16.00 

 

Vi skal besøge Yding Grønt ved Skanderborg. Vi mødes med Jesper kl. 16.00.  

Jesper vil give en rundvisning ude på salatmarkerne og vi får de spiselige  

blomster at se.  

Yding Grønt har været i en rivende udvikling og vi skal høre om deres  

spændende nyheder. 

Vi slutter af med en sandwich og kører hjemad ved 19.00-tiden.    

 

 
 

 
TILMELDING SENEST DEN 22. august TIL: 
Anita på mail: anita@denby.eu eller 6167 7620  
Pris for medlemmer: 50,- kr. 
Pris for IKKE-medlemmer: 150,- kr. 
Beløbet indbetales på MobilePay: 80941 



Vi skal besøge: 

Cater Food 
Søvejen 10 . Herrup . 7830 Vinderup 

ONSDAG den 25. september kl. 15.00 

 

Vi skal besøge Cater Food i Herup.  

En af de største produkter, er sous vide kød til brug i storkøkkener.  

Deres kok vil fortælle os om, hvad og hvordan produkterne fremstilles.  

Vi skal smage på produkterne og have en snak om kød. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILMELDING SENEST DEN 23. september TIL: 

Lene på mail: leneruby@gmail.com eller mobil 5194 0670 

Pris for medlemmer: 50,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay: 80941 



Så står den på: 

Snackification - Inspirationsdag 

Runetoften 15-17 . 8210 Aarhus V 

TORSDAG den 24. oktober kl. 16.00 

 

 

 

 

 

 
I inviteres til en innovativ dag i det sprøde, salte og søde køkken.  

Dagens fokus vil være på den nye trend anno 2019, Snackification, hvor der vil 

være smæk på farverne, samt leg og arbejdsglæde i  køkkenet, der vil kunne 

mærkes på  gæsterne.   

I selskab med vores inspirationskok Liselotte, garanterer vi, at i går hjem med 

idébanken tanket op og inspiration til, hvordan den lille sult kan blive stillet.  

Dagen bliver nemlig en introduktion til, hvordan snacks som mødeforplejning 

kan samle gæster og skabe samtale. 

 
 TILMELDING SENEST DEN 21. oktober TIL: 

Lene på mail: leneruby@gmail.com eller mobil 5194 0670 

Pris for medlemmer: Gratis 

Pris for IKKE-medlemmer: 100,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay: 80941 



Vi besøger: 

Møltrup Optagelseshjem 

Møltrupvej 70 . 7480 Vildbjerg 

TORSDAG den 5. december kl. 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste arrangement i år går til Møltrup Optagelseshjem. 

Optagelseshjemmet er en gammel herregård, men nu er det et sted for unge 

mænd over 18 år, som har brug for lidt støtte af en eller anden art. 

Stedet har en masse værksteder og faguddannet personale til at tage sig af  

beboerne. Det kan være inden for diverse håndværk, landbrug, køkken, butik, 

mad ud af huset osv. 

Vi skal på en rundvisning og høre en fortælling om stedet, vi skal blandt andet  

se Møltrups Slagterbutik, som er en nyhed siden vi sidst var på besøg.  

Dagen slutter med en lille anretning og mulighed for køb i butikken.   

 

TILMELDING SENEST DEN 27. november TIL: 

Jannie: 2093 5671 

Pris for medlemmer: 125,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 250,- kr. 

Beløbet indbetales på MobilePay: 80941 



 

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 

 

TIRSDAG den 27. august kl. 16.00 

Yding Grønt  
Skovhøjvej 8 . 8752 Østbirk 

 
TORSDAG den 26. september kl. 15.00 

Cater Food 
Søvejen 10 . Herrup .  7830 Vinderup 

 
TORSDAG den 24. oktober kl. 16.00 

Snackification - Inspirationsdag 

Runetoften 15-17 . 8210 Aarhus V 

 
TORSDAG den 5. december kl. 16.00 

Møltrup Optagelseshjem 

Møltrupvej 70 . 7480 Vildbjerg 

 

 



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: 

leneruby@gmail.com 


