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HVEM ER MASA FOOD?

Hvem står bag Masa Food?
Drivkraften bag Masa-Food er
Søren Madsen, som hele sit
arbejdsliv har bevæget sig i

nærmest alle hjørner af
foodservice branchen:

Han er uddannet kok, konditor og 
chokolatier, og har været både  
dessertchef og køkkenchef.

Han har også været selvstændig  
med egen højkvalitets

fødevarebutik. 
Derudover har han mange års 

erfaring fra fødevarebranchen,
dels som konsulent og dels som
creative manager i innovation.

Omdrejningspunktet og
drivkraften har altid været en
tårnhøj sans for kvalitet og

stærk faglighed.

”Masa-Food’s fornemste 
opgave er, at bane vejen så 

unikke specialiteter og 
produkter kan finde vejen 

ind i foodservice”

- Søren Madsen

Søren Madsen // +45 53 88 99 23 // agentur@masa-food-dk 

Masa Food bygger på 
bred erfaring 
indenfor foodservice 
markedet, dels som 
selvstændig aktør, 
dels som producent 
indenfor både salg og 
innovation.

Masa Foods vision er at 
være en betroet 
salgspartner med 
dybdegående 
produktviden og 
indsigt i markedet, for 
på den måde at skabe 
maksimal værdi og 
vækst i alle led.

Masa Food formidler 
viden, kendskab og 
salg til det danske 
foodservice marked 
for en nøje udvalgt 
gruppe af 
producenter. 
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Velkommen til Condi

Vi byder stort velkommen til 
Condi som ny leverandør i 

Masa Food.

Condi er bl.a. kendt i de 
fleste køkkener for

 ”Condi-bøtterne” - men 
Condi er meget 
mere end det! 

Vi glæder os til - sammen 
med Condi - at udfolde hele 

det spændende 
univers og sortiment, som 

Condi står for.  

Du kan læse historien om 
Condi på de næste sider.
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Hvem er Condi?
Condi er en familieejet virksomhed, der i dag tæller 24 
medarbejdere. Det hele startede  1. November 1958 ved 
Egon Larsen. 

I 1993 overtog sønnen Gunnar Larsen og 1. Januar 
2017 overtog Gunnars datter og svigersøn, Gritt og Poul 
Corfitsen, forretningen. 

Condi er netop blevet nomineret til årets virksomhed 
2019 i Albertslund for deres arbejde med social 
udsatte. Condi forsøger at integrere folk med forskellige 
diagnoser og de samarbejder med kommunen om at 
hjælpe folk videre ud på arbejdsmarkedet.

Hvad er Condi?
Condi ynder at kalde sig selv en lille grossist inden for 
Hotel, Restaurations og Konditorbranchen. De plejer at 
sige, at de kan skaffe det meste, også selvom det ikke er 
på hylden endnu. 

De har frysetørret frugt og bær, Textura, Japanske 
Yuzufrugter, chokolade, marcipan, krydderier, olier, 
eddiker, kageæsker, kageforme, frugtpureer og meget 
mere.

Sandheden er nok at Condi har et kæmpe varesortiment 
og et stort program af økologiske varer. De leder 
verden rundt efter nye spændende ting også, gerne på 
opfordring.

Og hva´ med de der bøtter?
Der er rigtig mange der tror, 

at Condi kun har ”Condibøtter”, 
men dette er faktisk kun en meget lille 

del af forretningen.
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Fakta om Condi
• Condi er skandinavisk importør af Texturas Albert y Ferran Adriá, og har 
gennem mange år afholdt kurser indenfor molekylær gastronomi, for 
udvikling af kokke og konditorer.

• Danmarks konditorlandshold har lokaler hos Condi, og har haft 
ubegrænset adgang til hele Condis sortiment, hvilket har været med til at 
udvikle unge talenter.

• Condi er dybt involveret i dansk gastronomi,  herunder bl.a. Konditor-
landsholdet, Bocuse d´or Danmark og Årets Kage.

• Condi har gennem tiden specialiseret sig dels i højkvalitets ingredienser 
og dels værktøj, emballage og redskaber til kokke og konditorer

• Condi leverer kundetilpassede løsninger i både form og design (Tilskæ-
ring/tryk) og tilpasning af salgsenheder (kg/kolli).

Da Condi fyldte 60 år, 1. nov.2018, 

startede de sidevirksomheden 

kokogkage.dk op. Planen er at 

kokogkage.dk skal hjælpe den 

private forbruger til også at få 

mulighed for at købe nogle af de 

specielle produkter, som er svære 

at få fat i det lokale supermarked. 

Det være sig forme eller lidt 

højere kvalitet af nødder 

eller andet. Kokogkage konceptet 

kan også blive præsenteret

i din kantine.
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Dyrket eller 
vildtvoksende tang?
Nordisk Tang bruger 
udelukkende tang fra 
Norden. 
Størsteparten af tangen er 
dyrket med økolologisk 
certificering, mens andet 
er vildthøstet nænsomt og 
med hensyn til miljøet. 

