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Kend din
forening
Er du nysgerrig efter at vide, hvordan et mikromejeri
fremstiller råmælksoste? Eller har du brug for nye ideer
til mættende salater? Heldigvis er der ikke langt fra idé
til et konkret inspirationsarrangement – hvis du som
medlem siger dine ønsker højt.

Nippe, nippe
At nippe grønne
bønner er ren
meditation for M
 arie
Melchior, som bruger
bønnerne i madsalater
eller som sprøde fritter.

Trivsel på
menuen

Årets køkkenpriser er på vej

Humor, tillid og frihed til
at eksperimentere giver
gode vibes blandt med
arbejderne i køkkenet hos
ATP i Haderslev.

Hvem skal have Landbrug &
Fødevarers Kantineprisen og
de Økologiske Køkkenroser?
Svaret får vi på Fødevare
dagen i denne måned.

TIL HELSEFREAKS
LIVSNYDERE
SUCCESPROTEINET
ENDELIG I DANMARK
Et nyt plantebaseret protein fremstillet af havre, bønner og ærter.
Fri for soja og helt vegansk. Fås som
plantefars, plantefrikadeller og
plantebøffer!

DET KOMPLETTE
ALTERNATIV TIL KØD
PÅ DIN MENU

Ønskes mere info, så kontakt Santa Maria på 43 96 79 00
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Som de fleste andre forældre ved David Frenkiel og
Luise Vindahl alt om, at det ikke altid er ligetil at få
børn til at spise deres mad – og spise sundt. Med tre
børn har de både oplevet masser af grøntsagsstrejker,
mad der er er endt på gulvet, og tallerkener der er
blevet efterladt urørt. Men de har også fundet ud af,
hvordan man undgår disse madkriser.
I Little Green Kitchen deler de over 70 lækre,
nærende og nemme vegetariske opskrifter til
hele familien, men lavet så der er taget hensyn til
børnenes smagsløg. Uanset om I lever vegetarisk
derhjemme eller bare gerne vil have, at I alle, børn
som voksne, spiser flere grøntsager, så er der i denne
bog masser af inspiration at hente i opskrifter på
aftensmad og ting til madkassen, sjove desserter,
party food, kage og andet sødt samt praktiske tips.
De fleste opskrifter har en ‘opgradering til voksne’
(som for eksempel at toppe med et pocheret æg,
tilsætte lidt spicy sauce eller ekstra krydderurter),
så du ikke skal lave to forskellige retter. Der er
også ideer til, hvordan du inddrager børnene i
madlavningen og på den måde gør dem mere
interesseret i maden, som de skal spise. Men
mest af alt kan David og Luise godt lide at lære
børnene, at grøntsager gør os stærke, desserter gør
os glade, og alle har brug for en god blanding af
begge dele.

kort og godt
bøger, pods & blogs
nye medlemmer
det sker
leverandørregister
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På hovedbestyrelsens vegne
Valborg Brandstrup

		Eksperimenter med
hjemmerøget bacon,
konstruktiv ros og den
daglige morgensamling
er med til at skabe
arbejdsglæde i kantinen
hos ATP i Haderslev,
hvor Steffen Kähler er
køkkenleder.

Little Green Kitchen

Sommeren er ved at gå på hæld, men I har sikkert
– ligesom jeg – mange dejlige madminder fra årets lyse
måneder.
Nogle har besøgt madbegivenheden Kulinarisk
Ø på Bornholm med omkring 10.000 gæster, hvor
bornholmske producenter præsenterer alt det gode, de
frembringer af naturen, landbruget og fiskeriet. Tænk,
at tang og blæksprutter kan blive til chips, eller at vi kan
vælge brisling på dåse frem for den traditionelle makrel.
Kulinarisk Ø danner også rammen om Danmarks
største kokkekonkurrence, Sol over Gudhjem, som
Gabriel Hedlund fra Restaurant Vollmers i Malmø vandt.
I Aarhus er der i disse dage Food Festival, som de foregående år også har været et tilløbsstykke.
Sådanne madbegivenheder er med til at skabe madglæde for alle os, som arbejder med mad til daglig. Det
minder os om, hvor heldige vi er, at vi lever i et land,
hvor nye, små producenter brænder for at udvikle mad
med gode råvarer. Tendensen gælder for hele landet.
Tag til Ærø, Samsø og Lolland, og du vil opdage, at
madiværksætteri syder og bobler overalt.
Denne opfordring er hermed givet videre. God tur.

		portræt ATP Haderslev
16	Trivsel er køkkenets
vigtigste ingrediens

Little
Green Kitchen
Nem vegetarmad til børn
og deres forældre

Hverdagsmad til hele familien,
madkassefavoritter og desserter
til børn (og deres forældre) med
grøntsagerne i fokus.

ISBN 978-87-400-5423-1

POLITIKENS FORLAG
WWW.POLITIKENSFORLAG.DK
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kort og godt

Kom med til
Fødevaredagen

Madfest for børn
Smag på spiselige poster i Madmodsløbet. Lær at trylle
madrester om til lækre måltider. Og oplev en ung kemiker fra
kemilandsholdet fremstille skumpølser af lever. Arla Food Fest
inviterer til madfest for børn og barnlige sjæle. Formålet er at
vække børn og unges interesse for nye råvarer og anderledes
madoplevelser og samtidig inspirere til sundere og mere bæredygtige madvaner. Festen har været holdt i København i august,
og nu er turen kommet til Aarhus den 6. til 8. september.

Hvis fødevarebranchen var en tv-serie, hvad ville den så
handle om? Hvem var helten? Og skurken? Få svaret, når
Adam Price går på scenen til Fødevaredagen 2019 og
skriver branchen om til drama. Efter dagens faglige oplæg
og debatter hædrer Landbrug & Fødevarer årets gastronomiske frontløbere med blandt andet Kantineprisen og de
Økologiske Køkkenroser. Traditionen tro danner Hindsgavl
Slot rammen om Fødevaredagen, der i år afholdes den 24.
september.

Find hele programmet og køb billetter på arlafoodfest.dk

Kilde: goderaavarer.dk

Den nordiske pris Embla uddeles hvert
andet år i syv kategorier til mad
mennesker, der har gjort en særlig
indsats. I år modtog Anne-Birgitte Agger,
direktør på Hotel- og Restaurantskolen,
prisen i kategorien ”Nordisk mad til
mange” for sit arbejde med at indføre
økologiske måltider lavet fra bunden
i Københavns offentlige køkkener. Og
Claus Meyer modtog prisen i kategorien ”Nordisk madkommunikatør” for fornyelse og udvikling af dansk madkultur.
Kilde: goderaavarer.dk.

Foto: goderaavarer.dk

To danskere vandt Embla-priser

Danskere går op i sikre fødevarer
Antibiotika, hormoner og steroider i kød står øverst på listen
over faktorer, som bekymrer danskerne mest, når de putter mad i munden. I hvert fald når det gælder fødevaresikkerhed. Det viser en undersøgelse gennemført af Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. Til gengæld bekymrer kun hver
syvende dansker sig om GMO i madvarer. I EFSA’s undersøgelse
markerede danskerne sig også som en af de befolkninger, der ved
mest om fødevaresikkerhed, herunder fødevarehygiejne, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, antibiotika og pesticider. Kun
svenskere og hollændere har mere viden om fødevaresikkerhed.

Illustration: oekologisk-spisemaerke.dk

Køkkener bider sig fast i økologien
At få Det Økologiske Spisemærke
op at hænge på væggen i køkkenet er en bedrift. Men når
diplomet er hjemme, hviler
medarbejderne i de økologiske
køkkener ikke på laurbærrene. En
ny undersøgelse fra DTU Food ved
Danmarks Tekniske Universitet viser, at de offentlige køkkener,
som har opnået spisemærkningen, efterfølgende bruger stadig
flere økologiske varer i madlavningen. Økologi motiverer til
endnu mere økologi.
Kilde: food.dtu.dk
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Bagergårdens
Økologisk nyhed i
vores velsmagende
rugbrødsserie

Fra det sønderjyske rugbrødsbageri

Bagergårdens
Økologisk Rustikt

Vores favorit rugbrødsserie Baggårdens har fået et nyt medlem. Servér det lækre
og saftige økologiske rugbrød, der både er nøglehuls- og fuldkornsmærket. Vi har
bagt det med surdej, rug og hvede og tilføjet lækre rugkerner og hørfrø.

Nyhed!

bøger, pods & blogs

Det er de små kneb, der gør den store forskel. Bag rodfrugterne ved
så høj temperatur, at de karamelliserer! Drys kanel over fadet med
blomkål! Hjemme hos David Frenkiel og Luise Vindahl har parret
gennem otte år som forældre serveret vegetarmad for deres tre børn.
I ”Little Green Kitchen” videregiver de familiens bedste tips og opskrifter, der giver børn appetit på grøn mad.
David Frenkiel og Luise Vindahl: Little Green Kitchen
Politikens Forlag, 208 sider, 270 kr.

