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 tema

Bacon

Økologisk 
skolekØkken
Eleverne på Sct. Jørgens 
Skole får serveret 
ingefær, chili og selleri i 
skolens kantine, der har 
Guldmærket i økologi.

Mad fra  
bunden
Hvad betyder det for 
maden, når et pleje
hjemskøkken omlægger 
til økologi? Det har 
forskere kortlagt.

HasselnØd
Hasselnødder har 
vi samlet som 
vinterforråd siden 
stenalderen. Brug dem 
til en kraftfuld postej 
eller fyldig brownie.

Hvad spiser grisen, har den levet 
 indendørs eller i en skov, og var grisen 
stresset, da den blev slagtet? Det kan 
smages. I hvert fald hvis man spørger 
baconmager Allan Ømand Ungstrup.
KANTINEN nørder bacon.
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Husk det vigtigste…

Backin bagepulver

Vanillesukker

Gourmet Vaniljestænger

Juleopskrifter
med et tvist
• Risalamande cheesecake
• Dyp dine vaniljekranse  
 i chokolade
• Julecupcakes med  
 chai-mousse
• Risalamande julekugler

Find dem og mange andre på  
www.oetker-professional.dk
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Kære alle 
medlemmer af 
Kantine & Køkken
Magasinet, som du sidder med i hånden, er desværre den sidste 
udgave af kantinen. 

økonomien i bladet er afhængig af annoncesalget, som desværre 
har været faldende. Hvis magasinet skulle fortsætte, skulle vi som 
forening selv lægge en del af budgettet, og de penge har vi ikke.

Men når det er sagt, vil vi gøre alt for at nå ud til vores med-
lemmer på anden vis. Vi ser det som en chance for at tænke nyt. 
Vi i hovedbestyrelsen har givet de lokale afdelingers bestyrelser til 
opgave at spørge medlemmerne, hvilke emner de ønsker, at vi sæt-
ter fokus på. Vi tænker selv, at vi blandt andet skal give vores hjem-
meside et løft, så den bliver opdateret med relevant information. 
Vi tænker også at blive bedre til at bruge Facebook og mails. Vi har 
derfor brug for, at du sender os din mailadresse, hvis du har skiftet.

alt sker ikke over en nat … så hav venligst tålmodighed, indtil 
vi finder os til rette med en løsning, der fungerer. Vi håber på at 
finde en enkel model, men også gerne en løsning, der vækker jeres 
nysgerrighed og bringer flere besøg på hjemmesiden. 

Som alt andet i foreningen foregår arbejdet i vores fritid – frivilligt, 
af interesse og lyst. i er altid velkomne med spørgsmål, gode ideer 
og nysgerrighed.

På foreningens ekstraordinære generalforsamling i september 
har medlemmerne valgt vores nye formand. Han hedder thomas 
ellegaard tøfting og arbejder til daglig i kantinen Cafe øst på aarhus 
Universitetshospital, som hver dag besøges af 1.600 gæster.  

”Jeg tog udfordringen op som formand, fordi jeg gerne vil være 
med til at få foreningen ind i fremtiden, så den stadigvæk kan være 
interessant for nye og gamle medlemmer. Jeg vil gøre mig umage 
med at være synlig og deltage i de lokale foreningers arrangementer 
med den sparsomme tid, jeg nu har, da jeg også sidder i bestyrel-
sen for Melodi grand Prix-fanklubben,” fortæller thomas ellegaard 
tøfting.

De bedste hilsener 
Lise Lervad og Mette Sørensen fra hovedbestyrelsen

  tema bacon

 8 Smagen af røg, salt og umami bringer lykke
   Tørsaltet eller lagesaltet? Modnet eller mere fersk i 

smagen? Bliv klogere på, hvordan man fremstiller den 
perfekte bacon.

  portræt Sct. Jørgens Skole

 16  økologisk  

spisefrikvarter
   Hvis kunderne beder 

om mangochutney, 
går køkkenleder Sisse 
Strange Sejer gerne på 
jagt efter en økologisk 
version. Økologi er en 
mærkesag i Sct. Jørgens 
Skoles kantine.

  fokus råvaren

 24 Hasselnødder
   Spækfyldt med sunde fedtstoffer  

og protein giver hasselnødder  
både dybde i smagen  
og solid næring i et måltid.

  
  faste

 4  kort og godt

 6  bøger, pods & blogs

 30  nye medlemmer

 32 det sker

 34  leverandørregister
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nu skal det være slut med hormonforstyrrende og kræft-
fremkaldende fluorstoffer i bagepapir, pizzabakker, papir 
til fastfood, kagebakker og anden madindpakning. 
Fødevareminister Mogens Jensen (S) har udstedt et dansk 
forbud mod stofferne. Forbuddet er sendt i høring og ventes 
at træde i kraft i juli 2020. Fluorstoffer ophobes i miljøet og i 
kroppen – især i lever og nyrer – og videregives også fra mor 
til foster. de giftige fluorstoffer har intet at gøre med den 
fluor, som findes i tandpasta.
Kilde: ing.dk og MilJø- og FødeVareMiniSteriet

Stadig flere plejehjem og 
centre køber økologiske 
råvarer til køkkenet, men 
hvad betyder det for madens 
sammensætning? det har 
forskere fra dtU kortlagt for 
Fødevarestyrelsen. Forskerne 

skulle blandt andet se på, om den økologiske mad er lige så rig 
på energi, og om der bliver sparet på kød for at få budgettet til 
at hænge sammen. konklusionen er, at maden i de økologiske 
køkkener er lige så kalorietæt, og at de ældre kan spise lige så 
meget kød som i andre køkkener. For at få råd til at købe dyrere 
økologiske varer laver økologiske køkkener til gengæld mere 
mad fra bunden.
Kilde: Food.dtU.dk

råmælksost, gedeost og ost med eller uden huller. Se, snus til 
og smag mere end hundrede af landets bedste oste, når Cheese 
Copenhagen inviterer osteelskere til årets ostefestival lørdag den 26. 
oktober i kødbyen i københavn. billetter købes på ostogko.dk
Kilde: oStogko.dk

to håndfulde usaltede nødder om ugen beskytter hjertet og 
kredsløbet. det viser et nyt videnskabeligt studie fra isfahan 
Cardiovascular research institute i iran. Forskerne har kortlagt 
5.432 menneskers kost mellem 2001 og 2013 og efterfølgende 
konkluderet, at de mennesker, som 
spiste nødder mindst to gange om 
ugen, havde 17 procent mindre 
risiko for at udvikle hjerte-kar-syg-
domme. Se kantinens råvare-
guide om hasselnødder på side 24.
Kilde: indePendent.Co.Uk