Dyrkert tang sættes som 
små sporer på lange liner 
der lægges ud i havet, og 
når tangen har opnået den 
ønskede størrelse høstes 
det direkte fra linerne. Dette 
medfører, at man kan høste 
størrer ensartede mængder 
af den dyrkede tang-art. 

Tang vokser også vildt langs 
de nordiske kyster, og kan 
her plukkes direkte. 
Her er udvalget af 
forskellige slags tang stort, 
og man kan nænsomt 
plukke lige de mængder og 
den art man har brug for. 

Økologisk og bæredygtig 
TANG... 
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Økologisk tang
Det kan virke underligt, at tang kan være økologisk, når 
det gror i et så anderledes miljø som havet, fremfor på 
landjorden, hvor man traditionelt dyrker afgrøder. Men 
økologisk tang er underlagt ligeså omfattende en kontrol 
som landbrugsvarer, og når dyrket tang kan certificeres 
økologisk, skyldes det, at dyrkningen og høstningen 
sker efter særlige krav, hvor både det udvalgte 
dyrkningsområde skal godkendes, og vandet skal testes 
løbende for skadelige bakterier og alger. 

Dertil skal det sikres, at det høstede tang ikke indeholder 
sundhedsskadelige stoffer, og at selve høstningen er 
foregået skånsomt og med hensyn til miljøet.
For eksempel må liner med tang ikke skygge for anden 
naturligt voksende vegetation på havbunden og de både, 
der bruges til transport under høstningen, skal benytte 
partikelfri diesel. 
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Krav til økologisk dyrket tang: 
 

• Tangen skal dyrkes på et af miljøstyrelsen 
godkendt område, som skal være over sandbund, så den 
dyrkede tang ikke skygger for bundvegetation.

• Vandet i dyrkningsområdet skal være uden 
skadelige bakterier og alger. Der skal tages vandprøver 
min. en gang om måneden. 

• De både, der benyttes til høst og opsyn, skal benytte 
partikelfri bio diesel. Dertil må bådene ikke males med 
blyholdigt bundmaling.
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Selv de produkter fra Nordisk Tang, der ikke bærer 
det økologiske mærke, kan du spise med god 
samvittighed, for tangen er høstet med hensyn til 
både forbrugerne og det omkringliggende havmiljø. 

Når tang, og det gælder både dyrket og vildtvok-
sende, vokser optager det CO2 og næringsstoffer 
fra havet omkring sig, og er derfor med til at for-
bedere havmiljøet. Det kan også observeres at der 
hvor vildtvoksende tang høstes regelmæsigt, vokser 
tangen bedre og mere end i omkringliggende om-
råder. Det skyldes at Nordisk tang altid plukker med 
hensyn til de enkelte tangearters livscyklus, og at der 
aldrig plukkes ”i bund”. Derfor har den tilbageværen-
de tang  optimale muligheder for at vokse videre. 
 

Når Nordisk Tang plukker tang, sker det på særligt 
udvalgte steder, med tilladelse fra den pågældende  
kommune og i overensstemmelse med de krav der 
foreligger. 

Nordisk Tang høster aldrig ved havneanlæg 
og industri, og heller ikke i nærheden af udløb fra 
åer, bække eller drænvand. 
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Når Carl J Nielsen skal 
udvælge krydderileverandører 
rundt om i verden, er der flere 
vigtige parametre at tage 
højde for. 

Det oplagte er naturligvis 
kvaliteten – her er det es-
sentielt at den producerende 
fabrik har de nødvendige 
certificeringer (f.eks. i forhold 
til overholdelse af pesticider, 
metaldetektorer osv.) og har 
retningslinjer for, hvordan de 
håndterer råvarerne, inden de 
sendes til Randers og videre 
ud på bl.a. det danske 
marked. 
Men det er også vigtigt for 
medarbejdene hos Carl J at 
de med egne øjne kan se, 
hvordan virksomheden arbej-
der, og hvordan de behandler 
deres medarbejdere. 

Derfor tager flere medarbejde-
re fra Carl J Nielsen jævnligt
på langfart for at undersøge 
kvalitet, dokumentation og
arbejdsforhold for de ansatte.

Fra indisk mark 
til dansk mad
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De fleste kan forestille sig, hvor anderledes alting er i f.eks. Indien. 
Men de færreste af os tænker tanken, når vi drysser karry i risretten eller kværner sort 

peber over æggemaden. Måske er vi bevidste om, at krydderierne kommer langvejs 
fra. Men vidste du, at krydderierne f.eks. fra Indien bliver leveret fra en lille, lokal 

bonde, som ikke har nogen form for effektiv stordrift. Han dyrker sine marker, som 
man har gjort altid – sikkert som hans forfædre har gjort før ham. 