Nem vegetarmad til børn
og deres forældre

978-87-400-5423-1

8740 054231
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Trilogi om havtorn
Med sin perlende, syrlige smag og sit heftige koncentrat af vitaminer
er det lille orange bær et af den danske naturs mirakler. I kok Kim
Gravenhorsts tredje bog om havtorn får du opskrifter til både det salte
og søde køkken, opskrifter, som både kan hældes i glas og serveres
på tallerken. Nogle opskrifter er hits fra forfatterens to første bøger
om havtorn, andre er nye. Og husk: Havtorn kan plukkes lige nu!
Kim Gravenhorst: Havtorn – De bedste retter og drikke med
Nordens citron
Muusmann Forlag, 200 sider, 250 kr.

Foto: Plantepusherne.dk

Vegetarmad i børnehøjde

Little
Green Kitchen

Plantepusherne
For at veganerkøkkenet bliver lige så saftigt, smagsrigt og fedmefuldt som alle andre køkkener, er det
godt at kende nogle veganske grundsten, der lægger
bunden i måltidet. Fx den veganske mayonnaise, smør
og parmesund – altså parmesan lavet af blomkål.
Disse grundsten finder du på bloggen Plantepusherne.
Selv om pulled pork ikke er en grundsten i dit køkken, kan du måske blive inspireret af den veganske
version, der er lavet af bananskræller.
plantepusherne.dk

Tænd lejrbålet
Gennem årtusinder har vores forfædre tændt bål for at tilberede mad.
Men bålet kan meget mere end at få vand til at koge og grillbøffer til
at brunes. Give smagen af røg for eksempel – også i en tomatsuppe.
Og samle mennesker om bålet. I Pernille Hoffmann Køppens bog om
mad over bål viser hun, hvor nem bålmad kan være: Opskrifterne er
bygget op efter modellerne ”Alt på én pande” og ”Alt i én gryde”.
Måske er det tid til at tænde op udenfor ved kantinen?
Pernille Hoffmann Køppen: Mad over bål
Backyard Stories, 64 sider, 200 kr.

Alt i karry
Kylling i karry og boller i karry – jovist, dem kender vi. Men hvad med
daal tarkari eller beguner dopiaz? Det er også navnene på karryretter,
som optræder i ”Vegetarisk curry”, hvor Nahid Hassan, der stammer fra Bangladesh, men bor i Sverige, invier os i autentisk indisk og
bengalsk mad fra bunden. Lær fx, hvordan du kværner og rister dine
egne krydderblandinger.
Nahid Hassan: Vegetarisk curry
Turbine, 160 sider, 250 kr.

Foto: Panther Media
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Tekst Mette Iversen

The Food Programme
Hvad ville du gøre, hvis du som en anden Robinson
Crusoe strandede på en øde ø og skulle skaffe mad
for at overleve? BBC’s radiovært Dan Saladino har
fået tre britiske madmennesker til at gøre forsøget
sammen med ham – på en øde ø. BBC’s podcast
”The Food Programme” tager fat i alle former for
madfortællinger – også en dansk af slagsen i portrætprogrammet om Claus Meyer.
Find The Food Programme på bbc.co.uk
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EN BEDRE
KAFFEOPLEVELSE
BKI foods skænkede de første
kopper kaffe til dansk erhvervsliv
tilbage i 1960’erne
Det var dengang, man var på efternavn med
chefen, og teambuilding ikke engang var et ord
endnu. Den gode kop kaffe til arbejdet var til
gengæld højt værdsat, og med vores høje kvalitet
inden for både kaffe og maskiner blev vi hurtigt
en populær leverandør til danske virksomheder.

Tal med eksperten
om jeres nye kaffeløsning
Vi tilbyder et stort udvalg af kaffe, tilbehør og
maskiner, der dækker de fleste behov.
Over en god kop kaffe med jeres lokale konsulent
fra BKI Professionel finder I sammen den løsning,
der er helt rigtig for jer.
Vi har leveret velristet kaffe og velbryggende
maskiner til danske arbejdspladser siden 1960.
Og det bliver vi ved med.
Skal vi levere jeres næste kop kaffe?

Kontakt vores Professionel Team
på tlf.: 45 86 29 22 99 45 86 29 22 99
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BKI foods A/S
Søren Nymarks Vej 7
8270 Højbjerg
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tema kend din forening

Medlem

– kend din forening!
Er du på fornavn med din lokale Kantine & Køkkenforenings formand? Kender du hendes livret? Og ved du,
hvordan du får stablet et arrangement om vilde bær eller
vegetarmad på benene? Hvis ikke, så læs med i dette
tema, hvor du lærer din forening bedre at kende.
Tekst Mette Iversen
Foto PantherMedia + privat foto

Når man arbejder alene i køkkenet, er
medlemmerne af Foreningen Kantine
& Køkken ens kolleger til at sparre med
og få nye ideer fra. Helle Flensburg
Larsen har været medlem i syv år.

8
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T

arteletter med høns i asparges. Og
flødekartofler. Det var retter, som
gæsterne spurgte efter, og som de fleste
kunne lide. Og derfor stod tarteletter,
kylling, asparges, kartofler og fløde på
indkøbslisten uge efter uge i kantinen,
hvor Helle Flensburg Larsen arbejdede
og stadigvæk arbejder i dag. Men i dag ser
indkøbslisten helt anderledes ud.
”Jeg stod alene i køkkenet og kørte
rundt i de samme klassikere, når jeg
lavede mad til 110 mennesker hver dag.
For at få ny inspiration må man have nogle kolleger at sparre med, og man må ud
af køkkenet og suge nye indtryk til sig,”
fortæller Helle Flensburg Larsen, der

Sig hej til

bestyrelsen
Foreningen Kantine & Køkken har fem lokale kredse.
Bestyrelsesformanden (m/k) for de lokale kredse er
automatisk del af hovedbestyrelsen. Derudover har
hovedbestyrelsen et forretningsudvalg, som består
af FKK’s formand, kasserer og sekretær, og som
vælges på foreningens årsmøde hvert andet år.

Kasserer i hovedbestyrelsen

Inge Marie Ravn
Alder: 55 år.
Arbejder hos: Kragelund Efterskole.
Har været medlem af foreningen siden: 1993.
Livret: nye kartofler, grydestegt kylling med
agurkesalat og sommersalat.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: bage.
Vil gerne være bedre til at: lave kreative salater.

Sekretær i hovedbestyrelsen

Mette Sørensen
Alder: 57 år.
Arbejder hos: ProShop Europe.
Har været medlem af foreningen siden: 2012.
Livret: vild mad, som jeg lige har samlet ind på en vandretur.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: vandre.
Vil gerne være bedre til at: Jeg kan aldrig lave noget,
som jeg plejer. Men det ender (næsten) altid godt.

n r . 4 · s e pt e m b e r 2 0 1 9 · ka n t i n e n . d k
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har været medlem af Foreningen Kantine
& Køkkens siden 2012. Det var netop i
tiden med tarteletter og flødekartofler,
at Helle Flensburg Larsen på en messe
mødte Foreningen Kantine & Køkken, og
hun øjnede en mulighed for netop at få de
kolleger og den inspiration, hun savnede i
hverdagen.
”Jeg oplevede, at m edlemmerne havde
samme udfordringer og glæder som mig.
Ret hurtigt meldte jeg mig ind i den lokale
bestyrelse,” fortæller hun.
Hovedbestyrelsen ønsker, at medlemmerne lærer deres forening bedre at
kende, og KANTINEN har derfor dedikeret denne udgaves tema til at fortælle,
hvordan man som medlem kan omsætte

Sig hej til bestyrelsen

”Til vores arrangementer præsenterer leverandører
nye p rodukter på
markedet, så vi ved,
hvad der rører sig.”

Formand Fyn

Jonna Jepsen
Alder: 54 år.
Arbejder hos: Nature Energy på 24. år.
Har været medlem af foreningen siden: 1998.
Livret: Jeg spiser alt.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: være i
naturen, gå lange ture med mine hunde, være i min have
og være sammen med min familie, venner og bekendte.
Vil gerne være bedre til at: ?

Formand Trekantområdet

Joan Olesen
Alder: 58 år.
Arbejder hos: kantinen ved by- og udviklingsforvaltningen i Kolding.
Har været medlem af foreningen siden: 2009.
Livret: chili con carne.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: løbe ture
med mine venner, læse en god bog, deltage i bestyrelsesarbejde og nyde livet.
Vil gerne være bedre til at: Det ved jeg ikke lige, men det
er der sikkert andre, der ved.