Forbud 
mod giftige 
fluorstoffer på vej

Nødder holder hjertet sundt

Ost, jeg vil ha’ Ost, 
jeg vil ha’ Ost
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Øko-køkkener laver mere mad fra bunden

kort og godt

bliv opdateret på, hvad der rykker inden for økologi og bære-
dygtig produktion af fødevarer, på økologi-kongres 2019. 
organisationerne SegeS, økologisk landsforening og landbrug 
& Fødevarer står bag kongressen, som bliver afholdt på 
Vingsted Hotel & konferencecenter den 20. og 21. november. 
læs mere på okologi-kongres.dk
Kilde: okologi-kongreS.dk
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Ny emballage
Giver dig nemt 

og hurtigt overblik

Fra vores sønderjyske rugbrødsbageri

Bagergårdens rugbrød  
- find din favorit til gæsterne

Vores uddannede bagere har skabt rugbrødsserien Bagergårdens med tanke på dig og dine 
gæsters behov. Fire lækre rugbrød med faste kvadratiske skiver, der passer perfekt til dit  

smørrebrød - og så holder brødene sig friske og saftige. 
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AnneAuchocolAt
”Søde sager er sundt for sjælen,” skriver Anne på 
sin blog anneauchocolat. I Annes chokoladeunivers 
er det tilladt at smøre sin croissant med tyk Nutella 
og hindbær til morgenmad, og der er kager til alle 
højtider og årstider – mange af dem med chokolade. 
Få ideer til at nytænke marmorkagen eller bruge årets 
gemmeæbler til æble-kanel-mazarin.

anneauchocolat.dk

Solskinsmad
Melonsuppe, minestrone og gambas al ajillo. Hvis man har spist 
i Spanien eller italien, vil den slags retter sikkert vække minder. i 
kogebogen ”Feast – mit solskinskøkken” tager thomas Herman os 
med til Sydeuropa. Han laver lammesteg med lavendel som i Frankrig, 
tiramisu som en italiensk mama og 98 andre retter, der bringer solskin 
– eller i hvert fald tanken om solskin – på bordet. 
Thomas Herman: Feast – mit solskinskøkken
Politikens Forlag, 278 sider, 350 kr.

Mad som i Japan
Præcision og elegance. Som madskribent lars bjerregaard skriver i 
forordet til kondo Sasakis bog, er japanske opskrifter ikke bare nogle, 
man lader sig inspirere lidt af og laver en ret på slump. nej, hvis cha-
wanmushi (som betyder dampet æggestand på japansk) eller dashi 
skal laves, så de smager som i Japan, må man følge opskriften til 
punkt og prikke. kun sådan kan så simple opskrifter med så få råvarer 
smage så raffineret. og med ”kondos japanske køkken” bliver man 
holdt godt i hånden undervejs.
Kondo Sasaki: Kondos japanske køkken
Muusmann Forlag, 175 sider, 300 kr.

Fermenteringslaboratoriet
gennem et årti har gastronomiens spydspidser eksperimenteret med 
at lade bakteriekulturer og gærsporer være med til at forme maden i 
nordic Food lab. de har saltsyltet alt fra ramsløgfrø til byg og skabt 
et univers af smagsnuancer, som fermentering kan frembringe. bogen 
er et indblik i deres eksperimenter og resultater – fermentering for 
viderekomne. Her nørdes kemien bag fermentering og konstrueres 
specialbyggede fermenteringskamre. Hvis man også er grebet af 
fermentering, er nomas guide en bibel. 
René Redzepi og David Zilber: Noma – Guide til fermentering
Gyldendal, 456 sider, 400 kr.

Jul uden gluten
Honningkagehjerter og pebernødder hører julen til. Men hvad skal 
man forsøde december med, når maven ikke tåler gluten? det får du 
svar på i ”glutenfri jul”. Her er honningkagehjerterne bagt på mandel-
mel og fuldkornsrismel, pebernødderne trillet af rismel og majs. Har 
du gæster, som ikke tåler gluten, i din kantine, vil de sikkert sætte pris 
på en glutenfri julegodte.
Theresa Vangsøe: Glutenfri jul
Turbine, 118 sider, 250 kr.

MAdpAkken
Mød fastfoodfeen, prinsessepølsen og den ve-
getariske T-rex i DR’s musikalske podcastserie 
”Madpakken”. Programmerne er for de mindste og 
hører til i Ramasjangs univers, men kan med sik-
kerhed også få smilet frem hos voksne køkkenmed-
arbejdere. Her er underfundige historier, hvor vi fx 
følger to hårde bananer, som skal plukkes, og hvert 
program har et musikalsk indslag om mad.

Madpakken kan findes som podcast på dr.dk
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teKst Mette iVerSen
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bøger, pods & blogs
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tema bacon
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teKst Mette iVerSen
foto JeSPer raiS og PantHer Media

bringer lykke
Når han sætter tænderne i bacon, kan han 
smage, om grisen havde en smuk udsigt ud over 
marken, da den blev slagtet. Han har udgivet en 
julekalender med 24 slags bacon og drømmer 
om bacon om natten. Mød Danmarks ultimative 
baconnørd, Allan Ømand Ungstrup.

Smagen af 
røg, salt
og umami
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en julekalender med 24 låger. Sådan én 
har du garanteret haft hængende på 

væggen engang. Måske var der billeder 
bag lågerne; måske et stykke chokolade. 
Men de færreste har nok haft en julekalen-
der, som gemte på 24 slags bacon. Sådan 
en findes faktisk – eller rettere sagt fand-
tes i december sidste år, hvor baconmager 
Allan Ømand Ungstrup fremstillede 24 
forskellige bacontyper og solgte dem i en 
julekalender.

”Det tog virkelig lang til at lave så 
mange slags, så i år nøjes jeg med en 
adventskalender,” fortæller Allan Ømand 
Ungstrup, der driver Ømands Bacon i 
Haderslev og med egne ord er så bacon-
nørdet, at han tænker på bacon alle vågne 
timer af døgnet.

”Faktisk drømmer jeg også tit om 
bacon om natten,” fortæller han og forsik-
rer, at det heldigvis ikke er mareridt.

Bacon spiller en markant rolle i dansk 
fødevareproduktion. Ud over den bacon, 
som lander på tallerkner i Danmark, 

solgte danske producenter ifølge tal fra 
Landbrug & Fødevarer 12.902 tons bacon 
på blot fire måneder i 2018. Det svarer til 
424 tons bacon om dagen. Kombinationen 
af salt og umami, som mennesket 
– ifølge smagforlivet.dk – har en medfødt 
forkærlighed for, gør bacon let at elske. 
Men ifølge Allan Ømand Ungstrup er der 
milevid forskel på det saltede kød. Bacon 
er ikke bare bacon.

kirsebærgris smagte af brombær
Grundlæggende er bacon et stykke bryst-
kød fra grisen, som er saltet, sandsynligvis 
røget og muligvis også modnet. Men 
smagsnuancerne i bacon grundlægges 
allerede, længe før grisen når slagteriet, og 
brystkødet skæres ud. 

”Man må gå hele vejen tilbage og se på 
grisens livscyklus. Hvilken gris har vi med 
at gøre? Lever den indendørs eller uden-
dørs? Går den i en skov eller på en mark? 
Alt sammen har betydning for kødet,” 
siger Allan Ømand Ungstrup. Han har fx 

øMandS  
baContriCk
Steg den perfekte bacon
Smid bacon på en kold pande, 
og skru nu op til middelvarme. 
Smagsnuancerne kommer tydeli-
gere frem i blødstegt bacon, mens 
røg og salt træder tydeligt frem 
i sprødstegt bacon. Husk, at der 
skal være plads mellem stykkerne 
på panden.

10   n r .  5  ·  o k t o B E r  2 0 1 9  ·  k a n t i n E n . D k

tema bacon
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Baconistaen Allan Ømand 
Ungstrup har udviklet bacon-
opskrifter til alle måltider. Fx 

en baconis med karamelliseret 
bacon som dessert.
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”Det kan smages,” understreger Allan 
Ømand Ungstrup.

tørsaltet eller lagesaltet
Når grisen er slagtet, er der flere meto-
der til at forvandle brystkød til bacon. 
Kødet kan enten tørsaltes, lagesaltes eller 
stiksaltes. I industrien bliver kødet typisk 
stiksaltet. Det vil sige, at saltet sprøjtes ind 
i kødet.