Han har ingen store maskiner og ingen ansatte. Han har en aftale med det lokale 
produktionssted om at levere de råvarer, han nu engang kan producere...

Så tæt på som muligt
Siden middelalderen har man 

hentet krydderier i østen – og det 
før man stadig, idet lande som 

f.eks. Inden, Kina og Indonesien i 
høj grad lever af at levere 
krydderier til hele verden. 

Carl J Nielsen har den grundhold-
ning, at de i udgangspunktet får 

leveret krydderier fra lande så tæt 
som muligt på Danmark for at 

mindske transporten mest muligt. 
Dvs. de produkter, som kan 
skaffes fra Europa, købes

her, men mange af verdens
 krydderier produceres i østen

 og både dyrkningen og 
forarbejdningen udgør en 

stor del af levebrødet i mange af 
disse områder. Fra Europa 

hentes primært krydderurter,
 mens krydderier, løg, ingefær, 

gurkemeje mv. leveres fra Østen.

Billederne har medarbejdere fra 
Carl J taget i 2017, da de var i Indien, 

for at finde nye leverandører af løg
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Ingen sprøjtemidler
Bonden leverer sine råvarer til den 
aftalte fabrik, ligesom utallige andre 
små bønder. De høster som oftest med 
håndkraft og bruger ingen sprøjtemidler 
– simpelthen fordi, der ikke er penge til 
den slags. 

For mange af bønderne er certificeringer 
heller ikke en del af deres hverdag – det 
er alt for dyrt, hvis de f.eks. skal øko-
certificeres. Ligesom det er alt for dyrt at 
anvende sprøjtemidler. Så de er faktisk 
langt henad vejen økologiske – uden 
dog at have papir på det…

Det sociale ansvar
Carl J udvælger fabrikker og 
produktionssteder, som behandler både 
deres ansatte og de bønder, der leverer 
til dem ordentligt. De vælger at støtte 
de små bønder og producenter, som 
derved får et stabilt indtjeningsgrundlag 
i stedet for store produktionsenheder, 
hvor det måske kun er de øverste i 
rækkerne, der får glæde af den stabile 
indtjening. 

De små leverandører – bonden uden 
maskiner og sprøjtemidler – ville ikke 
kunne levere, hvis han blev tvunget til, 
at skulle betale for f.eks. øko-kontroller 
og certificeringer. Han ville miste sit 
levebrød, hvis han blev mødt af de krav. 

Derfor er det vigtigt for Carl J. 
Nielsens medarbejdere, at de ser 
hvordan forholdene er, inden der laves 
aftaler om leveringer til Danmark. Alt 
dokumenteres og fabrikkerne er også 
meget villige til at kunne leve op til Carl 
J’s krav. De vil hellere end gerne have 
de faste ordrer i bogen. 

Carl J interesserer sig for arbejdsvilkår, 
kvalitet, rengøring, og en masse andre 
parametre, som for os i vesten er 
oplagte og selvfølgelige, men som i 
østen ikke er en selvfølge. 

Autentiske metoder
De autentiske dyrkningsmetoder 
betyder, at der er mange flere hænder 
i gang – og derfor mange flere, der 
kan leve af at producere og levere 
krydderier. 

Med vestlige effektiviserings-briller kan 
det synes lidt tungt at alt foregår ved 
håndkraft, men i virkeligheden er det 
ganske enkelt og autentisk – og med 
de gamle, stolte håndværkstraditioner i 
behold. 

Håndværket betyder også, at mange 
bønder er i gang for at levere råvarer 
nok til, at Carl J Nielsen kan få fyldt 
den container, de har bestilt med f.eks. 
løggranulat fra Indien. 
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TEST DIN VIDEN -  OM PEBER!
 
1. Grønne peberkorn
  a.  er peberkorn i umoden form
  b.  er en særlig art peber, primært fra Madagascar
  c.  er slet ikke peber, men botanisk set er planten en anden art 

2. Hvide peberkorn
  a.  stammer fra en plante, som er mere sjælden end almindelig sort peber
  b.  er modne peberkorn, der er fermenteret, vasket, afskallet og soltørrede
  c.  er sorte peberkorn, der er afbleget for at undgå sorte nister i hvid mad 

3. Rosa peberkorn
  a.  er modningsstadiet mellem grøn og sort peber
  b.  vokser kun i Indonesien
  c.  er slet ikke peber, men botanisk set er planten en anden art 

4. Sorte peberkorn
  a.  er umodne peberkorn, der er soltørrede
  b.  er hvide peberkorn, der er farvet i kaffegrums
  c.  er overmodnet peberkorn 

5.  Peber er verdens
  a.  mest anvendte krydderi
  b.  næst-mest anvendte krydderi
  c.  3.mest anvendte krydderi

Quiz!
Fun fact!