Helle Flensburg Larsen

Det går dine
medlemskroner til
Kontingentet på 385 kroner halvårligt går til at støtte årets arrangementer,
så de bliver billige for medlemmerne. Og som støtte til årsmødet.
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Løft dine gæsters
morgen til nye højder
Med vores nye morgenbrød har vi hævet spiseoplevelsen, og skruet op for smag, form og
karakter, så det både kan ses og smages.
Vi har ved hjælp af gode råvarer, luftboblende surdeje, masser af lækre korn og kerner, samt
langtidshævning givet vores nye morgenbrød ro og mag til at udvikle smag og struktur for
til sidst at blive bagt i stenovn ved op til 240°C.
Vores nye morgenbrød har et godt bid, ekstra fylde, en tæt krumme og en sprød og lækker
skorpe, der hæver spise oplevelsen.

Lantmännen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens. www.schulstadbakerysolutions.dk

tema kend din forening

faglig nysgerrighed til konkrete inspirationsarrangementer og til at hilse på
kredsenes lokale formænd og -kvinder.

Sig hej til bestyrelsen

Vegetarretter hitter
I Helle Flensburg Larsens køkken hos
virksomheden Interacoustics på Fyn
serverer hun i dag kun sjældent tarteletter
med høns i asparges. Ikke at der er noget
galt med denne klassiker. Slet ikke. Men
de 180 medarbejdere, som hver dag spiser
i kantinen, skal overraskes og udfordres
med nye retter, når de sætter sig ved
frokostbordet.
”Jeg laver mættende salater med forskellige bønner, ristede kikærter, couscous, chiafrø, spidskål og hjemmelavede

Formand Midt/Vest

Lene Ruby
Arbejder hos: Creativ Company.
Har været medlem af foreningen siden: 1992.
Livret: al mad, jeg ikke selv har planlagt, købt ind til,
fremstillet og vasket op efter!
Skal det være en konkret ret, er det grydestegt kylling med
nye kartofler, skysovs og agurkesalat lavet af min mor.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: nyde
tiden med venner og familie og meget gerne med udsigt til
Limfjordens vande.
Vil gerne være bedre til at: rejse og til at sige ”pyt” og
”nej, det kan jeg desværre ikke”.

Sådan begyndte det …
Fra øl og bordvin til kantinegastronomi
1940-1958 	Øl og bordvin. Det var det, kantinelederne – eller som de blev
kaldt i 1960’erne: marketenderne – tjente deres løn på. Alkohol
var en fast del af frokostbordet for arbejdere for 60-70 år siden.
Marketenderne var organiseret i Dansk Marketenderforening.
1958 	En ny lov bestemte, at marketendere ikke længere måtte
forpagte en kantine og tjene penge på salg af øl og bordvin.
Kantinefolket skulle ansættes som lønmodtagere af virksomheden,
hvor de nu kunne tilbyde smørrebrød i stedet for øl og bordvin.
1961 	Medlemmerne i Dansk Marketenderforening blev uenige,
og en udbrydergruppe dannede Dansk Kantinelederforening, der
begyndte at udgive magasinet KANTINEN.
1966 	De to faglige rivaler slog sig sammen til organisationen
Kantineledernes Landsklub, der er den samme organisation som
Foreningen Kantine & Køkken i dag.
1970’erne 	Faglærte økonomaer og kokke bliver ansat i kantinerne,
der udvidede menuen fra smørrebrød til andre retter.
2010’erne 	Foreningen skiftede navn fra Kantineledernes Landsklub til
Foreningen Kantine & Køkken for at understrege, at alle køkkenfaglige er velkomne i foreningen. Fokus på nordisk mad og
mad fra bunden har betydet, at kantiner mange steder tilbyder
gæsterne høj gastronomi.
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COLOGNE,
05. – 09.10.2019

AMAZING

Er du kok, cater, køkken
assistent, økonoma,
ernæringsassistent eller
smørrebrødsjomfru?
Er du ansat i en privat
kantine, et offentligt
storkøkken, eller driver
du en enmandskantine?
Vær med i en
forening, der sætter
glæden ved gode
råvarer, håndværk
og socialt fælles
skab i højsædet.
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www.kantinen.dk

Meet old and new friends.
Priceless networking since 1919.

Secure admission tickets at
www.anuga.com/tickets
Intermess ApS
Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund
Tel. +45 45 505655
Fax +45 45 505027
messe@intermess.dk

tema kend din forening

dressinger – ikke bare iceberg, tomat og
agurk. Jeg er også opmærksom på, at vi
spiser med øjnene først, så salaterne er
pyntet med knas og blomster,” fortæller
hun om menuerne i dag og tilføjer:
”Medarbejdere, der sidder ned det
meste af dagen, har brug for lettere,
grønne måltider.” Samtidig oplever Helle
Flensburg Larsen, at gæsterne oftere og
oftere sætter skeen i fadene med vegetarmad, så den del af menuen skal styrkes.
Hun pønser på at indføre en eller flere
kødfri dage om ugen.
”Der sker så meget nyt inden for fødevarer, man er nødt til at følge med for at
følge med tiden. Til vores arrangementer
præsenterer leverandører nye produkter
på markedet, så vi ved, hvad der rører sig,”
siger hun.
Men ikke bare leverandører og oplægsholdere kan give nye input. Et besøg i
en kollegas kantine kan åbne øjnene for
produkter, arbejdsgange eller en særlig
indretning, der kan gøre hverdagen i køkkenet lettere eller mere interessant.
”Da vi havde et arrangement i mit
eget køkken, fik en kollega fx øje på nogle
spændende oste i kølerummet, som jeg
har fast levering på fra Ostebørsen i
Slagelse. Den faste levering er med til at
lette hverdagen, fordi jeg ikke skal bestille
hver uge. Det koster ikke ekstra, men er
bare en lettelse. Og nogle ved måske ikke,
at man har den mulighed,” fortæller Helle
Flensburg Larsen.
”Vi kan hjælpe hinanden med helt konkrete problematikker. Andre VL-grupper
koster måske 10.000 kroner om året.
Vores forening koster 385 kroner hvert
halve år, og man kan deltage i arrangementer i alle lokalforeninger,” fortsætter hun.

Idékassen er åben
Kødfri dag, desserter uden sukker eller
nye simreretter. Står man som medlem
med en særlig udfordring, som man
ønsker ny inspiration til at løse, er det bare
om at kontakte den lokale bestyrelse og
ønske et arrangement om netop det, man

14
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Sig hej til bestyrelsen
Formand Aarhus og omegn

Valborg Brandstrup
Alder: 54 år.
Arbejder hos: Aarhus Friplejehjem.
Har været medlem af foreningen siden: 2003.
Livret: kalvesteg, kartofler, årstidens grøntsager, skysovs.
Æblegrød med mælk.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: lave foreningsarbejde, campere og være sammen med min familie.
Vil gerne være bedre til at: sige nej til opgaver.

Formand Nordjylland

Jan Andersen
Alder: 62 år.
Arbejder hos: Nordjyske Medier
(gik på efterløn i juli 2019).
Har været medlem af foreningen siden: 1987.
Livret: stegt flæsk med persillesovs.
Når jeg ikke laver mad, kan jeg godt lide at: være
sammen med familien og sejle i min motorbåd, som jeg
har sammen med to venner.
Vil gerne være bedre til at: nyde livet, mens vi er her!

er nysgerrig på. Så vil bestyrelsen arbejde
på at få ønsket opfyldt. Måske kender
man som medlem selv et menneske eller
en virksomhed, der kunne være inspirerende for andre – her kan man også foreslå
et arrangement med eller hos denne til
bestyrelsen.
”Jeg kunne godt ønske mig, at medlemmerne kom lidt mere på banen med ideer
til arrangementer. Det er jo vores allesammens klub, og alle er med til at bestemme.
Måske har nogen spist et spændende sted
i sommerferien eller besøgt en lokal producent. Så er det bare om at tage fat i den
lokale bestyrelse,” siger Helle Flensburg
Larsen.

Et andet ønske hos Helle Flensburg
Larsen er, at netværket skal vokse.
”Mange unge hopper fra restaurationsbranchen over til kantiner, hvor der typisk
er bedre arbejdstider. Vi skal finde ud af,
hvilke arrangementer der kan tiltrække de
unge. Man skal ikke være så bange for at
mænge sig på tværs af alder.”
Helle Flensburg Larsen blev valgt som ny
formand for Foreningen Kantine & Køkken
i marts 2019. I løbet af sommeren har hun
trukket sig fra posten. Ved redaktionens
deadline var det endnu ikke afgjort, hvem der
bliver ny formand. I næste blad kan vi offentliggøre, hvem den nye formand er. ■
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Anamma Vegofars former sig
efter kokkens humør
Anamma Formbar Vegofars er nøglehulsmærket og 100 % vegansk – altså helt fri for mælk,
æg og gluten. Den formbare fars, som minder meget om hakket kød, skal blot optøs, smages
til og formes. med Anammas brede sortiment i fryseren har du altid et grønt alternativ på
lager. Vælg mellem Anamma Vegofars, Pulled Vego, Vegoburger, Vegopølser eller Formbar
Vego fars. Anamma Vegofars fås også som økologisk.
Få inspiration og tips på FoodAppeal.dk