”Det var spændende 
at fremstille bacon  
af kirsebærgrisenes 
kød. Baconen fik en 
flot farve og havde  
en underliggende 
aroma af brombær”. 
allan øMand UngStrUP, baConiSta

Allan Ømand Ungstrup tørsalter og kold-
ryger sin bacon. To døgns røg ved 15-18 
grader giver god bacon, mener han.

fremstillet bacon af såkaldte kirsebær-
grise, der gik udendørs hele året og 
blev fodret med kirsebær. 

”Det var spændende at frem-
stille bacon af kirsebærgrisenes kød. 
Baconen fik en flot farve og havde en 
underliggende aroma af brombær,” 
fortæller Allan Ømand Ungstrup. 
Også brystkød fra mangalitzagrisen, 
som er svinenes svar på kobekød, er 
blevet til bacon hos Ømands – den 
fremtrædende fedtmarmorering gør 
kødet særligt interessant, fordi smags-
stoffer udløses i fedtet.

Slagtningen har ifølge Allan 
Ømand Ungstrup ligeledes betyd-
ning for resultatet af baconen. Kun 
de færreste grise er så heldige svin, 
at de får lov til at blive slagtet med 
udsigt ud over marken – uvidende 
om den slagter, der lige om lidt vil 
ende deres liv. Normalt transporte-
res grisene til slagterier – en proces, 
som både udmatter og får stresshor-
monerne til at eksplodere i dyrene.

Forloren harekilling er Allan Ømand Ungstrups livret med bacon. Den består af små pakker skinke-
kød omrullet med bacon og en baconsovs til. ”Problemet med forloren hare er jo normalt, at der 
aldrig er bacon nok,” griner han.

12   n r .  5  ·  o k t o B E r  2 0 1 9  ·  k a n t i n E n . D k

•	 Vinder af Sol over Gudhjem i 
kategorien fødevarer (mad).

•	 Hædersdiplom fra Det Danske 
Gastronomiske Akademi.

•	 International Food Contest i 
kategorien kød og kylling.

Læs mere på oemands.dk

Priser 
til øMandS baCon

tema bacon
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Vi arbejder hver dag på at gøre os fortjente til at være den foretrukne 
leverandør til alle jer, der arbejder i det professionelle køkken. Og det 
har vi faktisk gjort i rigtig mange år efterhånden. For det fortjener I.

Kvalitets styk-pålæg 
lavet fra bunden 
af gode råvarer. 
Godt håndværk og 
stolte traditioner.

Styk-
  pålæg

Nyhed
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”Saltet bliver hurtigere fordelt i kødet, 
men man pumper også kødet med vand 
– derfor sprutter baconen på panden,” for-
klarer Allan Ømand Ungstrup. Selv er han 
fan af tørsaltning, hvor kødet smøres ind i 
salt, der langsomt trænger ind i kødet, og 
langsom rygning med mindre røg ved lav 
temperatur. En koldrygning.

”På den måde får man en helt anden 
smagsoplevelse, end hvis man fx tilsætter 
kunstig røgsmag,” siger han.

Sidst, men ikke mindst, kan man 
hænge bacon til modning, så kødets smag 
ændrer karakter. Allan Ømand Ungstrup 
modner sin bacon i alt fra 21 til 90 dage, alt 
efter om kødet skal beholde sin saftighed 
eller udvikle en mere dyb smag.

Når Allan Ømand Ungstrup folder 
processen ud, får han bacon til at lyde som 
lidt af en videnskab, hvor man ligesom i 
vinproduktion kan justere på alverdens 
greb for at lege med smagsnuancerne. 
Men det skal ikke afskrække nogen fra at 
forsøge selv.

”Man kan sagtens fremstille sin egen 
bacon,” lyder det fra baconistaen. Se boks 
med enkel opskrift.

Fra revisor til baconista
Allan begyndte selv fra bunden med 
eksperimenter i køkkenet. Den 44-årige 
baconmager er oprindeligt uddannet 
revisor og arbejdede en del år med alt 
fra at starte et bogføringskontor op i 
Indien til at opklare økonomisk krimi-

nalitet for bagmandspolitiet. Imens 
spirede drømmen om at starte sin egen 
virksomhed.

”Jeg har altid været glad for bacon. I 
2013 begyndte jeg at fremstille bacon selv. 
Jeg undersøgte alle led i processen, og i 
2015 besluttede jeg at gå hele vejen og sige 
mit job op for at fremstille bacon,” fortæl-
ler Allan Ømand Ungstrup.

For at sprede ordet om sit produkt 
meldte han sig til madkonkurrencer og 
fandt på ideer som en adventskalender og 
siden en julekalender med bacon. Sidste 
år udkom han med bogen ”Bacon – øje-
blikke af lykke”, 332 sider om bacon.

Men selv om Allan Ømand Ungstrup i 
dag ved mere om bacon end de fleste, er 
eksperimenternes tid ikke forbi.

”Jeg eksperimenterer med at få det 
bedste frem i bacon og udvikle retter, hvor 
bacon ikke overdøver de andre smage. 
Fx brugte jeg lang tid på at fremstille en 
baconmayonnaise, som ikke blev for 
kvalm. Hvis bacon fylder for meget, dur 
det ikke,” siger han. Og sådan kan han 
spekulere over den næste type bacon eller 
den næste ret dag og nat.

”Nogle gange er det problematisk, at 
jeg altid tænker på bacon, fordi jeg har 
svært ved at holde fri. Privatliv og arbejds-
liv blandes sammen,” siger han. Men 
når han rammer den rette balance, giver 
baconens umami, røg og salt ham – lige-
som i undertitlen på hans bog – følelsen af 
lykke.   ■

Luftfugtigheden spiller en afgørende rolle under modningen. For høj luftfugtighed kan få bakterier til 
at blomstre, mens for lav giver baconen en hård, tør overflade.
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en neM oPSkriFt
Fremstil din egen bacon

Du skal bruge:
•	  et godt stykke grisebryst
•	  2 procent salt – dvs. 20 gram 

salt pr. kilo kød
•	  en rygeovn (eller en kuglegrill)
•	  bøgesmuld

Sådan gør du:
•	  Fordel saltet ud over kødet.
•	  Pak det saltede kød ind i hus-

holdningsfilm, eller vakuum-
pak det.

•	  lad det indpakkede kød hvile 
på køl i 8-10 dage.

•	  Pak kødet ud, og skyl det 
under vandhanen med koldt 
vand.

•	  lad evt. kødet tørre på en rist 
på køl en dag eller to.

•	  tænd op i rygeovnen med 
bøgesmuld. det er vigtigt, 
at temperaturen er under 25 
grader, hvis du vil koldryge.

•	  ryg kødet i to døgn. 
bøgesmuldet skal skiftes 
undervejs. det kan holde 6-10 
timer ad gangen, afhængigt 
af hvor meget bøgesmuld du 
kan få plads til.

•	  baconen er røget færdig, 
når det er gyldent, ensartet 
i overfladen, røgmættet og 
tørt. også kaldet gert.