Vidste du, at 
udtrykket 
at noget er 

”pebret”(=dyrt) 
menes at 

stamme fra, 
at peber i 
oldtiden 

i perioder 
kostede mere end 

guld?

Står der økologiske krydderier på menuen, så kan Carl J levere både krydderurter, 
krydderier, krydderi-blandinger, hjælpestoffer og ingredienser i økologiske varianter. 
Carl J Nielsen følger trends indenfor økologi f.eks. ved at tage på store økomesser – 

Biofach i Nürnberg er en af dem, hvor der opsamles trends og ideer .

(Se svarene på bagsiden!)
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Økologisk kyllingeliv
 
 

Øko eller velfærd?
Gråsten Fjerkræ har høje standarder både for deres 
økologiske fjerkræ og for deres velfærdsfjerkræ. Der er 
naturligvis forskel på foderet, som anvendes, da dette er 
naturligvis er økologisk til de økologiske dyr, men både 
velfærds- kyllinger og økologiske kyllinger har et liv med 
masser af  plads til bevægelse, siddepinde og halmballer til 
hvile, naturlige døgnrytmer (da der er dagslys i staldene), og 
så selvfølgelig sundt og godt foder. Kyllingerne fodres 2 gange 
dagligt med specialfoder af  valset korn, minealer og korn. 
Der anvendes ikke GMO, hormoner eller vækstfremmere og 
kyllingerne har altid adgang til vand ad libitum.?

Det er ikke altid, Gråsten Fjerkræ’s 

økologiske kyllinger er lige til at få øje 

på, når man kigger ud over marken, 

hvor de går. De har nemlig rigtig meget 

plads, både inde og ude - faktisk har de 

meget mere plads, end de bruger, fordi 

de som regel putter sig sammen og 

sidder helt tæt. Det er deres natur som 

flokdyr at sidde tæt sammen, selvom 

pladsen er mere end rigelig til, at de kan 

røre sig alt, hvad de vil. 

Mange af Gråsten Fjerkræs kyllinger 

går på marker i Tyskland tæt ved 

slagteriet, og det betyder, at de ikke skal 

transporteres mere end max. 2 timer 

inden slagtning, og som oftest meget 

mindre. Nogle går endda på markerne, 

der støder lige op til slagteriet, og kan 

faktisk selv gå ind i slagteriet. Det er 

naturligvis en fordel for dyrevelfærden 

– og samtidig er det også et plus for 

kødkvaliteten, at man med både ro i 

staldene og et minimum af transport, 

mindsker stress inden slagtning. Dyrene 

indfanges ved håndkraft når de skal 

slagtes, hvilket også har stor betydning 

for at at minimere stress.
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Når de økologiske kyllinger går ude året rundt, har de brug for 
steder med læ for regn og blæst, og derfor er det almindeligt at 
bygge sheltere på marken, som dyrene kan gå ind i. Gråstens 

øko-kyllinger bor i bæredygtige sheltere, der er bygget af  
genbrugsmaterialer. For i stedet for at bygge af  nye materialer, 

så genbruges f.eks. gamle tagkonstruktioner.

Vidste du at?
• En økologisk Gråsten Kyllings  

levetid er min. 63 dage og en  
velfærdskylling min. 42 dage

• Gråsten kyllingernes slagtetids-
punkt afhænger af  deres vægt  

og ikke deres alder
• Loven foreskriver, at en økologisk 

kylling max. må øge sin vægt med 
35 g om dagen

• Gråsten Fjerkræ har max. 4800 dyr 
pr. besætning

• Øko-kyllingerne har min. 4 kvm. 
udearel pr. kylling, men de er  
flokdyr, som ynder at gå tæt  
sammen og derfor udnytter  

de slet ikke al  
deres plads 
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Når kyllingen har 
mere ”bid” og mere tyggemodstand, 

giver det også mere mæthedsfornemmelse
 og er derfor drøjere i brug. Smagen er dybere 

og det bidrager altsammen til, at det er 
nemmere at ”skrue lidt ned” for mængderne, 

der serveres og istedet prioritere at vælge 
velfærd eller økologiske 

dyr...

”
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Bærende smag 
- (bære)dygtig
tilberedning af kylling...
 

Mange har vænnet sig til at tilberede kylling med mange krydderier, men i velfærdskylling 

og økologisk kylling er kyllingesmagen bærende i sig selv, og behøver kun nænsom kryd-

ring, for bedst at bevare den fine smag af  kylling.

Kødstrukturen er anderledes i velfærdskylling og økologisk kylling, pga. den anderledes 

opvækst og dermed får man en kødstruktur, der har længere fibre og skal tygges lidt mere. 

Kødet har simpelthen en anden mundfylde og giver derfor også en anden mæthed. 

