TIL MaNGE
4. OKTOBER 2017 – COOKERY, ODENSE

MAD TIL MANGE
Årets inspirationsseminar med Cateringlandsholdet og Fødevarestyrelsens nye
måltidsmærke
Tilbring en dag med Cateringlandsholdet og dets sponsorer og få
masser af ny inspiration til din kantine, når der skal serveres Mad til
Mange. Inspirationsseminaret vil blandt andet byde på et fagligt indlæg
om Fødevarestyrelsens nye Måltidsmærke, som gør det nemt at tilbyde sund og lækker mad i din kantine. Derudover vil Cateringlandsholdets sponsorer afholde en række spændende workshops på dagen
og give dig konkrete tips og ny inspiration til de mange muligheder du
har, når du laver Mad til Mange.
På dagen byder vi selvfølgelig på fuld forplejning, og du kommer med
i køkkenet og helt tæt på Cateringlandsholdet, når de tilbereder dagens
menu. Du får desuden mulighed for at netværke med andre kollegaer
fra branchen og gå i en uformel dialog med Cateringlandsholdets
sponsorer om, hvordan de kan hjælpe lige netop din kantine til at
servere Mad til Mange.

Bæredygtig kantine
– et krav, der forpligter
Bæredygtighed fylder mere i køkkenerne end nogensinde før. Dog kan det
være svært at implementere bæredygtighed i dagligdagen, når der skal
serveres mad til mange. Mangler du
ny inspiration eller savner du viden om,
hvordan du kan komme i gang med
omlægning til mere bæredygtighed
i din kantine, vil du få glæde af dette
oplæg ved specialkonsulent Mette
Toftegaard Rasmussen fra Hotel- og
Restaurantskolen. Mette arbejder til
dagligt med at vise vejen og sikre, at
fremtidens madhåndværkere er klædt
på til de stigende krav, deres kunder og
samfundet stiller. Igennem flere konkrete cases vil Mette fortælle, hvordan
du via små initiativer kan servere mad
til mange inden for bæredygtige rammer, samtidig med at kantinen opnår
en økonomisk gevinst. I oplægget vil
Mette blandt andet fortælle oming:
• Hvad betyder bæredygtighed?

PRAKTISK
4. oktober 2017 kl. 8.30-17 (herefter er der middag
tilberedt at Cateringlandsholdet)

• Hvad forventes der af virksomheder
i dag, og hvordan kan kantinen være
med til at støtte op om disse krav,
når der skal serveres mad til mange?

cookery, CF Tietgens Boulevard 28, 5220 Odense SØ

• Hvad forventer kunderne af kantinen
i dag – og hvorfor?

150 kr. inkl. frokost, middag, drikkevarer og
en propfyldt goodiebag.

• Hvordan kan du arbejde med alle
aspekter af bæredygtighed?

Tilmelding og betaling senest den 27. september 2017 på

• Vigtigheden af at kommunikere, hvilken mad vi laver og værdierne bag.

www.cookery.nemtilmeld.dk
Der er et begrænset antal pladser.

DAGENS PROGRAM

Nu og i fremtiden

Afslutningsvis vil der være tid til at stille
spørgsmål til Mette.

8.30

Morgenmad og indskrivning

9.00

Velkomst ved Catering- og kokkelandsholdets direktør Sten Slot

9.10

Foredrag og workshops

11.35

Frokost tilberedt af Cateringlandsholdet

12.00

Oplæg ved Mette Toftegaard

13.00

Foredrag og workshops

14.05

Kaffepause

14.25

Foredrag og workshops

16.05

Aftensmad tilberedt af Cateringlandsholdet
Farvel og tak for i dag
Udlevering af Goodiebags

I pauserne er der mulighed for at møde virksomhederne
ved deres stande.

MAD MED BESPARELSER
Kom og se Bent Brandt as' bud på, hvordan du opnår besparelser på resourcer
- uden at gå på kompromis med udsøgt spisekvalitet.