•	  efter rygningen kan baconen 
evt. modnes. læg det på køl 
i fx et par uger. Men det kan 
også spises direkte. Man kan 
købe særlige modningsposer 
til at opbevare kødet i, mens 
det modnes.

tema bacon

Stærk dansk klassiker
Bähncke er kendt for den originale danske sennep, som kommer i mange 

forskellige smagsvarianter. I godt 160 år har vores sennepsmestre værnet 

om de originale recepter, sennepshåndværket og den traditionsrige smag 

og kvalitet. Som de eneste i Danmark råder vi over vores eget sennepsmøl-

leri, hvor vi maler frø til sennepsmel og blander de forskellige typer af sen-

nepssmel til lige netop Bähnckes unikke smage. Skru op for smagen med 

Bähnckes mange smagsvarianter, som går perfekt til det nordiske køkken.

Få inspiration og tips på FoodAppeal.dk

Bähncke

uanede muligheder
- alle med sennep

TastyCatering_208x278.indd   1 11/09/2019   08.30
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Økologisk 
spisefrikvarter
I spisefrikvarteret på Sct. Jørgens Skole i Roskilde 
er der fuld knald på chili, selleri og ingefær – for-
håbentlig tør eleverne godt smage på noget nyt. 
Kantinemaden er økologisk, og selvom det kan være 
svært at finde alle varer økologisk, er køkkenleder 
Sisse Strange Sejer ikke bleg for at sætte jagten ind. 

teKst CatHrine erikSen FriS
foto Heidi MaxMilling

”K an jeg få lidt snask til. 
Mangochutney måske?” spørger 

lærer Michael Røscher hen over kantine-
disken på Sct. Jørgens Skole i Roskilde. 
Svaret fra køkkenleder Sisse Strange Sejer 
lyder bramfrit, at hvis læreren fortæller 
hende, hvor hun kan finde en økologisk 
version, vil hun meget gerne hjælpe ham. 
I Sisse Strange Sejers kantine er der nem-
lig ikke mange konventionelle råvarer, der 
slipper igennem det økologiske nåleøje.

I år er kantinen på Sct. Jørgens Skole 
i Roskilde iblandt de to finalister til 
at vinde Landbrug & Fødevarers pris 
”Økologiske Køkkenroser”, og Sisse 
Strange Sejer gør en stor indsats for at 
følge kampen til dørs. Madplanen i kanti-
nen bliver altid tilpasset efter sæsonens 
udvalg af økologiske råvarer.

Morgenstund har økologi i mund
Nu er det spisefrikvarter i kantinen på Sct. 
Jørgens Skole. Tidligere i morges klokken 

seks mødte Sisse Strange Sejer på arbejde, 
og da uret slog halv otte, slæbte de første 
elever deres morgentrætte krop ind i 
kantinen til friskbagte gulerodsboller 
med havregryn og fuldkornsølandshvede. 
Økologisk, selvfølgelig. Tre gange om 
ugen er der morgencafé på Sct. Jørgens 
Skole, hvor eleverne kan få en rolig og 
hyggelig start på dagen med et solidt 
morgenmåltid. 

Kantinen på Sct. Jørgens Skole i 
Roskilde har guldmærket i økologi. Det vil 
sige, at 90 til 100 procent af madvarerne 
er økologiske. Det gælder alt fra pasti-
nakker, mel og rugkerner til chili, kylling 
og plantefars. Men nogle gange er Sisse 
Strange Sejer begrænset af, at ikke alle 
varer findes økologisk. Sisse har været 
køkkenleder i kantinen siden 2006, og i 
alle årene har økologien været i højsæ-
det. De seneste år har ambitionerne for 
alvor taget fart. Køkkenlederen går den 
økologiske vej, fordi hun synes, det 
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Blå Bog
•	 	Sisse	Strange	Sejer.	

•	 	46	år.

•	 	Køkkenleder	i	kantinen	på	Sct.	Jørgens	
Skole i Roskilde. 

•	 	Har	tidligere	arbejdet	hos	FDB	kantiner,	
på restaurant Ved Stalden og i en bør-
nehave 

•	 	Uddannet	køkkenleder	på	Suhrs	
Højskole.

•	 	Vild	med	friskfanget	pighvar	eller	
slethvar tilberedt i ovnen med citron og 
grøntsager.

Smuk mad giver glade kunder
Mens roen fortsat hersker i morgen-
caféen, er tempoet højt i kantinekøkkenet. 
Ifølge Sisse Strange Sejer er det mere 
reglen end undtagelsen, at hun har travlt. 
Dagens ret, som i dag er kokos-karry-gry-
de, simrer allerede i kogekarret, og duften 
af karry blander sig med lyden af en kniv, 
der skærer peberfrugt. Retten med knold-
selleri, kokosmælk og ingefær bobler i 
kogekarret, men der er lang vej igen. Der 
mangler kalkunstykker og den chili, som 
ligger i en pappose på bordet. Opskriften 
er fra Fødevarestyrelsens bog ”Sund sko-
lemad”, som Sisse Strange Sejer tit kigger 
i for at få inspiration. På Sct. Jørgens Skole 
fungerer kantinen sådan, at eleverne og 
lærerne kan købe deres frokost og snacks. 
Andre har madpakker med. 

Mens retten simrer, hælder EGU-
praktikanten Casper Lyhne snittede 
gulerødder op i en skål. Det er tid til at 
lave råkost. Kantinens råkostmaskine 
snitter 20 til 25 kilo økologiske gulerød-
der om ugen, som ender i salatbaren eller 
i brød. Sisse Strange Sejer instruerer 
Casper Lyhne i, hvordan han skal anrette 
de snittede og skårne grøntsager i 

Emma, Hannah og Rachel er nye 
kantinehjælpere. Nu skal Sisse 

Strange Sejer lære eleverne op, 
så de snart kan køre frokostsalget 

helt uden hjælp. Belønningen er en 
madbillet til at købe dagens ret. 

Økologiske 
Køkkenroser
en konkurrence for offentlige køkkener 
i danmark, der udmærker sig ved at 
bruge en stor mængde af økologiske 
råvarer. Finalisterne bliver indstillet til 
konkurrencen af enten kolleger eller 
kunder, hvorefter en jury besøger finali-
sterne og udnævner en vinder. 

Sisse Strange Sejer er blevet nomineret 
af to lærere på Sct. Jørgens Skole, som 
har indsendt en film og en tegneserie 
produceret af eleverne. 

giver bedre brød og mere velsmagende 
grøntsager.

”Jeg kan godt lide at arbejde med 
rene, rå råvarer. Så jeg er meget glad og 
stolt over at være i finalen. Det er en flot 
anerkendelse af noget, jeg har arbejdet 
med i lang tid. Jeg bliver bedre og bedre,” 
siger hun.
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Dagens ret 
kokos-karry-gryde med kalkun, chili, 
ingefær, selleri og peberfrugt. ovnbagte, 
krydrede kartoffelbåde. rucola, tomat, 
rødløg, feta og rigeligt med spinat. 

Casper Lyhne er praktikant i køkkenet 
som ekstra hjælp for Sisse Strange Sejer. 
I dag laver han råkost til sandwich.

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

N Y H E D 
M I N I  F I S K E F I L E T

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

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE

&
GASTRO

Prøv også vores NYHED:
- Færdigstegte fiskefrikadeller på 20 g og 60 g,
 som er klar til servering efter optøning
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salatbaren. Det skal puffes op og ikke ligge 
fladt. Der skal både kål, tomat, rodfrugter, 
pastasalat, bælgfrugter og kapers i salat-
baren. Altid forskellige farver, så alt ikke er 
brunt eller orange.