Når kylling ikke er marineret eller saltet, så skal der fokus på mere nænsom tilberedning, 

og det er vigtigt at undgå overstegning.  Kødet er meget magert, og den lille mængde fedt 

der er, skal bevares i kødet under stegningen. Det kræver en anden måde at tilberede kyl-

lingen på – og kyllingens konsistens opleves anderledes, når man mærker på den, om den 

er færdigtilberedt. 

Til gengæld får man meget mere 

fyldig smag og mættende kylling, 

og dermed kan man faktisk sagtens 

servere lidt mindre mængde

 – med klimavenlig samvittighed.

Tilsmagning af  velfærds- eller økologisk kylling 

Tilberedning af  velfærds- eller økologisk kylling
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Grundlæggende er vores firmafilosofi at have den bæredygtige 
kasket på i hele vores værdikæde. Udgangspunktet er altså at vi skal 
producere vores produkter, så det ikke går ud over vores børn eller 
børnebørn.
Alt fra afgrøder (råvarer) – transporten heraf  – produktionsprocesser 
(udnyttelse af  råvarer) – valg af  emballage (flasker, tindåser, papkasser), 
- det færdige produkt (label, minimal brug af  strækfilm, genbrugs
paller), og en socialprofil på sammensætningen af  vores medarbejdere.

Altså kort og godt, en forsyningslinje som er 
bæredygtig fra afgrøde til det færdige produkt.

Presning af  rapsolie
Vores lempelige måde at presse rapsolien på (maks. 45 grader i 
pressetemperatur) gør at hele vores presseproces fungerer med 
minimal brug af  energi.Udbyttet af  frøet er naturligvis rapsolie 
som vi bruger som base til mange af  vores produkter (Rapsolie med 
smag, dressinger, mayonnaise, sennepper mm.) – og restproduktet 
”Rapskagen” bliver brugt som kosttilskud til kvæg – selve slammet 
(bundfaldet fra rapsolien) omdannes til biobrændsel - altså en 100% 
udnyttelse af  rapsfrøet.

Valg af  emballage
Vi bruger ikke PET eller plastikemballage i vores produktion – 
udelukkende flasker og tindåser som kan genbruges.
Vores papkasser skal være bæredygtige – altså papkasser der har et højt 
indhold af  både genbrugspap og FSC certificerede træfibre – Vi gør 
en dyd ud af  at sortere alt vores restemballage (pap, flasker, plastik, 
IBC tanke mm.)

Bæredygtige 
værdier som 
fundament og DNA
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Alma By G 
produktudvikler løbende  
nye olier og eddiker, pt. 

med meget inspiration 
fra det asiatiske køkken

Social bæredygtighed
Hele vores DNA er bygget omkring vores medarbejdere og rekrutteringen 
heraf. 50% af  vores medarbejdere skal have en social profil – altså 
medarbejdere der ikke nødvendigvis har haft den lige vej på livets landevej.

Social bæredygtighed handler for os om at skabe en helhedsorienteret og 
dynamisk balance imellem systemer, maskiner og mennesket.

Troen på at alle vores medarbejdere har en stor menneskelig resurse der kan 
og skal udvikles gennem tillid, ansvar, et fællesskab og et fælles mål for øje 
mener vi er det bedste udgangspunkt for et generelt  bæredygtigt samfund. 

Vores virksomhedskultur med gensidig og respektfuld coaching, 
meningsdannelse og udveksling heraf, fælles engagement og sidst men ikke 
mindst at vores medarbejdere alle har et ansvar for at være deltagende i 
beslutningsprocesser og til eksekvering heraf.
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Produktudvikling
Vi lader os inspirere af  dagligdagen og trends fra alle 

4 verdenshjørner. Pt. har vi meget fokus på det Asiatiske 
køkken hvor maden ikke nødvendigvis er afhængig af

 at have kødet i centrum.
Det er der senest kommet spændende fusionsolier og 

rene eddiker uden sukker ud af...
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Sådan laver du 
bæredygtig mad!
- få kokkenes 5 simple måder at 

blive mere bæredygtig

24



Rasmus og Casper er kokke med en mission. 
De brænder for bæredygtighed, og de giver dig her 

5 simple måder, du kan blive mere bæredygtig i DIT køkken!

Bundgaard & Bøgeskov er kulminationen af et samarbejde mellem 
Michelin og kantinebranchen.

Formålet med samarbejdet er, at lave kurser for kantineledere, hvor vi 
kombinerer det bedste fra begge verdener, altså teknik og smag 

med produktion i større skala. 
Struktur og inspiration til hvordan kantineledere kan løfte netop deres 
kantine til et nyt niveau, hvor alle sanser stimuleres. Både smag, men 
i høj grad også det visuelle. Altså hvordan sættes en buffet op, så den 

hæver sig fra kantine, til personale restaurant.
Vi vil simulere en kantinedrift sammen med en flok kantineledere, og 

samtidig koble en ledelses- og motivationscoach på forløbet.
Deltagerne vil få værktøjer til at kunne strukture deres arbejde og 
menuplanlægning. Lære at arbejde med ”de svære grøntsager” 
som er i sæson, lære at bage det gode luftige brød med surdej, 

og meget, meget mere...