Anamma Vegofars

Anamma Vegoburgere

Anamma ØKO Vegofars

Anamma Vegopølser

Anamma Pulled Vego

Anamma Formbar

rte

portræt ATP i Haderslev

Trivsel er
køkkenets
vigtigste
ingrediens
I køkkenet hos ATP i Haderslev
giver kok og køkkenleder
Steffen Kähler køkken
personalet medindflydelse.
Medarbejdernes trivsel er
prioritet nummer et.
Tekst Mia Dernoff
Foto Cecilie Graversen
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Evnen til at skabe trivsel blandt
medarbejderne var med til
at sikre køkkenleder Steffen
Kähler Foreningen Kantine &
Køkkens Kantinepris i år.
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portræt ATP i Haderslev

K

lokken slår ni. ATP’s kantine i
Haderslev ligger endnu stille, men i
køkkenet er der liv. Ved et højt bord står
medarbejderne samlet for at nyde en
friskbagt bolle ved dagens rituelle morgensamling. Her bliver udvekslet stort og
småt, inden personalet fortsætter med at
lave dagens ret, som i dag er spinatpandekager med bønnehummus, boller i karry
og pund til pund-kage med
fersken. For køkkenleder
Steffen Kähler er mødet en
fast del af arbejdsdagen,
for det, der betyder mest
i køkkenet, er trivslen
blandt medarbejderne.
”Vi er her alle sammen
minimum otte timer om
dagen, så det er en stor del
af vores liv. Trives man
ikke på sin arbejdsplads, så Steffen Kähler
følger det også med over
i fritiden. Trivsel er det ypperste, det skal
bare fungere,” siger Steffen Kähler.

det var fedt, at der var tid og frihed til at gå
og hygge sig med det. Det er de små tiltag,
der i det lange løb giver medarbejderne en
følelse af at blive accepteret,” siger Steffen
Kähler.
For Steffen Kähler er det en prioritering at eksperimentere i køkkenet
for at styrke den faglige udvikling.
Medarbejderne fremstiller for eksempel
deres eget bacon, ryger
fisk og laver spegeskinke.
Og køkkenet har investeret i en professionel
pølsepresser, så medarbejderne i grillsæsonen
fremstiller egne pølser.
”Vi vælger det til, vi
selv kan lave og synes er
spændende. Det tager
måske lidt længere tid,
men vi vil gerne give folk
’lidt, men godt’, og smagsoplevelsen er noget helt andet, når man
laver maden fra bunden.”

Frihed til at eksperimentere
For Steffen Kähler er en af nøglerne til god
trivsel at give plads til, at medarbejdere får
indflydelse – fx på maden, de laver. Folk
trives, når de har frihed til at eksperimentere, mener Steffen Kähler og nævner som
eksempel, at en af hans medarbejdere en
dag ville lave kalkunbacon, selvom Steffen
Kähler normalt er mere til klassisk bacon.
”Jeg sagde ’do it’, og det blev virkelig
vellykket og smagte super godt. Det var
ren win-win. Og vedkommende følte, at

Husk positiv feedback
Ros og anerkendelse lægger Steffen
Kähler også vægt på. Og når han får et smil
tilbage, kan han mærke, at anerkendelse
betyder noget. Skamrose gør han sjældent, for medarbejderne ved godt, at de
er dygtige, forklarer han. I stedet kommer
roserne i mindre bidder eller ved specielle
lejligheder.
”Jeg siger for eksempel: ’Det der smager afsindigt godt’, ’det ser pissegodt
ud’ eller ’flot anrettet’. Det kan bare

”Vi er her alle
sammen minimum otte timer
om dagen, så det
er en stor del af
vores liv.”

Dagens ret
• S pinatpandekager
med bønnehummus
•B
 oller i karry
• P und til pund-kage
med fersken.
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Blå bog
• Steffen Kähler.
• Køkkenleder hos ATP i Haderslev, der
er en af ATP’s seks afdelinger i landet.
• Trefor/Ewii i Kolding.
• Restaurant Franco.
• Souschef, Schackenborg Slotskro.
• Ristorante Piazza Duomo Pieatza i
Norditalien.
• Uddannet kok fra Hotel Koldingfjord.

NYHED

Økologisk
Laktosefri skyr
Find opskriften på arlapro.dk

Citronmousse
med skyr

Arla® Øko
Laktosefri
Skyr 0,2%
5 kg
Varenr. 432203

portræt ATP i Haderslev

Sådan fremmer
du trivslen i
køkkenet
Skab kultur om ærlighed
Ærlighed betyder, at man som menneske åbner op om sig selv. Det giver
respekt og forståelse for, hvem man er.

Giv plads til humor
Humor er vigtigt. Nogle gange skal
der også være plads til plat humor
– det gør hverdagen lidt sjovere og
giver en afslappet atmosfære.
Lys og blomster på bordet. Steffen Kähler og hans køkkenhold sørger for at skrue op for hyggen i kantinen.

Slip kontrollen
være i forbifarten,” fortæller køkkenlederen.
Steffen Kähler husker også at overbringe ros og ris fra ATP’s medarbejdere
til køkkenpersonalet.
”Så ved personalet, at der er nogen, der
virkelig værdsætter deres arbejde,” siger han.

Kantinehygge
Fra bordene i kantinen har ATP’s medarbejdere udsigt til store fotografier på væggene, der portrætterer køkkenpersonalet

Steffen Kählers
bedste køkkentip
”Prioriter renlighed, og hold orden. Det
giver overblik, overskud og betyder, at
det, man er i gang med, bliver godt
i sidste ende. Mister man snoren og
grebet om ordenen, kan madlavningen
ende med et dårligt resultat.”

20
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i forskellige hverdagssituationer. Ved
vinduerne står to reoler med både skønlitteratur og bøger som ”Madkunst” og
”Sund junkfood”. Det var Steffen Kählers
idé at få bogreolerne ind i kantinen, så
medarbejderne kan bladre i bøger om
mad. På en rund tromle står levende lys og
krydderurter i potter, der danner kontrast
til resten af lokalets kliniske, hvide langborde. For Steffen Kähler er kantinen som
et andet hjem.
”Jeg kan godt lide stearinlys og blomster. Jeg kan godt lide, at der er noget
hjemlig hygge, så det prøver jeg også at
føre ind i kantinen,” siger han.
Og hyggen lægger folk mærke til, for
i år vandt Steffen Kähler Foreningen
Kantine & Køkkens Kantinepris 2019. En
af de kommentarer, som Steffen Kähler
fik med på vejen, da prisen blev overrakt, var: ”Der hygges om de ansatte.”
Køkkenlederen kan godt nikke genkendende til, at han ”hygger med små serveringer og overraskelser”.
”Hvis det altid er det samme, vi serverer, vænner gæsterne sig til det. Det er
som med en havudsigt. I starten er den
flot, men efter noget tid sætter man ikke
pris på udsigten på samme måde. Sådan
er det også inden for madlavning. Man
bliver nødt til hele tiden at pirre sanserne
og komme med nogle nye indspark, der
overrasker folk,” siger Steffen Kähler. Det
kan være svært i en travl hverdag, men et

Stol på, at køkkenpersonalets beslutninger er rigtige. Tillid avler tillid.

Frihed
Der skal være frihed til at gøre det,
man brænder for, både fagligt i
arbejdsdagen og frihed til at få hverdagen til at hænge sammen.

tæt samarbejde mellem køkkenlederne i
ATP’s seks afdelinger giver inspiration til
fornyelse.

Pynt skal spises
Uden for køkkenvinduet ved tre store
højbede med tallerkensmækkere og
salvieblomster står Steffen Kähler

Sund mad i stakkevis – i dag serverer ATP’s
kantine spinatpandekager.

Royal Greenland

NYHED

FIT FOR
FOODSERVICE
&
GASTRO

MINI FISKEFILET
Panerede mini fiskefileter har en
størrelse, der gør dem perfekte til smørrebrød
og servering på buffet

- Mini fiskefilet af ising – en fladfisk
med en fin og saftig konsistens og hvidt kød
- Et fint alternativ til rødspætte
- Størrelse: 40 - 70 g
- Knasende sprød panering
- Ovnklar – tilberedes direkte fra frost
- Clean Label – uden kunstige tilsætningsstoffer
- MSC-certificeret

Prøv også vores NYHED:

- Færdigstegte fiskefrikadeller på 20 g og 60 g,
som er klar til servering efter optøning

Læs mere om vores produkter og find opskrifter på www.royalgreenland.com/dk/foodservice

portræt ATP i Haderslev

med sin sorte saks og klipper blomster
og krydderurter til en stor buket, som
skal bruges til at dekorere maden. Pynt er
vigtigt for appetitten.
”Maden skal spises, så pynten skal også
være spiselig. Det giver måske kantinens
gæster lyst til at vælge noget mad, de
ikke har prøvet at spise før,” siger Steffen
Kähler.
Han går ind i køkkenet og begynder at
udsmykke dagens kage med pink hindbærglasur. Senere skal kagen pyntes med
orange blomster.