Workshop med Måltidsmærket

SPAR TID MED
RATIONAL OVNEN

Sund og lækker mad til mange

• RENGØRING AF SELVE OVNRUMMET
NÅR DU GÅR HJEM
• LANGTIDSSTEGNING OVER NAT,
SÅ PRODUKTET ER KLAR NÆSTE
MORGEN

På Fødevarestyrelsens workshop i Cookery den 4. oktober får I
inspiration til, hvordan I kan arbejde med Måltidsmærket og tilbyde jeres
gæster sund og lækker mad – hver dag.

• KORT VEJ TIL MÅL UDEN
HÅNDTERING

Fødevarestyrelsen præsenterer det nye Måltidsmærke og principperne bag, så I nemt
kan komme i gang med Måltidsmærket. I får også materialer med hjem.

• OP TIL 30% TIDSBESPARELSE I
PRODUKTIONEN

I får også viden om, hvordan Måltidsmærket kan spille sammen med både
Det Økologiske Spisemærke og madspild

SPAR TID MED
IRINOX BLÆSTKØLEREN
• OPTØNINGS- OG RASKEPROGRAM
• LANGTIDSTILBEREDNING AF F.EKS.
GRØNTSAGER
• STEG KØD OVER NAT OG SKÆR DET
UD SOM PÅLÆG NÆSTE DAG
• FUGTIGT KLIMA SIKRER PRODUKTER
MOD UDTØRRING
Måltidsmærke nr. 100 bliver
overrakt under middagen
- skal det være dit?
Kontakt os på tlf. nr. 72 27 66 17
med det samme og kom i gang!

• KØB STORT IND – FRYS NED MED
MINIMAL DANNELSE AF ISKRYSTALLER
Vi er sponsor for

Langdyssen 7, Lisbjerg · 8200 Aarhus N
Tlf. 8930 0000 · www.bentbrandt.dk

Mad til mange
… eller mad til
rigtig mange
At lave god mad til mange kan være en udfordring, men
med det rette udstyr er også produktion af store portioner nemt og sikkert. I 45 år har JØNI fremstillet storkøkkenudstyr til alt fra forsamlingshuse, over centralkøkkener til
krydstogt skibe og lufthavnskøkkener.
Vi har derfor en stor erfaring i udstyr til produktion af mad
til mange, rigtig mange!
Kig forbi JØNI´s stand, hvor vi fortæller om vores brede
sortiment, og få inspiration til, hvordan I kan arbejde med
JØNI’s produkter når I laver mad til mange ...

Kipgryder,
Kipstegere og
kogeborde
af høj kvalitet!
• Ressourcebesparende apparater
• Stor funktionalitet
• Rådgivning til valg af det rette apparat
• Produkter fremstillet i Danmark
• Samarbejde med landets førende forhandlere
• Direkte support fra producenten
• Stort lokalt reservedelslager

Oplev cookery
– showroom for markedets
stærkeste producenter
Midt i landet finder du cookery - et stort fælles showroom
for mange producenter af storkøkkenudstyr. Her kan du
både se og afprøve udstyr til dit storkøkken. Faciliteterne
åbner også muligheder for større foredrag, praktisk undervisning, møder, servicekurser og meget mere.
Gør cookery til dit mødested for vidensdeling og innovation i storkøkkenbranchen. Ring og hør nærmere om de
mange muligheder.

cookery · C. F. Tietgens Boulevard 28 · DK-5220 Odense SØ · T +45 6397 0603 · cgw@thecookery.dk

JØNI A/S · C. F. Tietgens Boulevard 28 · DK-5220 Odense SØ · T +45 6597 4815 · F +45 6597 5747

GRØD
I BRØD

Fusion af flere food trends
GRØD er en voksende trend. Siden den første grødbar
åbnede i 2011 har de mest hotte restauranter haft
GRØD på menuen. GRØD er sundt, klassisk og meget
dansk.
Med GRØDBRØD har vi udfordret os selv. Resultatet er
et stærkt og unikt sortiment til den danske brødscene.
GRØDBRØD sætter ægte innovation på menuen med
brød, der klinger af sundhed og smager fantastisk.