Casper Bøgeskov & Rasmus Bundgaard 
- et spændende samarbejde mellem 

Michelin og kantinebranchen 
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5 simple måder at blive mere bæredygtig på
1.	 Brug	MSC	certificeret	fisk

MSC certificeret fisk betyder, at din fisk er fanget vildt og 
kommer fra en bestand, der kan tåle at blive fisket fra. Ved at 
vælge denne type fisk, sikrer vi os at nuværende bestande 
ikke bliver overfisket, og at vores fiskeri kan forsætte til frem-
tidige generationer.
På den måde kan vi sikre os at vores børn og børnebørn kan 
komme til at spise friskfaget vilde fisk og skaldyr, og samtidig 
skåner vi miljøet for mindre dambrug og overfiskeri.

2. Minimer dit udbud og portionsanret mere 

Ved at tilbyde færre retter til dine kunder, køber du mere 
tid til at lave mad af højere kulinarisk kvalitet. Ordsproget:  
”Smag mætter mere end volume” kommer uden tvivl til sin 
ret, når du kredser mere om maden.
Ved at portionsanrette nogle af dine retter, så sørger du for, 
at kunden får en bedre oplevelse. Anrettet mad vil i kundens 
øjne være kvalitet, og du sikrer også, at du bedre kan styre 
mængden af mad, som bliver spist.

3. Fyld op løbende, og bland aldrig det hele på én gang

Hvis du laver blandede salater, så undlad at bland dem alle 
færdig på en gang, og fyld hellere op løbende. Det sikrer, at 
du ikke brænder inde med salat, som er faldet sammen pga. 
dressing. 
Fyld buffeten op løbende, så ser den hele tiden ser ”frisk” ud 
og du undgår at smide for meget ud, når dagen er omme.

Af Rasmus Bundgaard og Casper Bøgeskov
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4. Den nye anbefaling til den optimale ernæring 

Vi står overfor en kæmpe opgave i fødevareindustrien. Vi skal inden 2050 mini-
mere vores mad og fødevarespild med 50%, og det er en kæmpe udfordring, 
som kommer ud af et større studie, som lige er blevet offentliggjort. Og ja, når 
vi så lige er ved det, skal vi skære ned på vores indtagelse af kød og fisk ned. I 
hvert fald hvis vi skal kunne brødføde hele jorden til den tid... 

”Det bør virkelig give stof til eftertanke hos os kokke/catere 
for vi har jo muligheden for at være forgangsmænd/kvinder 
for at hjælpe alle dem, vi bespiser på daglig basis med få en 
sundere og mere bæredygtig livsstil. ”
 
Vi skal selvfølgelig ikke blive hellige og helt fjerne kødet fra vores køkkener, 
men derimod bruge mindre af det og huske at bruge det hele, så der ikke 
bliver smidt unødvendige mængder ud fra vores buffetter. 
Dette giver samtidig plads og økonomi til, at bruge bedre råvarer, f.eks. 
velfærdsopdrættet dyr eller økologiske kødprodukter. 
Det kan vi bl.a. gøre ved at bruge f.eks. en steg fra dagen før som koldt pålæg 
til smørrebrød eller bruge det i en gryderet. 

Hvem er Casper?
36 år, uddannet kok i 2004
De sidste 2 år har jeg haft 

firmaet SMPL food, hvor mit 
primære fokus har været at 

lave inspirations- og 
opkvalificeringsforløb med 

kantiner rundt i landet, samt 
opskrift og konceptudvikling 

til fødevarebranchen.
Rent fagligt tror jeg på det 

simple, en simpel tilgang til 
smag, jeg tror på respekten 

til den enkelte råvare, og 
hellere hjælpe den gode 

smag på vej, end at skjule 
den med en masse 

krydderier.
Jeg arbejder meget med 
madspild, det kommer til 

udtryk i mængden af rester 
som ikke bliver smidt ud, 

men brugt i maden... 

Hvem er Rasmus? 
29 år, uddannet kok i 2011
Efter 4.5 år i spidsen på 1 
stjernet michelinrestaurant Ga-
strome i Aarhus, valgte jeg 1/1 
2019 at fokusere 100% på mit 
eget firma Bundgaard Food 
Consulting, hvor jeg beskæf-
tiger mig med fødevareudvik-
ling, produktudvikling og 
optimering, udvikling af 
opskrifter og foodstyling, 
kokkeskoler og meget andet.
Som fagperson er mit fokus 
den gode smag og håndvær-
ket, for derved at opnå en høj 
kvalitet og et ”rent” produkt. 
De senere år har jeg fået 
øjnene op for den mere bæ-
redygtige tilgang til mad, altså 
hvordan udnytter jeg en rå-
vare 100%? Og jeg stiller ofte 
spørgsmålet, hvordan kan jeg 
bruge f.eks. hele sellerien…?