Der er et par lilla salvieblomster
tilovers fra buketten, som Steffen Kähler
tager med ud i kantinen og sætter i en
vase. Inde i køkkenet står kokken Kenneth
Staal ved køkkenbordet og folder pandekager. Med en ske øser han den hvide
bønnehummus på de 18 grønne udrullede
pandekager foran ham. Derefter ruller
han dem med bagte tomater og hjemmelavede rejechips, så de spisende kommer
til at opleve et sprødt knas inde i rullen.
Derefter pynter han pandekagerne med
flere rejechips og friske blomster.

”Vi topper maden, så det ser indbydende og lækkert ud for gæsterne hver dag.
Maden smager bedre, når den ser godt
ud,” siger Kenneth Staal.
Bevægelserne i køkkenet glider op i
tempo, for om fem minutter er klokken
kvart over 11, og maden skal serveres. I
den anden ende af køkkenet er kok Claus
Christensen i gang med at hælde karry
over kødbollerne. Køkkenmedhjælper
Anni Cordes hjælper ham med at pynte
fadet med grønt på toppen.
”Så er vi klar,” siger Claus Christensen. ■

Lotte Hansen, 38 år,
køkkenmedhjælper

Anni Cordes, 50 år,
køkkenmedhjælper

Claus Christensen, 41 år, kok

Hvad er god trivsel for dig?
”Det er, at man kommer godt ud af det
med sine kollegaer og hjælper hinanden.
Der er ikke noget ved at komme på arbejde
og tænke, at det har man ikke lyst til. Vi har
det godt her i køkkenet, og jeg føler, at vi
kan snakke om alt, og at vi hjælper hinanden, både kokkene og medhjælperne.”

Hvad er god trivsel for dig?
”Det er godt humør og at tale ordentligt
til hinanden. Der skal være en god og sjov
tone, og man skal føle sig velkommen. Jeg
møder lidt senere ind, men mine kollegaer
reagerer altid på, at jeg kommer, og hilser
mig godmorgen. Det betyder virkelig meget
at blive set og hørt, når man kommer ind
ad døren.”

Hvad betyder ros og anerkendelse for dig i
dit arbejde?
”Man bliver glad af ros og anerkendelse,
men det er ikke noget, jeg tænker så meget
over, for man siger jo ikke: ’Ej, hvor er det
fedt, at du lige har lavet de yoghurter,’ for
det gør vi bare.”
Hvordan bidrager du selv til trivslen?
”Jeg bidrager ved at prøve at være i godt
humør og være hjælpsom. Man bliver
hurtig påvirket, hvis andre eller en selv er i
dårligt humør og trist.”
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Hvordan kan du lide at modtage feedback?
”Det skal være konstruktivt. Jeg er meget
imod fælles skideballer. Det er mere respektfuldt at komme med konstruktiv kritik og
som medarbejder tage imod den positivt.”
Hvordan bidrager du selv til en bedre trivsel?
”Jeg prøver at være positiv. Jeg har tit fået at
vide, at jeg ser alvorlig ud. Så når jeg går ind
i kantinen, tænker jeg over, om jeg ser sur
ud. Man behøver ikke at smile hele tiden,
men jeg synes, det er vigtigt at smile.”

Hvad er god trivsel for dig?
”For mig er trivsel især, at arbejdet hænger
sammen med privatlivet og er en helhed. Det
er vigtigt, at min hverdag fungerer. Trivsel er
også et godt klima mellem kollegaerne. Der
skal være plads til sjov. Jeg vil næsten sige, at
det er alfa og omega for god trivsel. Og at man
finder tilfredsstillelse i det arbejde, man laver.”
Hvad betyder ros og anerkendelse for dig i
dit arbejde?
”Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er
glad for positiv feedback, men jeg vil lige så
gerne have, at folk siger, hvis de ikke synes,
det er godt. Det er fedt, når nogen stiller
spørgsmål og undrer sig over, hvorfor man
har gjort noget på en bestemt måde.”
Hvordan bidrager du selv til en bedre trivsel?
”Jeg synes, jeg kommer med en god portion godt humør hver dag. Og jeg prøver
dagligt at nå et højt fagligt niveau sammen
med de andre.”

spisbedre.dk
Find nemme opskrifter til
aftensmaden, kager og desserter

Gå på opdagelse på

spisbedre.dk

fokus råvaren
Tekst M ette Iversen
Foto B etina Hastoft, Panthermedia

Marie Melchior anbefaler grønne bønner

Den perfekte
makker til
grønne bønner er
rødløg

Friske
eller frosne
	Når jeg hører ordene friske,
grønne bønner, tænker jeg på at
nippe bønner. Det er næsten terapeutisk. Nogle
nipper i begge ender, men selv fjerner jeg kun
stilken og lader spidsen i den anden ende være.

Bønner passer til det meste, fordi de ikke
stjæler smag fra noget. Rødløg giver et
godt modspil, fordi løg har en kraftig
smag, og fordi rødløgets farve
skaber kontrast.

Friske eller
frosne?
Jeg køber friske bønner hele året – selv
om de er importeret langvejsfra om vinte
ren. Men frosne bønner er smarte, hvis man
ikke har så meget tid – hellere frosne bøn
ner end ingen bønner. Til bønnefritter
skal man bruge frosne bønner, ellers
bliver de ikke sprøde.

Marie Melchior er madskribent og -stylist,
kogebogsforfatter og madblogger. Hun har
udgivet kogebøgerne ”Når livet er en fest”,
”Mad med kærlighed”, ”Morgenmad” og
”Vild med bønner”. Følg med på Maries
blog, og bliv inspireret af hendes opskrifter
på mariemelchior.dk.

Maries
bønnetip

	Friske, grønne bønner er
interessante som råvare, fordi de
giver fylde og gør fx en salat mættende. Den grønne
farve er smuk blandet i en salat med røde ris. Grønne
bønner har ikke nogen vanvittig smag – det kan man
sige om alle bønner. Smagen er mild og nøddeagtig,
og bønnerne har brug for lidt hjælp af krydderurter,
parmaskinke eller andet med kraftig smag.

Vidste du, at
Kært barn har mange navne. Friske,
grønne bønner kan være haricots verts eller
bobbybønner. En pose frosne bønner vil typisk
være bobbybønner, medmindre der står haricots
verts, som er lidt finere bønner. Snitbønner er
også grønne og friske, men er større, flade og
dermed nemme at genkende. Voksbønner er
typisk gule.

	Din krop vil elske
grønne bønner, fordi
bønner indeholder en masse
kostfibre og mætter. De indeholder
vitaminerne A, B, C, E og K samt
mineraler som jern, kalium,
magnesium, selen og zink.

Ligesom andre bønner indeholder
friske, grønne bønner lektiner – det vil sige
giftstoffer, der kan give kvalme og ondt i
maven. Friske bønner skal bare koges omkring
fem minutter for at fjerne lektinerne. Men
kogningen fjerner ikke bare giftstofferne – hvis
man koger dem længe, bliver de kakifarvede
og helt bløde. Et trick til at beholde den
friske, grønne farve og sprødhed er at
hælde bønnerne direkte fra gryden
ned i et dørslag og pøse
iskoldt vand over.

	Min livret med grønne
bønner er helt klart en salat
med dampede grønne bønner, røde
ris, rødløg, bredbladet persille, masser
af høvlet parmesan og en dressing
med balsamico og god olivenolie.

121,9
centimeter målte den længste grønne bønne,
som i 1996 blev dyrket af H. Hurley fra FuquayVarina i den amerikanske stat North Carolina.
Kilde: Guinness World Records
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fokus råvaren

Kilde: Kogebogen ”Vild med bønner” af Marie Melchior

Salat med tun og bønner
Til 2 personer
Du skal bruge
• 200 g grønne haricots verts
• 200 g optøede edamamebønner
• 200 g tun i olie
• 1 rødløg
• 1 agurk
• 1 bundt basilikum
• 4 spsk. olivenolie
• 2 spsk. hvidvinseddike
• salt og peber
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Sådan gør du
Nip enderne af bønnerne, kom dem i kogende vand og kog i 3-4
minutter.
Tilsæt edamamebønner det sidste minut. Hæld vandet fra bønnerne, og afkøl dem under iskoldt vand, så de beholder den grønne
farve.
Læg bønnerne på et fad, og læg tunen i stykker udover.
Pil og skær rødløg i tynde både.
Skyl agurken, og skær den i skiver på skrå og herefter i bjælker.
Vend det hele rundt med grønne bønner, edamamebønner og tun.
Hak basilikum.
Rør olivenolie med hvidvinseddike, salt og peber. Hæld dressingen
over salaten sammen med hakket basilikum.