KOM OG VÆR MED
NÅR VI SÆTTER BRØDINNOVATION PÅ MENUEN
Oplev vores grødbrødsunivers
og spil selv en hovedrolle, når vi
sammen skal i køkkenet.
Det hele med et twist af konkurrence,
hvor du har mulighed for at
vinde lækre præmier.

Innovation til
din brødkurv
Innovation, kreativitet, netværk og inspiration. Det er nøgleordene når Kohberg byder
dig indenfor til grødbrødsworkshop.
Foruden masser af inspiration, som bl.a.
er udviklet af Cateringlandsholdet, får du
en unik mulighed for sammen med dine
kollegaer i branchen at idéudvikle nye
serveringsmuligheder, lige til at tage med
hjem og bruge i dit køkken.

CATERINGLANDSHOLDET ER MESTRE
I AT LAVE GOD MAD
TIL MANGE
Cateringlandsholdet så dagens lys i januar 2014, hvor holdet blev
etableret af Foreningen Kokkelandsholdet. Holdet fungerer i dag
som en selvstændig enhed under Det Danske Kokkelandshold.
I de mere end tre år holdet har eksisteret, er de nået rigtigt langt.
Holdet fik bronze i den samlede stilling ved OL i Erfurt 2016, og fik i
denne forbindelse også en flot guldmedalje i den indledende runde.
Holdet består af otte entusiastiske kokke og catere, som repræsenterer nogle af de bedste kantinekokke/catere vi har herhjemme.
Alle kokkene/catere brænder for at lave og præsentere mad af høj
kvalitet og af de bedst tænkelige råvarer, hvilket i sagens natur
kræver ekstra meget, når man taler større mængder af mad til
rigtig mange mennesker.

GODE VÆRDIER OG EN STÆRK VISION
Udover at maden skal være af høj kvalitet og smage godt, arbejder
holdet også meget seriøst med at formindske madspild, at anvende
økologiske råvarer og at tænke en lang række næringsprincipper ind i
de retter og menuer de sammensætter.
Med andre ord kan man sige, at holdet i deres daglige virke, og når de
deltager som en del af Cateringlandsholdet, kommer hele vejen rundt
i arbejdet og målsætningen om at tilberede og servere god mad til
mange mennesker.

KOM IND I KØKKENET OG FÅ EN SNAK
Alle får mulighed for at komme ind i køkkenet og
besøge Cateringandsholdet i løbet af dagen og se
dem forberede dagens forplejning. Samtidig kan man
tage en snak med dem om dels hvad det vil sige
at være på landsholdet, men også høste af deres
erfaringer og få tips og trick til at lave Mad til Mange.
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Klima
din menu

Tænk klimasmart
– hver dag!
Forbruget af fødevarer fylder i klimaregnskabet. Vi vil gerne være med
til at reducere det CO2-udslip, der kommer fra den mad, vi spiser.
Derfor tænker vi klimasmart i køkkenet. Hver dag.

Mød op, få inspiration og bliv godt rustet til at gå en
bæredygtig fremtid i møde. Unilever Food Solutions vil
give dig faglig inspiration samt bud på, hvordan du kan
arbejde med bæredygtighed helt ned på menuen.
Du får fuldt overblik over muligheder og ‘næste skridt’ inden
for bæredygtighed med omtanke for et bedre klima.
Det bliver med garanti både inspirerende og sjovt.
Prøv vores CO2-beregner og deltag i konkurrencen
om flotte præmier.
Du kan også komme på klima-date med Unilever Food
Solutions dygtige konsulenter. De er klar til at præsentere dig
for vores klimasmarte venlige sortiment.