Casper Bøgeskov  & Rasmus Bundgaard

Rasmus 
er netop blevet 

udtaget til det danske 
Cateringlandshold
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5. Bliv dygtigere til de ”svære” grøntsager  

Når vi arbejder med sæson, så er vi her i Danmark 
naturligt udfordret af det begrænsede udvalg, som 
vinterens råvarer tilbyder. Så udfordr dig selv, og 
tving en eller to nye grøntsager på din buffet hver 
dag, brug de 5 grundsmage til at hjælpe dig selv 
på vej. Lav en brainstorm med hvert produkt så du 
får nye måder at bruge f.eks. selleri på.

Prøv f.eks.:
Selleri i egen sauce
(find	opskriften	på	

næste side)

Bliv dygtigere til de 
svære grøntsager! 

29



4 pers.:
1 stk. knoldselleri
2 dl fløde
2 dl sødmælk
2 fed hvidløg
250 g spinat (gem lidt af de pæne små blade til pynt)
50 g græskarkerner
1 stk. citron
Lidt parmesan el. havgus
”Pastaen”:
Skræl sellerien og skær den i julienne på mandolinen med julienne 
kniven på. Sørg for de bliver så lange som muligt. Gem alle resterne til 
pureen.
Pure:
Kom mælk, fløde, hvidløg og selleri i gryden og kog til sellerien er mør.
Kom sellerien i en blender sammen med spinaten og smøren. 
Brug resten af mælken til at justere tykkelsen på pureen, den skal være 
lind og let flydende. Smag til med salt og sæt derefter hurtigt på køl for 
at holde den flotte grønne farve.

Selleri i egen sauce Opskrifter
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Servering:
Varm pureen langsomt i en 
gryde så den ikke sætter sig 
i bunden.
Kog selleri pastaen i saltet 
vand i ca. 1-1,5 min til al 
dente. Det er vigtigt selleri-
en ikke får for meget så hold 
øje med den. Sigt vandet 
fra, kom den afdryppede 
selleri over i en skål og kom 
lidt af pureen i af gangen 
og vend det forsigtigt 
sammen. Tilsæt pure til en 
lækker cremet konsistens.
Pynt retten af med frisk 
spinat, revet citronskal,
ristede græskarkerner og 
lidt revet parmasan el. 
havgus.



4 pers.:
2 kg blåmuslinger
2 dl fløde
1 dl sødmælk
1 spsk madras karry
3 dl hvidvin
1 spsk kokosfedt
20 stk rosenkål
1 bdt. dild
1 citron
50 g smør

Karry saucen og muslinger:
Rens muslingerne. Varm en stor gryde op og 
kom kokos olien i. Kom karry i gryden og lad 
den stege kort. Kom derefter muslingerne 
og hvidvinen i og sæt låget på med det sam-
me. Damp muslingerne til de alle er åbne og 
sigt derefter lagen fra og reducer den til halv 
mængde. Tilsæt mælk, fløde og smør. Reducer 
og smag til med salt og saften af en citron. Pil 
muslingerne og gem dem til anretning.

Rosenkålen:
Fjern de yderste blade af rosenkålene og del 
dem derefter i halve, steg dem i rigeligt olie på 
skærefladen til de er mørkt gyldne, vend dem 
kort. Smag til med salt. 

Stegt rosenkål med 
karry, muslinger 
og dild

Servering:
Anret kålene i bunden 
af tallerkenen og kom derefter muslingerne på.
Skum karrysaucen med en stavblender og kom 
den sporadisk hen over retten. Pynt med godt 
med dild.

4 pers.:
500 g. jordskokker

200 g. spidskål
2 skiver rugbrød

50 g. spinat
100 g. havtorn

50 g. sukker
Lidt vand

Olie til stegning

Jordskokker og 
havtorn med 

spidskål og 
rugbrød

Fremgangsmåde
Skyl jordskokkerne, skær dem i skiver og 
læg dem i koldt vand så de bliver sprøde.
Snit spidskålen fint, og kom ligeledes den 
i vand.
Skær rugbrødet i rektangler og steg dem 
sprøde i olie, krydr med salt.
Kog havtorn, sukker og lidt vand op, lad 
det reducere lidt og køl det så ned, 
mariner jordskokkerne heri og anret 
salaten med alle ingredienserne.