Kilde: Kogebogen ”Vild med bønner” af Marie Melchior

Sprøde bønnefritter
Som tilbehør til 2 personer
Du skal bruge
• 500 g frosne bønner
(vigtigt, at bønnerne er frosne!)
• 100 g friskrevet parmesan
• 3 spsk. olivenolie
• salt og friskkværnet peber
• Miso-dip
• ½ dl god mayonnaise
• 1 dl græsk yoghurt
• 3 spsk. miso-paste
• 2 spsk. riseddike
• 1 spsk. honning
• salt og peber

Sådan gør du
Tænd ovnen på 225 °C.
Beklæd en bageplade med bagepapir.
Fordel de frosne bønner i et jævnt lag på pladen.
Vend dem i olivenolie og revet parmesan.
Krydr med salt og peber.
Rist bønnefritterne i ovnen i 30 minutter, til de er brunlige og sprøde.
Rør mayonnaise sammen med yoghurt, miso-paste, eddike og honning.
Smag til med salt og peber.

Madakademiet

Få styr på saltet
Tekst Mette Iversen
Foto Panthermedia

Danskerne spiser dobbelt så meget salt, som sundhedsmyndighederne
anbefaler, og en stor del af saltet stammer fra færdigmad
eller måltider på restauranter eller i kantiner.

H

vor mange gange har du rystet
saltbøssen i dag? Sandsynligvis flere
gange end de mennesker, der skal spise
maden, har godt af. Danskerne spiser
dobbelt så meget salt som anbefalet.
Sundhedsmyndigheder råder til at spise
maksimalt 5-6 gram salt om dagen, hvilket
svarer til en teskefuld. Men den gennemsnitlige danske mand spiser 11 gram om
dagen, kvinder 8, og oveni drysser vi salt
på maden ved bordet. Kun hver tiende
dansker spiser mindre salt end anbefalet.
Professionelle køkkener som restauranter og kantiner har en stor del af den
tvivlsomme ære for overforbruget, viser
DTU-rapporten ”Salt og Sundhed”. En
gennemgang af maden i 180 kantiner viser,
at et måltid typisk indeholder 3,8 gram
salt.
Salt er et nemt trick til at gøre maden
velsmagende, fordi vi menneskers tunge
er bygget til at lede efter salt.
”Forskning peger på, at vi har en medfødt evne til at kunne lide salt, fordi salt er
essentielt for kroppen,” forklarer klinisk
diætist Mette Høj.
”Samtidig forstærker salt de andre
grundsmage i maden”.

Smagsløg vænner sig til mindre salt
Salt er sammensat af grundstofferne
natrium og klorid, som kroppen har brug
for – i moderate mængder. Klorid er vigtigt for fordøjelsen, mens natrium er med
til at regulere væskebalancen og sørge for
gode nerveforbindelser til musklerne. En
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del salt er også tilsat jod, som er vigtigt for
stofskiftet.
Men der er god grund til at ryste mindre med saltbøssen. Lægevidenskaben
har for længst bevist, at for meget salt
i maden hænger nøje sammen med
forhøjet blodtryk og dermed øget risiko
for hjerte-kar-sygdomme. Skærer man
omvendt ned på mængden af salt i maden,
vil blodtrykket falde. Samtidig sættes salt
også i forbindelse med mavekræft, nyresten og knogleskørhed.
Men hvad er et æg uden salt? Og er
popcorn overhovedet spiselig uden et
hvidt drys?
Hvis maden skal saltes mindre, må
man i hvert fald sørge for, at de andre
grundsmage træder frem i maden.
”Vi skal huske surt, sødt, bitter og
umami. En traditionel dansk ret som
frikadeller med brun sovs er ikke så god
til at få hele paletten med. Kigger vi mod
øst på asiatisk mad, er der stor fokus på at
huske alle smagene,” siger Mette Høj, der
også opfordrer til at skrue op for brugen af
krydderurter – friske, tørrede eller frosne
– og krydderier.
”Brug rene krydderier, for færdigblandinger er tit tilsat salt,” siger hun.
Smagsløgene skal bruge mindst et par
uger op til et par måneder for at vænne sig
til og værdsætte smagen i mere saltfattig mad. Som en bonus vil smagssansen
begynde at lægge mærke til flere andre
smagsnuancer i maden. ■

Sandt om

salt

9,5 gram

salt
om dagen får hver voksne
dansker i gennemsnit gennem
kosten. Oveni drysser
mange mennesker salt på
maden ved bordet.

5 gram

(maks.) salt
om dagen anbefaler WHO
– det svarer til en lille teskefuld.
Nordiske næringsanbefalinger
sætter grænsen ved 6 gram.

Vidste du, at
Allerede år 1700 før Kristus
opdagede den kinesiske læge
Huang Ti Nei Ching Su Wein
sammenhængen mellem saltindtag
og blodtryk. Han skrev, at pulsen
vil blive ”stiv og hård”, når man
spiser for meget salt.

1 gram natrium
= 2,5 gram salt
når du læser
varedeklarationer på mad.

Overdosis
af salt øger
risikoen for

7 tips

til at lave
mad med
mindre salt:

Mindre salt,
fuld smag
Lav så meget mad
som muligt fra bunden
– her bestemmer
du selv indholdet.
Bag selv brød.
Smag på maden,
før du salter.

Vidste du, at
Kroppen har brug for mere salt,
hvis man sveder meget. Dyrker man
hård motion, eller sveder man under
sygdom, skal der en anelse mere salt til
for at holde saltbalancen i orden. Men
spiser man i forvejen lige så meget
salt som gennemsnittet, er der
dog ikke behov for et
ekstra drys.

Lad bordsaltet
blive i køkkenet.
Giv maden smag
med krydderier og
umami i stedet
for salt.
Servér nødder og
snacks uden salt.
Lav selv marinade
til kød uden
for meget salt.

Forhøjet blodtryk
Hjerte-kar-sygdomme og
blodpropper
Mavekræft
Knogleskørhed og
nyresten

Sammenlign salt i fersk
og forarbejdet mad
Op mod 70 procent at vores daglige salt
stammer fra forarbejdede fødevarer som brød,
pålæg, færdigretter og fastfood. På altomkost.
dk kan du hente en liste over saltindholdet i en
lang række fødevarer. Søg efter ”Saltlisten”.
Du spiser

Så meget salt får
du pr. 100 gram

Sødmælk

0,11

Saltet smør

0,90

Ost

2,1

Hvedemel

0,01

Franskbrød

1,2

Majs rå

0,01

Majs konserves

0,78

Cornflakes

2,2

Tomat

0,02

Tomatketchup

2,7

Lever

0,20

Leverpostej

1,8

Kilde: Fødevaredatabanken, 2006

Kilde: Hjerteforeningen
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nye medlemmer
Tekst Mia Dernoff

Velkommen
Foreningen Kantine &
Køkken byder varmt
velkommen til de nye
medlemmer, som har
meldt sig ind siden sidst
for at få gavn af vores
medlemsfordele og
faglige fællesskab.
Jette Ellebæk, Gråkjær Arena
Lotte Tønnesen, Gråkjær Arena
Ulla Krogh, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
Jeanette Løv Pedersen, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
Lene Rasmussen, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
Lars Nielsen, BC Catering Odense
Ole Danielsen, BC Catering Odense
Rikke Rysbjerg, Sterk ApS
Mona Gaarsdal, Sterk ApS
Nanna Marie Jensen, Sterk ApS
Christina H. Lykkestrøm, Socialforvaltning Kolding
Lotte Nielsen, FOA Sydfyn
Rina Catharina Andersen, FOA Sydfyn
Vibeke Cronholm, Aarhus Universitetshospitals Cafe Syd
Dorte Hansen, Aarhus Universitetshospitals Cafe Syd
Heidi Andersen, Interacoustics
Flemming Lønberg, BC Catering
Lise Døssing, Ringe Kost- og Realskole

Hvad er den nyeste ret, I har prøvet af?

Nyt medlem
Helle Bremer,
Sterk på Regionshospitalet Silkeborg

”En spinat-lakse-roulade, som vi fik rigtig
meget positiv respons på. Flere gæster
sagde: ’Den roulade må I gerne lave igen.’
Vi har en god dialog med kunderne, når de
står ved kassen. Her kommer de gerne med
feedback og en lille snak. Vi prøver at lytte
til ideer og ønsker. Det er jo dem, der skal
spise vores mad.”

Hvad er jeres ambitioner for fremtiden?

Hvordan vil du beskrive jeres kantine?
”Vores kantine bespiser personalet på
Regionshospitalet Silkeborg. Kunderne
er også pårørende, patienter, Falck og
folk udefra. Vores mad er et alternativ til
madpakken, så det er ikke gourmetmiddag,
men billig, sund og varieret mad.”

”Vi vil rigtig gerne have flere kunder til at
bruge vores kantine – både personale og
folk udefra. Vores placering gør reklame lidt
vanskeligt, men med små tiltag som skilte
ved hovedindgangen eller opslag på intranettet kan vi forhåbentlig få flere kunder i
kantinen.”

Hvad er kantinens største udfordring?

Hvorfor har du meldt dig ind i
Foreningen Kantine & Køkken?