Her er dit nye køkkenværktøj
CO2-beregneren fra Unilever gør det nemt at tænke klimasmart.
2,48

Sök ingrediens

CO2-utsläpp (kg)

Frukt

Motsvarar

6 km
8,75 h

Fågel

Vi glæder os til at se dig!

Recept
Kalkon

Kyckling

Tupp

färs

10 port.

100 g Kalkon
100 g Kyckling
100 g Ärtor
100 g Citron
100 g Majs
100 g Ris

Kolonial
Kött, vilt & färs
Kött, vilt & färs

ÅTERSTÄLL
SKRIV UT
SPARA SOM PDF

Vi bruger helst
lokale råvarer,
der er i SÆSON

Vi serverer
MERE GRØNT
og mindre kød

Vi smider
mindre
MAD ud

Vi tænker over,
hvor varen
KOMMER FRA

Klimasmart.dk

×
×
×
×
×
×

Fem hurtige
om Måltidsmærket

2. Måltidsmærket er gratis og frivilligt at bruge.
3. Principperne bag Måltidsmærket er baseret på de officielle kostråd
og omsat til den hverdag, som de madprofessionelle arbejder i.
4. Måltidsmærket gælder for hele udbuddet - og ikke den enkelte ret.
5. Fødevarestyrelsen har udviklet Måltidsmærket i samarbejde med
DTU Fødevareinstituttet og dem der arbehder med maden.

FÆRDIGSTEGTE FISK

1. Måltidsmærket er Fødevarestyrelsens nye mærke, som viser
vejen til sund mad både på skoler, ungdomsuddannelser og
arbejdspladser.

FÆRDIGSTEGT
PA N E R E T F I S K
Royal Greenland

du skal kun optø fisken

Fileterne kan anvendes direkte fra
frost uden yderligere tilberedning

Hjælp og vejledning til Måltidsmærket
Kontakt Fødevarestyrelsen alle hverdage mellem kl. 9-13 på
tlf. nr. 72 27 66 17 eller på e-mail: maaltidsmaerket@fvst.dk og
få hjælp til at komme i gang med Måltidsmærket.

Læs mere på www.måltidsmærket.dk

FIT FOR
FOODSERVICE
&
GASTRO

Vælg mellem:
Rødspætte, skrubbe, sild, rugmelspaneret sild,
fiskenuggets, torsk og sprødbagt torsk

- De færdigstegte fileter er tilberedt til en kernetemperatur på 72°C, så du kun behøver at tø
dem op før brug
- Fileterne er ideelle til smørrebrød
- 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

Læs mere om vores produkter på www.royalgreenland.com/foodservice

Cookery i odense d. 4.10.17
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Tulip Foodservice byder op til RÅ kreativitet og inviterer til skærekursus.
Her vil du lære hvordan du selv kan skære grisen, så du får mest ud af kødet. Vi oplever,
at der er et behov for ferske produkter, hvor køkkenet selv kan arbejde med kødet.
Vi har derfor lanceret RÅparteret Dansk Gris, hvor du får kød fra udvalgte, kødfulde mindre grise,
der på rå vis er parteret i 3 mindre cuts. Sagt med andre ord er der tale om en hel gris på den køkkenvenlige måde, da vi allerede har lavet det grove arbejde, men stadig giver dig den frie mulighed for at
dyrke madhåndværket og sætte dit eget kreative præg på kødet.

RÅPARTERET DANSK GRIS FÅS I 3 CUTS:
• FORENDE med svær, uden halsben, bovblad og snitte
• MIDTERSTYKKE med svær, uden ben
• SKINKE med svær, uden nøgleben og haleben
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Kom i køkkenet med Orkla Foods
Danmark og vores kok Frantz.
Her får du inspiration til hvordan
du nemt kan tilpasse dit udbud
til Måltidsmærkets retnings
linjer, samtidig med at dine gæs
ter stadig får den mad som de
kender og holder af. Der vil være
smagsprøver, tips samt mulig
hed for at være med til at lave
smagsprøver i køkkenet.