4 pers.:
500 g. majroe
300 g. eddike
300 g. sukker

10 stk. peberkorn
2 stk. Laubær

600 g. grønkål ribbet, 
eller mini grønkål
300 g. østershatte

20 g. timian
Lidt olie til stegning

Urter til pynt

Syltede majroer 
med grønkål, 

svampe og urter

Fremgangsmåde
Kog eddike og sukker op med peberkorn 
og laurbær, skær majroen i både eller 
anden form efter eget ønske, lad dem 
trække et døgn før servering.
Skyl grønkålen, tag lidt fra og bag det i 
ovnen med lidt olie i 10 min. ved 175 gra-
der. Steg svampene med lidt timian, anret 
alle komponenter og pynt af med urter.
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”Hvor bevæger foodservice- 
økologien sig hen?

Økologien fortsætter med at vækste inden for foodservice 
i fremtiden, forventer Økologisk Landsforening. 

Tallene fra de seneste år taler deres tydelige sprog 
om, hvilken retning økologien bevæger sig.

 Og økologisk landsforening fortæller her om, hvordan 
økologien udvikler sig i foodservice branchen - både 

inden for offentlig bespisning, men også i stigende grad 
inden for hotel,  restaurant og café. 

Samlet set er økologien i foodservice vækstet 20% i 2017.

Uanset om der tale om gourmet-anretninger, 
cafémad eller offentlig bespisning på hospitaler, 

plejehjem og børnehaver, så fylder økologi 
mere og mere. Salget af økologi til landets 

professionelle køkkener er vokset 
med 20 procent fra 2016 til 2017, 
viser tal fra Danmarks Statistik.
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Øko-salget til køkkenerne er 
firedoblet på syv år, ifølge 
Økologisk Landsforenings 

opgørelser. Og den økologiske 
andel af fødevaresalget 
til foodservice udgør nu 

9,3 procent.

”Det er de offentlige
køkkener, der har banet vejen 
for økologisk køkkenomlæg-
ning, og de trækker fortsat 
udviklingen. Men hoteller, 
restauranter og caféer har 
også for alvor fået øje på 

potentialet i at have økologi 
på menukortet.

 Danskerne stiller i stigende 
grad krav til deres fødeva-
rer. De ønsker rene råvarer, 
der er produceret med hensyn-
tagen til naturen, miljøet 

og dyrene. Derfor efterspør-
ger de økologi – også når de 

spiser ude” 

siger Torben Blok, 
markedschef for foodservice 
i Økologisk Landsforening.

Tekst:  Økologisk Landsforening
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Grøn om stilling i offentlige 
køkkener kan gå hurtigere
Salget til de offentlige køkkener 
udgør 44 procent af den samlede 
økologiske omsætning, og den 

økologiske andel har nu nået 19 
procent i offentlige køkkener. 
Branchens mål er 60 procent.

”Mange kommuner og bl.a. hospitaler 
i regionerne kører nu derudaf med 

økologi, og Danmark er klart i front 
her. Men der er ingen tvivl om, at 
den grønne omstilling i køkkenerne 
hurtigere ville brede sig til hele 
landet, hvis staten havde fastholdt 

opbakning i form af medfinansiering af 
kommunernes arbejde med uddannelse 
og omstilling i køkkenerne. Denne 

starthjælp til kommunerne vil passende 
kunne genetableres i finansloven” siger 
Paul Holmbeck, politisk direktør i 

Økologisk Landsforening.

Øko-omlægning gør 
måltider mere klima- venlige

Over 30 kommuner arbejder i dag 
målrettet med økologi i de kommunale 
køkkener, og erfaringen fra disse 
køkkener viser, at det er muligt 
at komme langt med økologisk 

køkkenomlægning, uden det koster mere. 
”Økologisk køkkenomlægning 

indbefatter, at maden laves fra 
bunden, madspild reduceres og at der 
kommer masser af sæsonens grønt på 
tallerkenen, mens der skrues lidt 

ned for kødet. Det dækker merprisen 
på de gode økologiske råvarer. Og på 
den måde får man både velsmagende, 

sunde og mere klimavenlige økologiske 
måltider”, 

siger Torben Blok.
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Brug for flere øko-varer
Hoteller, restauranter og caféer 

står for 29 procent af øko-salget i 
landets professionelle køkkener.

”Vi vil komme til at se, at de 
professionelle køkkener skruer 

yderligere op for deres økologi-
procent i de kommende år. 

De starter typisk med basisvarer 
som frugt og grønt, mejeri- 
og kolonialvarer – eller med 

drikkevarer, når det gælder caféer 
og restauranter – og så udvider de 

til flere typer af øko-varer løbende. 

Efterspørgslen på økologiske 
varer vil derfor vokse på tværs 
af varetyper. Så det er meget 

glædeligt, at de danske landmænd 
lægger rekordstore arealer om til 

økologi i disse år. 
Vi ved fra undersøgelser, at 

køkkenerne netop foretrækker danske 
– og gerne lokale 

– økologiske varer,” 
  siger Torben Blok.  

Tekst:  Økologisk Landsforening
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