”Jeg lægger stor vægt på, at maden 
ikke bare bliver klasket i. Det skal gerne se 
skidegodt ud. Jeg serverer fx en ret med 
nudler, grøntsager og sursød sauce i en 
chinabox og stikker to pinde i,” fortæller 
Sisse Strange Sejer.

Glad morgen. På Sct. Jørgens Skole er der morgencafé med gratis morgenmad til eleverne mandag, 
onsdag og fredag morgen. Nawal Adan Ali dukker op hver gang. 

Sisses bedste 
køkkentip
Skån miljøet ved at bruge grøntsager 
fra dagens menu eller gulerødder fra 
salatbaren i bolledej til dagen efter. 
bland ikke råvarer sammen, der ikke 
kan gå sammen i en dej. tænk i nye 
baner, og put kolde rester i salatbaren 
dagen efter. i dag er kartoflerne fra 
gårsdagens ret i salatbaren.

Fødevarestyrelsens 
anbefalinger 
til sund mad i 
skolen
•	 	Vælg	grøntsager	og	frugt	efter	sæson.

•	 	Brug	flere	grøntsager	end	frugt,	og	
lad grove grøntsager udgøre mindst 
halvdelen af grøntsagerne.

•	 	Brug	både	fed	og	mager	fisk	samt	for-
skellige slags kød og fjerkræ. Begræns 
brugen af forarbejdet kød og kød fra 
firbenede	dyr.

•	 	Brug	både	kartofler	og	forskellige	
kornprodukter som ris, pasta og brød.

•	 	Brug	forskellige	typer	af	planteolier,	
for eksempel olivenolie og rapsolie.

•	 	Gå	efter	Nøglehullet	og	
Fuldkornslogoet for mindre fedt, 
sukker	og	salt	samt	flere	kostfibre	og	
fuldkorn. 

find anbefalingerne på altomkost.dk

 

elever er madambassadører 
Et gitter er rullet ned foran madlugen som 
tegn på, at der endnu ikke er åbent for 
frokost. Bag gitteret kan man høre lyden af 
børn, der er ivrige efter at spise. De hujer 
og snakker om, hvad de skal købe i dag. 
Tre elever har fundet vej ind i køkkenet, 
hvor de skal på arbejde. Emma, Hannah og 
Rachel har trukket et forklæde over deres 
tøj – køkkenuniformen er på plads. På Sct. 
Jørgens Skole har køkkenlederen et hold 
hjælpere i kantinen hver dag, som smager 
dagens ret til, anretter i skåle og betjener 
de andre elever.

Sisse Strange Sejer siger til pigerne, at 
de skal gribe en ske og smage kokos-karry-
gryden til. Rachel rynker på næsen, da 
hun mærker chili og ingefær på tungen. 
Køkkenlederen snakker med dem om, 
hvad man kan gøre for at mildne styrken. 

”Jeg kan mærke, at de bliver bedre til at 
smage gang for gang. I slutningen af året 
kan de smage til, uden at jeg er med. Det er 
så fedt,” siger Sisse Strange Sejer.

Det er en hjertesag for køkkenlederen, at 
hendes mad skal pirre eleverne til at lægge 
kræsenhed på hylden. Hun arbejder målret-
tet med at præsentere eleverne for alle råva-
rer og smagsnuancer, og på at de skal turde 
smage. I dag introducerer hun eleverne for 
en lille smule ingefær, chili og knoldselleri i 
retten, så de vænner sig til smagen.

”Vi skal lære at leve mere og mere af 
det grønne i maden. Hvis man kun kan 

lide én slags grøntsager, kommer man til 
at mangle nogle vitaminer og mineraler, 
og derfor skal eleverne smage forskellige 
råvarer. Når man spiser økologisk, skal 
man øve sig i at spise de grøntsager, der er 
i sæson lige nu,” siger hun. 

Sisse Strange Sejer elsker at eksperi-
mentere med nye retter og smage, hvor 
økologiske råvarer er i spil. Hvis hun 
forudser, at det vil være svært at få solgt, 
spotter hun såkaldte meningsdannere i 
hver klasse. Hun giver gratis smagsprøver 
til de elever, hun mener kan overbevise 
andre om, at maden er god. 

”Madens gode rygte spreder sig som 
ringe i vandet, og jeg sælger mere mad,” 
siger køkkenlederen. 

det er sejt at lave mad
Det ringer ud til frokostpause, og gitteret 
bliver hastigt rullet op af Rachel.

”Hej, venner. Hvad så?” siger den 
lyshårede hjælper Emma. Hun byder sine 
kammerater velkommen. 
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Arla® Pro Spray indeholder kun 
rapsolie, lecithin og 10% klaret smør.

Takket være en unik emballage-
teknologi virker Arla® Pro Spray 
uden brug af gas, men i stedet 

med komprimeret luft.

Arla® Pro 

SPRAY
med klaret smør og rapsolie

Arla® Pro Spray
6x400 ml
Varenr.  87426
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”En stor dagens ret,” lyder det fra den 
første kunde i biksen.

”Du må gerne bippe,” svarer Emma, 
og kunden bipper det særlige kort, som 
forældrene har fyldt penge på til kantinen. 
Hjælperen Hannah hælder dagens ret op i 
en skål af bionedbrydeligt pap og serverer 
maden. Efter at Sisse Strange Sejer har sat 
de tre piger i gang, kører serveringen af sig 
selv. Rachel henter en bolle i stativet, ost 

i køleskabet og smører bollen med økolo-
gisk Kærgården. ”Du må gerne bippe, tak.” 

”Det højner elevernes prestige at være 
med i kantinen. Det er fedt, og det er sejt. 
Nogle melder sig frivilligt, og nogle vælger 
jeg. Jeg kan også blive bedt om at tage 
elever ind, hvis de har brug for et boost. 
Så kan de få opmærksomhed ved at være 
med her. Lige nu er ventelisten på 6-7 
stykker,” siger Sisse Strange Sejer. 

Med 630 elever på skolen har Sisse 
Strange Sejer brug for eleverne som god, 
stabil arbejdskraft. Hjælperne har et stort 
ansvar, og når de er lært op, bliver de ofte i 
et stykke tid. Det betyder, at Sisse Strange 
Sejer har tid til andre ting. Lige nu har hun 
sat sig ved computeren for at undersøge, 
om hun kan finde økologisk mangochutney. 

”Det er lige her, men det er sørme 
dyrt,” siger Sisse Strange Sejer.   ■

nawal Adan Ali,  
15 år, går i 9.x

Hvad synes du om kantinen? 
”Jeg køber måske frokost i kantinen 
to gange om ugen. Maden er rigtig 
god, fordi Sisse laver noget forskel-
ligt hver dag. Jeg kan rigtig godt 
lide at komme i morgencaféen og 
være sammen med de andre. det er 
lækkert, at vi får friskbagte boller.”

Hvad kan du bedst lide? 
”Jeg vil helst spise burger, pasta-
salat og kyllingespyd i kantinen. 
Peberfrugt og gulerødder kan jeg 
godt lide, så jeg går bare til den, når 
det er der.”