MIDTERSTYKKE
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Mad
til
Mange

AF LANDM

SK

Orkla Foods sætter fokus på
Fødevarestyrelsens Måltids
mærke i Cookery ved Odense
den 4 oktober 2017. Kom forbi og
oplev hvor nemt Måltidsmærket
kan implementeres i det udbud
du har i dag.

SKÆR, LÆR & DYRK MADHÅNDVÆRKET!
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MåltidsMærket
i fokus

JE

FORENDE

uden halsben, bovblad og snitte

MIDTERSTYKKE
uden ben

SKINKE

uden nøgleben og haleben

RÅparteret Dansk Gris er til dig, der går efter dansk kød og gerne vil arbejde med den rene råvare som
styrker dine køkkenprincipper om ”Mad lavet fra bunden”. Her er det nemlig køkkenet der suverænt selv
bestemmer, hvordan kødet skal udskæres, smagsættes, tilberedes og anvendes til alt er brugt op.
Størrelsen på grisen passer lige til skærebrættet og gør det nemt og spændende at arbejde med.

Få inspiration på:

Glædeligt nyt til alle vores kødfans

Tulip Foodservice og Danish Crown Foodservice er
lagt sammen - så nu kan du få alt fra samme sted.
Få mere information på www.tulipfoodservice.dk

Made for kitchen needs

Lad os levere jeres
Frugt & Grønt

www.royalgreenland.com/foodservice

Et nyt inspirationsunivers af
Frisk Frugt & Grønt

GODE RÅD OG VIDEN OM FISKEN
- TIL ALLE DINE BEHOV!
ROYA L G R E E N L A N D S
WORKSHOP
Kig forbi Royal Greenlands stand

Deltag i
konkurrencen
om lækker
GOURMETTRIM®
røget laks

Fantastisk Frisk er AB Catering og BC Caterings
nyt grønt-koncept, hvor du finder tips, sæsonvarer og inspiration, som bringer det grønne og det
friske ind i dit køkken og ned i dine retter. Det er
farver, dufte og sprødhed, som kun naturen kan
fremtrylle.
Besøg vores nye, grønne univers Fantastisk Frisk
på vores hjemmesider og på Instragram og dyk
ned i de spændende artikler og temaer om grøntvarernes oprindelse og egenskaber. Leder du efter et godt tilbud på frugt og grønt - leveret direkte
til dit køkken - så kontakt en af vores lokale afdelinger allerede i dag. Vi sidder klar til at hjælpe jer.

AB Catering
abcatering.dk/fantastiskfrisk
BC Catering
bccatering.dk/fantastiskfrisk
Instagram
Følg os på @FantastiskFrisk

Opskrifter til professionelle
Leder du efter inspiration til spændende, nye retter, så besøg også vores opskriftdatabase, som nu
indeholder flere end 4000 opskrifter til professionelle i de danske køkkener.

Workshop - Mad til mange!

Du kan høre om fordele og anvendelsesmuligheder på færdigstegte produkter.
Portionsstørrelser vil også være en del af workshoppen.

abcatering.dk

Kig forbi Royal Greenlands stand, hvor vi fortæller om vores brede sortiment
af bæredygtige fisk og skaldyr; bl.a. færdigstegte fisk, fisk med glutenfri panering
og meget mere! Deltag i konkurrencen om lækker GOURMETTRIM® røget laks.

bccatering.dk

TIL MaNGE
4. OKTOBER 2017 KL. 8.30-17
med efterfølgende middag tilberedt at Cateringlandsholdet

cookery
CF Tietgens Boulevard 28, 5220 Odense SØ

PRIS: 150 KR.
inkl. frokost, middag, drikkevarer og en propfyldt goodiebag.

TILMELDING OG BETALING
SENEST DEN 27. SEPTEMBER 2017 PÅ
www.cookery.nemtilmeld.dk
OBS: Der er et begrænset antal pladser.