”En udfordring er at få så meget ud af vores
råvarer som muligt og genbruge overskudsmad. Vi bruger fx grøntsager i overskud til
vegetardeller eller ris til en indisk risret til
dagen efter. Vi bruger også kartoflerne til
brasekartofler eller kartoffelsalat. Køkkenet
gør alt for at minimere madspild.”

”Vores leder syntes, det var en god idé, at
Sterks køkkenledere i Silkeborg kunne være
fælles om at tage på ture og få nye madoplevelser sammen. Jeg ville gerne have
inspiration fra bladet, men også besøge
andre kantiner og køkkener og få nogle nye
input. Det glæder jeg mig til.”

kolofon
Foreningen Kantine & Køkken

redaktion & produktion

Annoncer i

Kasserer og adresseændring
Inge Marie Ravn
Imravn63@gmail.com
23714746

KANTINEN
Sekretær
Mette
Sørensen
Bladet
Kantinen
distribueres til landets kantiner
og læses af beslutningstagere i branchen med
metteravnborgs@gmail.com
ansvar for drift, indkøb, økonomi mm.
27643810

Bogholder
Tove Kærgaard
tk@blicher.dk
25 23 37 61

3.000

kantiner i Danmark

600.000
måltider hverdag

Husk at give foreningen besked, hvis du skifter
arbejde, e-mail eller adresse.
Skriv til Inge Marie Ravn på Imravn63@gmail.com
Kontakt DG Media og hør nærmere om
mulighederne for annoncering i bladet.

Claus Aagaard Hansen · Account Manager
Direkte: 33 70 76 63· Mobil: 52 92 29 10
Epost: claus.h@dgmedia.dk

Kantinen_annonce-kopi.indd 1
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NYHEDER TIL KANTINEN
FRA THISE MEJERI
THISES SM R TA’R TID
N Æ S T E N E T H E LT D Ø G N ,

tager det, at fremstille Thises smør. Smørmesteren
på Thise Mejeri siger: “Den langsommelige proces
er forudsætningen for, at vi kan fremstille aromatisk,
velsmagende og velduftende smør. Smør, der
smager af noget, og hvor ‘gammeldags’
kærnemælk er det velsmagende
biprodukt.”

THISE Ø KO RU LLE SM Ø R
M E D M A R I A G E R S Y D E S A LT
70 0 G

SKORPEFRI RONDELOST
R O N D E L O S T DA N B O 4 5 +

Vores kunder har længe ønsket en Rondelost fra
Thise. For at imødekomme dette ønske lancerer vi
nu vores velkendte Danbo 45+ mellemlagret som
Rondelost, lige til at sætte på buffeten og morgenbordet. Pakkes i 12 x 730g.

RON DEL DANBO 4 5+
MELLEML AGRE T
12 X 7 3 0 G

M E J E R I M E D PA S S I O N

ledeord
det
sker

Trekantområdet: Besøg
køkkenet hos IBA Kolding

MIDT/VEST: Besøg
hos Cater Food

Tid: mandag den 2. september kl 16.30
Sted: IBA Erhvervsakademi Kolding

Tid: onsdag den 25. september kl. 15
Sted: Søvejen 10, Herrup, 7830 Vinderup

Vi besøger Brian hos IBA Erhvervsakademi
Kolding, hvor han fortæller om vejen til og
hverdagen i akademiets nye køkken. Sæt x i
kalenderen. Nærmere info følger.

Kød til sous vide i storkøkkener er et af
Cater Foods flagskibe. Vi skal have en snak
om kød med virksomhedens kok og smage
på varerne.

Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikkemedlemmer: 150 kr.

Tilmelding senest den 23. september til Lene på mail
leneruby@gmail.com eller tlf. 51 94 06 70.
Pris for medlemmer: 50 kr. Pris for ikkemedlemmer:
100 kr. Beløbet indbetales på MobilePay: 80941.

TREKANTOMRÅDET: Food
Innovation House, Vejle
Tid: torsdag den 3. oktober kl. 16.30-19
Sted: Lysholt Allé 3, 7100 Vejle

Food Innovation House er et 3.000 m2 stort
fødevarefyrtårn med fokus på innovation
og kommercialisering af fødevarer. Her
tilbydes fødevarevirksomheder optimale
rammer for vækst og jobskabelse. Visionen
er at skabe et triple helix-innovationshus,
hvor både store og små fødevarevirksomheder 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 inden for
ledelse, personaleledelse, innovationsprocesser, sensorik, gastronomisk smag,
konkurrencer bredt inden for hotel- og
restaurantbranchen. Per er en sporhund
efter gastronomiske trends og brænder for
at skabe nye måltidsløsninger, fødevareprodukter og mere intelligent mad i forhold til
kroppens behov, fødevare- og restaurantkoncepter. Per fører os igennem en aften
og prikker til nysgerrigheden.
Vi afslutter med lidt tapas og hyggelig
snak.
Tilmelding senest 24. september til Joan Olesen
på mail: kljoanolesen@gmail.com eller
tlf. 30 70 82 43.
Pris for medlemmer: 150 kr.
Pris for ikkemedlemmer: 250 kr.
Beløbet indbetales på konto: 9551-6580901342
eller MobilePay: 72127 (først tilmelding til Joan).
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størrelsen af produktionen 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 mandag den 16. september
til Kirsten Laursen, kkl@fiberpost.dk eller
mobil 24 23 93 46.

MIDT/VEST: Snackification
– en inspirationsdag
Tid: torsdag den 24. oktober kl. 16
Sted: Runetoften 15-17, 8210 Aarhus V

Ken Storkøkken inviterer til en innovationsdag i det sprøde, salte og søde køkken.
Dagens fokus vil være tendensen snackification med smæk på farverne samt leg
og arbejdsglæde i køkkenet, der vil kunne
mærkes hos 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 tlf. 51 94 06 70.
Gratis for medlemmer. Pris for ikkemedlemmer:
100 kr. Beløbet indbetales på MobilePay: 80941.

AARHUS: Oplev det nye
hospitalskøkken i Skejby
Tid: torsdag den 3. oktober kl. 15.30-19.30
Sted: Carl Krebs Vej 36, 8200 Aarhus N – køkkenet,
indgang S4, plan 2 - parkering P3

I november 2018 kunne Universitets
hospitalet i Skejby indvie et 4.700 kvadratmeter stort hospitalskøkken. Vi skal se
køkkenet indefra og høre om, hvordan produktionen af maden til 1.150 patienter og
op mod 3.000 daglige ambulante patienter
plus et stort antal medarbejdere og pårørende foregår. Stedet prioriterer økologi, og

FYN: Frisk fisk,
når det er allerbedst!
Tid: torsdag den 10. oktober kl. 16-19.30
Sted: kantinen hos Nature Energy, Ørbækvej 260,
5220 Odense SØ

Kom og oplev FANTASTISK FRISK FISK
& SKALDYR. I et samarbejde mellem BC
Catering og Kantine & Køkken Fyn vil denne
aften stå i fiskens tegn. Fantastisk Frisk Fisk
& Skaldyr er BC Caterings koncept, hvor du
finder viden om fisk og fangstmetoder og
et helt nyt grundsortiment af friske fisk og
skaldyr. Det nye maritime koncept indeholder helt nye tanker inden for varegruppen.
BC Catering har bl.a. gentænkt emballageformen til gavn for miljøet og for kunderne.
Samtidig fokuserer konceptet på bæredygtigt fiskeri, som er medvirkende til at skåne
miljøet og fiskebestande. BC Catering har
særligt fokus på sæsonens fisk, og virksomhedens kok viser og tilbereder forslag
til nemme, lækre retter. 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,
mail suba@jfmedier.dk eller tlf. 40 26 66 05 efter
kl. 18. Tilmelding og betaling: reg. 5975, kontonr.
0005000698. Oplys deltagernavn + arrangement.
Tilmelding først gældende ved indbetaling.
Pris for medlemmer: 50 kr.
Pris for ikkemedlemmer: 250 kr.
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GastroJob.dk
GastroJob.dk
Stedet hvor restauratør og kandidat mødes

Jobannoncering på Gastrojob.dk

Gastrojob.dk er Danmarks største jobsite indenfor hotel- og restaurationsbranchen.

Stedet hvor restauratør og kandidat mødes

Hvorfor annoncere på Gastrojob.dk?
•

Din jobannonce bliver også automatisk vist
på Jobindex.dk, Facebook og LinkedIn

•

Egen jobbeskrivelse på gastrojob.dk

•

Mere end 6.000 relevante kokke og tjener
kandidater modtager ugentlig jobmail med
alle nye jobs på gastrojob.dk.
Det er personer som i dag arbejder indenfor hotel,
restaurant og kantine branchen.

Ny kok, køkkenchef, tjener eller smørrebrødsjomfru?

Gastrojob.dk har specialiseret sig i rekruttering af køkken- og restaurant personale.
Lad os hjælpe jer med at finde jeres nye medarbejder.
Ring i dag på 22 17 23 95 for et tilbud på jobannoncering,
eller send en mail til kontakt@gastrojob.dk

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Landets stærkeste database med
køkken- og restaurantpersonale
Intet beløb pr. viste cv
Markedets bedste priser
Prøvetid op til 6 mdr.