Er det for sundt?
”Vi så engang en dokumentar om 
en skole i USa, hvor der er meget 
usund mad i kantinen, virkelig 
ulækkert. Så det er meget godt, at 
Sisse laver sund mad. Jeg har slet 
ikke noget imod grøntsager, så det 
er fint.”

ulrikke christine Birkemark 
olesen, 13 år, går i 7.z

Hvad synes du om kantinen? 
”det er virkelig god mad. Jeg 
 tænker meget over økologi, og det 
er mega sejt, at Sisse går så meget 
op i det. det er godt gjort af hende, 
at hun både har afskaffet plastik-
flasker og indført bionedbrydelig 
emballage.”

Hvad kan du bedst lide? 
”Jeg kan bedst lide dagens ret. især 
når der er stegt flæsk, som er vildt 
populært. i går fik vi laks, og det 
smager også godt. ellers køber jeg 
tit deres skyr.”

Er det for sundt? 
”Vi spiser meget sund mad i kan-
tinen, og så kan stegt flæsk være 
godt en gang imellem. Men jeg 
synes, det er meget balanceret. det 
er smart, at det er sundt, fordi vi 
ofte køber mad her, hvis vi ikke har 
fået med hjemmefra.”

laurits nør langager,  
15 år, går i 9.y

Hvad synes du om kantinen? 
”Jeg har gået på flere skoler, og den her kantine 
har helt klart det største udvalg. Man kan købe en 
yoghurt, en bolle eller tage fra salatbaren, hvor der 
altid er forskellige salater. Jeg har stået i kantinen og 
hjulpet i et helt år, og det var rigtig fedt. der er mange, 
der siger ’hej’ til mig på gangene nu, fordi man lærer 
folk at kende ved at betjene dem i kantinen.” 

Hvad kan du bedst lide? 
”Jeg kan godt lide sandwichene med frikadelle eller 
tun. og så er pastasalaterne gode, fordi man kan 
putte dressing på, som altid er godt. nogle gange er 
der også rester som frikadeller eller kylling i salatbaren. 
i dag har jeg købt Sisses salat med rucola, tomat og 
feta, som er en af mine favoritter. Heldigvis var der 
også frikadeller, så i dag er en god dag. Hvis jeg løber 
tør for madder i madpakken, køber jeg en figenstang.”

Er det for sundt?
”det er godt, at det er sund mad. Hvis man ikke får 
smurt madpakke hjemmefra, er det smart, at man bare 
kan gå herop og spise sund mad. ellers kan man godt 
blive fristet til at gå ud og spise en kebab.”

22   n r .  5  ·  o k t o B E r  2 0 1 9  ·  k a n t i n E n . D k

portræt Sct. Jørgens Skole

Gå på opdagelse på 
spisbedre.dk

spisbedre.dk
Find nemme opskrifter til 

aftensmaden, kager og desserter
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Knæk  
nødden

Thomas Erex anbefaler hasselnødder

Thomas Erex er forfatter til kogebøgerne 
”Veganske livretter” og den helt nye ”Vegansk 
julemad” og deler også sine veganske opskrif-
ter på sin hjemmeside thomaserex.com og 
Instagram på @thomaserex. Han er uddannet 
inden for medier og sprog, men kommer fra en 
familie, hvor der altid er blus under gryderne, 
og har altid været vild med at lave mad. I dag 
arbejder han for NGO’en PlanteVækst.

teKst   Mette iVerSen
foto  daVid bering, MontgoMery

  Når jeg hører ordet  
hasselnødder, tænker jeg på 
efterår, stormvejr, farvede blade, der falder af 
 træerne – og nutella! Hasselnødder kan blive til 
den her vilde lækkerhed, som nøddesmør er.

Vidste du, at
hasselnødder har været en vigtig del 
af vores forfædres kost i stenalderen. 

For omkring 9.000 år siden blev 
klimaet så varmt, at løvtræer spredte 

sig i Danmark – heriblandt hassel. 
Nødderne var for jægere og samlere 
en kalorierig madpakke, som kunne 

gemmes hen over vinteren. 

Den 
perfekte 

makker til 
hasselnødder er 

rodfrugter
Hasselnødder går særligt godt sammen 

med pastinak, som også har en nøddeagtig 
karakter. De har noget til fælles, som 

bliver endnu bedre sammen. I det 
søde køkken må det være kakao og 

appelsin – fx en brownie med 
hasselnødder, appelsin 

og chokolade.

fokus råvaren
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  Hasselnødder er interessante som 
råvare, fordi det er en lille, men ret karakterfuld 
nød. Hasselnødder har en dybde i smagen. Hvis man skal 
have umami ind i det vegetabilske køkken, skal man bruge 
fedt og protein, og det har nødder. Mange kender nok 
mest hasselnødder fra det søde køkken, men de er slet ikke 
reserveret til det søde. Flere kan godt få øjnene op for, hvor 
gode de er i det salte køkken. Jeg bruger hasselnødder til 
postejer blendet sammen med svampe og linser eller hakker 
dem og drysser dem over bagte rodfrugter. De skal kun med 
ind i ovnen til sidst, så de ikke bliver brændte.

Knæk  
nødden

THoMAS’ 
NØDDeTIp

”Fremhæv smagen ved at riste 
nødderne 10 minutter i ovnen 

ved 200 grader. Efter en tur i ovnen 
plejer jeg også at komme dem i et 
viskestykke og nulre skallen, som 

godt kan blive lidt brændt, af. 
indenunder har du så de lyse 

nødder, som har fået et 
gyldent skær.”

  min livret med 
hasselnødder er uuuh, 
det er svært at vælge. Men 
det bliver nok en postej. 
Og i det søde køkken den 
cremede Nutella. Jeg laver 
min egen version – og gerne 
en sund af slagsen, så man 
kan spise meget af den.

25

  Din krop vil elske 
hasselnødder, fordi 
nødder indeholder sunde fedtstoffer 
og masser af protein. Jeg spiser en 
lille håndfuld nødder hver dag.

PROCENT 
af verdens hasselnødder 
ender i et glas Nutella.
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ledeord

Nøddepostej med sød kartoffel
Du skal bruge:
•	2 spsk. olie
•	3 løg
•	10 g tørrede svampe
•	150 g hasselnødder
•	100 g valnødder
•	100 g sød kartoffel
•	1 spsk. tørret timian
•	1 spsk. tørret salvie
•	3 spsk. sojasauce
•	3 spsk. citronsaft
•	2½ dl plantefløde
•	50 g havregryn
•	1 spsk. loppefrøskaller
•	salt og peber

Sådan gør du:
blend svampene til pulver. tørrist nødderne på en pande, til de 
tager lidt farve. lad dem så afkøle lidt, og kør cirka halvdelen af 
dem til mel i en foodprocessor. resten af nødderne hakkes fint.
Hak løgene fint, og sauter dem i olien i en pande sammen med 
timian og salvie. tilsæt sojasauce, citronsaft og fløde, og tag blan-
dingen af varmen. 
riv den søde kartoffel groft, og bland det sammen med flødeblan-
dingen, nødderne og havregrynene. rør farsen godt sammen, og 
smag til med salt og peber. 
kom farsen i en form, og bag postejen ved 200 grader i 30-40 
minutter. 

fokus råvaren

2-4 personer
Opskriften er fra ”Vegansk julemad – plantebaserede opskrifter til jul og  
julefrokost” af Thomas Erex, Turbine. Foto: David Bering, Montgomery 

145
produkter 
egnet til
veganere

Stadig flere bliver vegetarer, men endnu flere 
får bare lyst til at skære ned på kødet og 

skrue tilsvarende op for den plantebase-
rede kost.  Brug brød som råvare i den 

plantebaserede kost, til at give smag, 
mæthed og tekstur.  Hos Schulstad 
Bakery Solutions har vi 145 produk-
ter til veganere – hent inspiration 
på schulstadbakerysolutions.dk til 
plantebaserede retter med brød. 

Find inspiration, opskrifter og masser af viden om, hvad der rør 
sig lige nu på www.schulstadbakerysolutions.dk

Kantinen deadline 19. november 2019.indd   1 19-09-2019   10:03:34
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Julebrownie 
Du skal bruge:
•	175 g hasselnøddemel (blend hasselnødder til helt 

fint mel i en foodprocessor)
•	100 g hvedemel (kan evt. erstattes af en glutenfri 

melblanding)
•	50 g kakao
•	½ tsk. natron
•	½ tsk. salt
•	100 g vegansk smør 
•	1 spsk. chia rørt ud i 8-10 spsk. vand (planteæg)
•	½ dl appelsinsaft
•	220 g rørsukker
•	30 g brun farin
•	1 tsk. vaniljepulver (eller kornene af en stang vanilje)
•	200 g (130 g + 70 g) mørk chokolade uden mælk 
•	50 g grofthakkede hasselnødder
•	revet skal af en appelsin 

fokus råvaren

Opskriften er fra ”Vegansk julemad – plantebaserede opskrifter til jul og  
julefrokost” af Thomas Erex, Turbine. Foto: David Bering, Montgomery Ca. 24 stykker

Sådan gør du:
Start med at blande chiafrø med vand i en lille skål eller et glas, og sæt det til 
side. blend nødderne til mel, og bland nøddemel, hvedemel, kakao, natron 
og salt i en stor skål. Smelt det veganske smør i en gryde (det må endelig 
ikke brune eller boble, det skal bare smeltes), og tilføj chiafrø, appelsinsaft, 
rørsukker, farin, vaniljepulver og 130 g hakket chokolade. rør det sammen til 
en ensartet chokoladesauce. bland så vådt og tørt, og tilføj hakkede nødder, 
appelsinskal og de sidste 70 g chokolade (hakket). dejen bliver skinnende og 
ret fast. kom endelig ikke mere væske i, fordi du tror, at den er for tør.
beklæd en form med bagepapir. bred dejen ud i et jævnt og glat lag i din 
form. du kan evt. gøre den helt fin og glat ved at rulle den med en kagerulle 
med et stykke bagepapir imellem. bag ved 180 grader i 20-30 minutter. lad 
din browniekage køle helt af, før du løfter den op af formen og begynder at 
skære i den. det tager i hvert fald et par timer. Jeg har begået fejlen at skære 
for tidligt, og man fortryder det inderligt, fordi kagen simpelthen går i styk-
ker. den har først det helt rigtige bid og den rigtige konsistens, når den har 
fået lov til at stå og køle af. Så vær tålmodig, min ven.

Laktosefri skyr

NYHED

Økologisk

Find opskriften på arlapro.dk

Citronmousse 
med skyr

Arla® Øko 

Laktosefri 
Skyr 0,2%
5 kg

Varenr. 432203
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nye medlemmer
teKst CatHrine erikSen FriS

Birgitte liljendal, Nordfyns Efterskole
pia Østergaard, Kabooki A/S
Annemette Asmark, Marel
dorrit Andersen, Gårdbutikken Månsson ApS
Marlene holst, Gråkjær Holding A/S

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.

Velkommen

var nok, da vi begyndte at servere grød til 
morgenmad for to års tid siden.”

hvad er det sødeste, 
 en gæst har sagt til jer?
”nogle italienske gæster kaldte mig ’mind 
reader’, fordi jeg opfyldte deres madønsker 
på det helt rigtige tidspunkt. nogle gange 
er man heldig. Vi havde lavet et italiensk-
inspireret pålægstema med parmesanflager 
og syltede løg for lige at minde dem om, 
hvor de kommer fra.”

hvorfor har du meldt dig ind i 
Foreningen kantine & køkken?
”Jeg vil gerne have et netværk, som har de 
samme glæder og udfordringer som mig. 
Jeg var med til et arrangement hos Fru 
Møllers Mølleri, og det var så spændende 
at høre, hvordan andre kantineledere 
gør tingene. Man tænker enten: ’Åh, det 
gad jeg godt’ eller ’det er vi bedre til,’ og 
så fik jeg blod på tanden. det var rigtig, 
rigtig fedt. Jeg var særligt imponeret over 
dem, der er sindssygt gode til at mindske 
madspild. de folk, der bruger hele peber-
frugten.”

anneMette asMarK, 39 år, 
kantineleder HoS Marel

hvordan vil du beskrive jeres kantine?
”Vi laver gammeldags retter som forloren 
hare, stegt flæsk og hamburgerryg til 250 
medarbejdere. det er i frokostpausen, 
medarbejderne får deres pusterum og 
hyggesnakker, men når vi laver flæskesteg 
eller en anden klassisk sovseret, er der total 
stilhed det første kvarter. om morgenen er 
der hjemmebagt franskbrød og grød som 
havregrød, øllebrød, hirseflagegrød eller 
speltgrød.”

hvad har været jeres største succes?
”grisebolsjer er de helt tossede med. det er 
ribbenssteg, der er skåret i klumper og stegt 
i en rigtig god marinade med soja, ingefær 
og brun farin. Men vores største succes 
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Smag og aroma
En vigtig egenskab ved sukker er, at det kan forstærke smag og aroma 
både over og under tærskelværdien for sødme. Tilsætning af en anelse 
sukker kan f.eks. forbedre sure og bitre levnedsmidlers smag. 
Sukkerets aromaforstærkende egenskaber udnyttes i en lang række  
levnedsmidler, f.eks. brød og frugt- og bærprodukter.
Tilsætning af små mængder sukker kan fremhæve kogte grøntsagers og 
kødretters smag uden at give sødme.
Derfor kan sukker anvendes som krydderi i så lave koncentrationer, at  
det ligger under tærskelværdien for sød smag, dvs. under ca. 1 % sukker. 
Traditionelt har man tilsat små mængder sukker til visse charcuteri-
produkter, f.eks. skinke og leverpostej.

Sukker findes i alle planter. Sukker skabes af sol, vand og kuldioxid i den såkaldte fotosyntese.
Det er solen, der er drivkraften, og derfor kan man sige, at sukker er en form for lagret solenergi. 
Der er to planter, som indeholder mere sukker end alle andre, sukkerrør og sukkerroer. 
De er samtidig de eneste planter, der egner sig til at udvinde sukker af.