Gastrojob.dk har de sidste 15 år besat mere
end 1700 fuldtidsstillinger til hoteller, restauranter, caféer og kantiner i hele landet.
Ring i dag direkte til Jan Frederiksen på:
22 17 23 95, eller send os en mail på:
kontakt@gastrojob.dk for mere information.

Hammerensgade 1, 1267 København K - Tlf. 2217 2395 - kontakt@gastrojob.dk

Hammerensgade
1, 1267
København
K. - Tlf.
kontakt@gastrojob.dk
Hammerensgade
1, 1267
København
K -2217
Tlf.2395
2217-2395
- kontakt@gastrojob.dk
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leverandørregister
ledeord

fødevarer

grossister

Frisk

Frisk

grossister
Fisk

Kohberg Bakery Group A/S,
Foodservice
Sverigesvej 3
DK-6100 Haderslev
Phone: +45 7364 6400
Web: www.kohberg.com
Kohberg Bakery Group A/S er Danmarks største
familieejede bageri. Med stolte bagetraditioner og
mere end 100 års erfaring indenfor godt bagværk,
tilbyder vi et bredt og velsmagende sortiment af
bl.a. rugbrød, hvedebrød og wienerbrød. Vi kan
vores håndværk, og kan derfor indgå som en
stærk strategisk partner for dig og dit køkken.

kaffemaskiner

Frisk
Kød

Grønt

Nimand A/S

Sydholmen 1
2650 Hvidovre
Tlf. +45 33 23 42 46
+45 33 23 00 19
kundeservice@fullhouse.dk

Thistedvej 62
9400 Nørresundby
Denmark
CVR-nr. 19 72 86 92
Tlf. 70 20 99 44
nimand@nimand.com
www.nimand.com

Fullhouse er totalleverandør til fødevarebranchen
og tilbyder +15.000 varer.

• Landsdækkende kaffe- og kaffemaskinesamt drikkevandsløsninger

Nem bestilling via vores webshop på
www.fullhouse.dk
Levering
Faste distributionsruter på Sjælland.
Ring og hør hvornår vi er i dit område.
Gratis levering ved køb over kr. 1500,00 ekskl.
moms

Kantinevikarer

Ønsker du personlig rådgivning kan du komme i
kontakt med vores sælger på:
E-mail: kundeservice@fullhouse.dk
Tlf. +45 33 23 42 46

TEMP-TEAM
industrigulve

ROYAL GREENLAND A/S
Hellebarden 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 98 15 44 00
www.royalgreenland.com/dk/foodservice
Salg
Flemming Trosborg, tlf. 41 88 26 64
fltr@royalgreenland.com – Område Nord
Niels Pinderup, tlf. 22 11 70 49
nipi@royalgreenland.com – Område Syd
Michael Kaisler Thomsen, tlf. 41 99 84 53
mika@royalgreenland.com – Område Sjælland
Anne Jakobsen, tlf. 21 25 55 04
anja@royalgreenland.com – Storkøkkener

Belægnings
t e k n i k
Belægningsteknik ApS
Untitled-1 1

Leverandør af epoxygulve
Broenge 16, 2635 Ishøj
Tlf. 43 40 40 45, Mobil 20 13 18 98
vibeke@belaegningsteknik.dk
www.belaegningsteknik.dk
11/1/07 2:14:49 PM

kaffe

Royal Greenland leverer bæredygtige fiske- og
skaldyrsprodukter af højeste kvalitet, som du kan
skabe særlige og lækre retter med i dit køkken.
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konfekture og snacks

Sügro Danmark A/S
Hovedkontor 75 63 09 60
Sügro Nord 97 85 11 00
Sügro Syd 73 56 16 66
Sügro Sjælland 43 99 38 10

JDE Professional
Scandic Food A/S
Store Grundet Allé
7100 Vejle - Danmark
www.scandic-food.dk
recp@scandic-food.dk
Tlf. +45 75 71 18 00, Fax +45 75 71 18 66
CVR -nr. 11574033.

Hurtig og fleksibel vikarassistance.
Vores konsulenter har stor erfaring med levering
af vikarer inden for kantine og køkken.
Ring til os på 70 10 09 44
Mandag-torsdag kl. 05.30-16.30
og fredag kl. 05.30-16.00
Eller besøg os på www.temp-team.dk

Nyvang 16, 5500 Middelfart,
tlf. 79 31 38 38, www.jdeprofessional.dk
Kaffe- og maskinløsninger til det professionelle
marked.

Konfekture, Kioskvarer, Snacks, Vin og Tobak
Besøg vores hjemmeside på www.sugro.dk

specialiteter

storkøkken

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 8930 0000

C&E Gastro-Import ApS
Kanalholmen 19, 2650 Hvidovre
Tlf. 48 47 55 11, Fax 48 47 53 88
www.gastro-import.dk
dialog@gastro-import.com

BENT BRANDT er Danmarks største leveran
dør af udstyr til storkøkkensektoren. Vi leverer
blandt andet til kantiner, hoteller, restauranter,
storkøkkener og til offshore- og marinesektoren.
Vores kendetegn er høj kvalitet, god service og
funktionelt design. Vi forsyner vores kunder med
alle former for maskiner, inventar samt serveringsog køkkenartikler, og vi yder desuden teknisk
service. Vi samarbejder med udvalgte danske og
udenlandske leverandører, som kan honorere de
høje krav, vi stiller til produkterne. Vi er miljøcerti
ficerede, og vores drift, leverancer og serviceydel
ser sker med størst muligt hensyn til miljøet.

Vi har 30 års erfaring med at finde og udvælge de
bedste specialiteter fra Sydeuropa. Hos os finder
du cirka 200 europæiske oste og et kæmpe udvalg
af charcuteri, ekstra jomfru olivenolie, o
 liven og
mange andre lækre delikatesser. Alle oste i vores
sortiment er modnet efter a
 nvisning af vores egen
Maître Fromager.

KLEMCO–SERVICE APS
Hørkær 7, 2730 Herlev
Tlf. 44 44 01 47, Fax 44 44 49 00
klemco@klemco.dk – www.klemco.dk
• Salg og service af storkøkkenudstyr
• Ændringer/tilpasninger af rustfrit inventar foretages på stedet. F.eks. isvejsning af sump, si og
kugleventil i eksisterende vask
• Alle former for rustfri specialopgaver udføres
• Weekendvagt
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Læs mere

Læs mere om vores produkter på www.royalgreenland.com/foodservice
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- Brug fileterne til både kolde og varme serveringer
- Fileterne kan evt. lunes hurtigt i ovnen
- Når det skal være nemt og du vil spare tid
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Hos HK Hovedstaden invistjernekokke ind for at
- De færdigstegte fileter er tilberedt tilteres
en kernetemperatur
på 72°C, så du kun behøver at tø demefteruddanne
op før brug kantinemedar- Fileterne er ideelle til smørrebrød bejderne i eget køkken.
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For annoncører, der leverer produkter og services til kantiner og
storkøkkener, er KANTINEN din direkte vej til beslutningstageren.
Kopper/time:

Leasing fra:

180 stk.

995,-

Pris fra:

D E SIG NED TO P ER F O RM

53.000,-

Magasinet KANTINEN giver dig kontakt til køkkenledere med
ansvar for indkøb, økonomi, personaleledelse, udvikling, indretning
og fornyelse og er stedet hvor køkkenledere og leverandører mødes.
wmf.com

WMF 1500 S+

DESIGNED TO PERFORM

lille rod med
stor smag

Æblehusets
madmodige børn

mød jeres nye
formand

Den sparker til maden
med sin pebrede smag
– giv sommermenuen et
pift med nye radiser.

Køkkenleder Rikke Friis Malver
får børn til at råbe på ”meeere
rosenkål”. Læs, hvordan hun
skaber madmod.

FKK’s nye formand,
Helle Flensburg Larsen, vil
skabe mere samarbejde
på tværs af landet.

www.wmf.dk
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wmf.com
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ANNONCESALG
Senior konsulent Gitte Kastrup ·
Direkte: +45 72 34 12 34 · Mobil: +45 27 84 81 38
Email: gitte.k@dgmedia.dk ·
www.linkedin.com/in/gittekastrup
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NIMAND

Nimand A/S | Telefon 70209944

WMF 5000 S+
“Bean to cup
Kaffemaskine”

• Kop kaffe på under 10 sekunder
• Touch display
• Lavt støjniveau - kontor sikker
• WMF - Tysk kvalitet
• Miljøvenlig med lavt Co2 aftryk
• Let, nem og hurtig rengøring
• WMF CoffeeConnect
(Online salgsstatistik og fejlrapportering)

Kopper/time:

Leasing fra:

Pris fra:

250 stk.

1.385,-

73.000,-

WMF 5000 S+
DESIGNED TO PERFORM

www.wmf.dk