T I L M E L D  D I G  T I L  V O R T  N Y H E D S B R E V.  W W W. D A N S U K K E R . D K / F O O D S E R V I C E

Nordic Sugar A/S, Postboks 2100, DK-1014 København K. www.nordicsugar.dk

N Y H E D
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MIdt/VeSt: SnAckIFIcAtIon 
– en InSpIRAtIonSdAg
Tid: torsdag den 24. oktober kl. 16 
Sted: Runetoften 15-17, 8210 Aarhus V

ken Storkøkken inviterer til en innovations-
dag i det sprøde, salte og søde køkken. 
dagens fokus vil være tendensen snacki-
fication 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. 
Pris for medlemmer: gratis.  
Pris for ikkemedlemmer: 100 kr.
Beløbet indbetales på MobilePay: 80941.

tRekAntoMRådet: lAV 
 FlØdeBolleR hoS VAnIllA
Tid: onsdag den 13. november kl. 16.30-18.30
Sted: Tønnesgade 1, Vejle

elsker du også flødeboller? det gør vi! 
derfor skal vi på kursus, hvor vi lærer tek-
nikker og tricks til at fremstille det perfekte 
skum og den perfekte flødebolle. Vi er også 
heldige at få opskrifterne med hjem, så vi 
kan gå hjem og lave endnu flere. Hver del-
tager laver 15 flødeboller i en æske, som –
forhåbentlig med stolthed – kan tages med 

hjem. Har du langt hår, skal du medbringe 
en elastik til at sætte håret op. læs mere 
om Vanilla på vanillachokolade.dk

Tilmelding senest den 4. november til Joan Olsen på 
mail: kljoanolesen@gmail.com eller  
tlf. 30 70 82 43.
Pris for medlemmer: 250 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 300 kr. 
Beløbet indbetales på konto: 9551-6580901342 
eller MobilePay: 72127 (først tilmelding til Joan).  
Der er 20 pladser – først til mølle!

FYn: VegetARISk og 
 VegAnSk InSpIRAtIon 
Tid: tirsdag den 19. november kl. 16-19.30
Sted: Kantinen, Nordfyns Gymnasium,  
Højagervej 25, 5471 Søndersø

Sammen bliver vi dygtigere. i dag skal vi 
lære hinanden at lave grøn mad. Vi mødes 
i kantinen på nordfyns gymnasium, og alle 
medbringer en af deres bedste vegetariske/
veganske retter, som skal præsenteres. Vi 
sørger for at lave en opskriftssamling med 
aftenens retter (husk opskrift på den ret, 
du medbringer). kent vil fortælle os lidt om 
hans hverdag på gymnasiet og om sit firma
”Mad med sjæl”. arrangementet slutter af 
med spisning og hygge.

Tilmelding senest den 12. november til Susanne 
Banke på mail: suba@jfmedier.dk eller  
tlf. 40 26 66 05 efter kl. 18. 
Tilmelding og betaling: 5975-0005000698.
Oplys deltagernavn + arrangement.  
Tilmelding først gældende ved indbetaling.
Pris for medlemmer: gratis.  
Pris for ikkemedlemmer: 200 kr.

MIdt/VeSt: BeSØg hoS 
MØltRup optAgelSeShjeM 
Tid: torsdag den 5. december kl. 16
Sted: Møltrup Optagelseshjem, Møltrupvej 70,  
7480 Vildbjerg 

optagelseshjemmet er en gammel her-
regård, der i dag er samlingssted for unge 
mænd over 18 år, som har brug for ekstra 
støtte af en eller anden art. Stedet har en 
række værksteder og faguddannet per-
sonale til at tage sig af beboerne og drive 
aktiviteter som håndværk, landbrug, køk-
ken, butik, mad ud af huset m.m. Vi skal 
på rundvisning og høre om stedet. blandt 
andet skal vi se Møltrups slagterbutik, som 
er en nyhed, siden sidste gang vi var på 
besøg. dagen slutter med en lille anretning 
og mulighed for køb i butikken. 

Tilmelding senest den 27. november til  
Jannie på tlf. 20 93 56 71.
Pris for medlemmer: 125 kr.  
Pris for ikkemedlemmer: 250 kr. 
Beløbet indbetales på MobilePay: 80941.

ledeord
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det sker

MÆLK AD LIBITUM
NÅR KALVENE FÅR FØRST ...

Se mere på www.thise.dkFORHANDLES I

Kalvene drikker det, de kan – resten er dit. 
Ad Libitum er en helt særlig mælk, som 
sætter de nyfødte kalves behov i højsædet. 
Kalvene går sammen med deres mor eller 
en ”amme-tante”, fra de er nyfødte, til de 
er minimum 3 måneder gamle. I hele denne 
periode har kalvene adgang til mælk ad 
libitum – mælkebaren er åben størstedelen 
af døgnet.

Så kalvene drikker det, de kan 
– resten er dit.
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MÆLK AD LIBITUM
NÅR KALVENE FÅR FØRST ...

Se mere på www.thise.dkFORHANDLES I

Kalvene drikker det, de kan – resten er dit. 
Ad Libitum er en helt særlig mælk, som 
sætter de nyfødte kalves behov i højsædet. 
Kalvene går sammen med deres mor eller 
en ”amme-tante”, fra de er nyfødte, til de 
er minimum 3 måneder gamle. I hele denne 
periode har kalvene adgang til mælk ad 
libitum – mælkebaren er åben størstedelen 
af døgnet.

Så kalvene drikker det, de kan 
– resten er dit.
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fødevarer

KOhberg baKery grOup a/s, 
FOOdservice
Sverigesvej 3
Dk6100 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.

 

 

 

 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

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

 

 

Scandic Food a/S 
Store Grundet allé 
7100 Vejle  Danmark 
www.scandicfood.dk 
recp@scandicfood.dk 
tlf. +45 75 71 18 00, Fax +45 75 71 18 66 
CVr nr. 11574033.

  

grossister

grossister

 
 

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

Fullhouse er totalleverandør til fødevarebranchen 
og tilbyder +15.000 varer.

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

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

industrigulve

belægNiNgsteKNiK aps
Leverandør af epoxygulve
Broenge 16, 2635 ishøj
tlf. 43 40 40 45, Mobil 20 13 18 98
vibeke@belaegningsteknik.dk 
www.belaegningsteknik.dk

kaffe

 

jde prOFessiONal
nyvang 16, 5500 Middelfart,  
tlf. 79 31 38 38, www.jdeprofessional.dk

Kaffe- og maskinløsninger til det professionelle 
marked.

Frisk

Fisk

Frisk

Grønt

Frisk

Kød

t e k n i k

Belægnings

Untitled-1   1 11/1/07   2:14:49 PM

kaffemaskiner 

 

NimaNd a/s
thistedvej 62
9400 nørresundby
Denmark
CVrnr. 19 72 86 92
tlf. 70 20 99 44 
nimand@nimand.com
www.nimand.com

•  Landsdækkende kaffe- og kaffemaskine-  
samt drikkevandsløsninger

Kantinevikarer

temp-team 
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
Mandagtorsdag kl. 05.3016.30  
og fredag kl. 05.3016.00
Eller besøg os på www.tempteam.dk

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

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

leverandørregister
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storkøkken

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 aarhus n
tlf.: +45 8930 0000

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 serverings 
og 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. 

 
 
 

 

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 fore-

tages på stedet. F.eks. isvejsning af sump, si og 
kugleventil i eksisterende vask

• Alle former for rustfri specialopgaver udføres
• Weekendvagt

specialiteter

c&e gastrO-impOrt aps
kanalholmen 19, 2650 Hvidovre
tlf. 48 47 55 11, Fax 48 47 53 88
www.gastroimport.dk
dialog@gastroimport.com

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,  oliven og 
mange andre lækre delikatesser. Alle oste i vores 
sortiment er modnet efter  anvisning af vores egen 
Maître Fromager.
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NIMAND®

Nimand A/S | Telefon 70209944

www.wmf.dk
DESIGNED TO PERFORM

WMF 9000F

Liter/time:

110 L

Leasing fra:

1.880,-

Pris fra:

104.900,-

Kopper/time:

720 stk.

Leasing fra:

1.840-

WMF 9000F ekstern beholder WMF 9000F intern beholder

Brug for rigtig meget kaffe?
Kop filterkaffe 25 øre

Pris fra:

97.500,-
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