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Kom til en spændende og underholdende foredrag, hvor 

livsstilseksperten kendt fra TV, Christine Feldthaus stiller 

skarpt på kunderne i kantinen. Hvem vil hellere have en rod-

behandling uden bedøvelse end at spise hamburgerryg med 

italiensk salat? Hvem bliver småfornærmet, hvis ikke råva-

rerne kan spores helt tilbage til producenten? Hvem mener 

det vigtigste er, at der er kød, kartofl er og sovs – og giver 

pokker i kilojoule og økologi. Hvem mener at bulgur og tofu 

er bedst egnet til dyrefoder?

Foredraget lægger op til debat og aktiv deltagelse fra pub-

likum. Og der er en særlig præmie til den deltager blandt 

publikum, som er mest aktiv i Christine Feldthaus’ ”Kender 

Du Kantinetypen-Quiz”.

2k arbejder målrettet med kantiner, og vi har en fast stab af dygtige konsulenter, der alle har specialiseret sig i kantiner. Vi hjælper kanti-
ner med omlægning til sund mad, inddragelse af økologi, driftsforbedringer, samarbejde- og teamudvikling samt lederudvikling og stress-
håndtering. Det kan være alt fra et enkelt inspirationsoplæg på personalemødet til længere udviklings- og uddannelsesforløb for kantinens 
medarbejdere. I forbindelse med indføring af mad- og måltidspolitik i virksomheden hjælper vi med at styre processen fra start til slut.

2k | c/o Mandag Morgen | Valkendorfsgade 13 | 1009 København K. | Tlf. 70236666 | www.2-k.dk | 2k@2-k.dk

Vel mødt til et spændende arrangement, hvor du 

sammen med dine kolleger også får mulighed for 

at møde folk fra hele branchen til en eftermiddag, 

hvor du går hjem med et smil på læben.

Torsdag d. 8. januar 2009 kl. 15.30 – 17.30. 
Pris Kr. 595 ,-

Kender du 
kantinetypen? 
Gå-hjem-møde med 
Christine Feldthaus

Se mere om 2k’s 
ydelser på 

www.2-k.dk
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Velkommen til endnu et spændende kursusår i 2k. 
Aldrig har vi haft så mange kurser på programmet. 
Vi mærker hvordan fl ere og fl ere virksomheder får 
øjnene op for, hvor stor betydning personalebe-
spisningen har, og hvordan kantinen kan være med 
til at signalere virksomhedens værdier, holdninger 
og kvalitet. Kort sagt: et visitkort der rækker langt 
ud over det enkelte måltid.
Men udvikling i kantinen kommer ikke af sig selv. 
Som i alle andre brancher kræver det løbende ef-
teruddannelse, inspiration og sparring med andre. 
Derfor bestræber vi i 2k os løbende på at tilbyde 
relevante kurser, konsulentbistand og erfra-grup-
per for kantineledere, som kan give kantinerne det 
input, det kræver at fremstå som en tidssvarende 
og konkurrencedygtig kantine.
Vi er stolte af, at vores kursister ofte fortæller os, 
at de sætter stor pris på, at vores kurser altid af-
holdes et trygt og rart, men meget professionelt 
miljø, hvor der kræses om den enkelte.

Se mere om vores andre ydelser i  2k brochuren 
Udvikling, Inspiration, Ledelse samt på www.2-k.dk
Vi glæder os til at byde velkommen på sæsonens 
kurser.

Tina Lindberg Faurby
Indehaver, 2k

Hanne Holm
Kogebogsforfatter og ekspert i thai-mad. 

Hanne har udgivet mange brugervenlige bø-

ger og gjort thai-køkkenet tilgængeligt for 

danskerne. 

Jens Rahbek
Kok og restauratør. Uddannet i japan som 

kok og kendt som grundlægger af Sticks ’N’ 

Sushi. 

Tina Scheftelowitz
Kogebogsforfatter især kendt fra de popu-

lære ”Suveræne salater”. Senest har Tina 

udgivet en kogebog om mad på grill.

Hans Nilsson og John Karlin 

Er begge uddannet kokke og har som kan-

tineledere på Coloplast mange års erfaring 

med kantinedrift.

Marianne Valentine Nielsen
Konditor og chokolatier og indehaver af 

Sweet Valentine, der producerer chokolade, 

petit four og dessertkomponenter til restau-

rationsbranchen. 

Jacob Kent Molsen
Kok og smagsforstærker, Grantoftegård – 

økologisk besøgsgård og traktørsted, oprin-

deligt udlært fra Kroghs Fiskerestaurant og 

har tidligere været køkkenchef på Krunch.

Tina Lindberg Faurby
Indehaver af 2k, professionsbachelorer 
i ernæring og sundhed og stor erfaring 
med kantineudvikling og erfa-grupper for 
kantineledere.

Tine Kjøller Ipsen
Ledelses- og stresskonsulent. Har mange 
års storkøkkenerfaring fra eget catering-
fi rma og arbejder især med lederudvikling.

Sonja Bock
Kantineleder og kogebogsforfatter især 
kendt fra de populære ”Suveræne sala-
ter”. Underviser og inspirerer til spæn-
dende mad i kantinen. 

Jane Møller
Økonoma, over 10 års erfaring som leder 
i økologisk kantine. Konsulent i økologi og 
sund kantinemad. 

Malis Ravn
Uddannet professionsbachelorer i ernæring 
og sundhed samt i ledelse og organisation. 
Konsulent i økologi og forandringer i kantinen.

Velkommen

Tina Lindberg Faurby

Tine Kjøller Ipsen

Malis Ravn
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Japansk mad 
på dansk

Det japanske køkken er meget mere end sushi. Japansk 

mad er sundt og smager fantastisk og behøver hverken 

være besværligt eller svært at gå til. Kom til et inspire-

rende kursus med Mr. Sticks ’N’ Sushi Jens Rahbek og 

Tina ”Suveræne” Scheftelowitz. De har sammen skre-

vet kogebogen ”Japansk mad på dansk” og vil på kurset 

komme omkring supper, salater, snacks, kød, fi skeretter 

og meget mere. Bogen indgår som kursusmateriale.

Onsdag d. 12. november 2008.
Pris Kr. 2075,- 

Sweet Valentine  
– kager og desserter i kantinen

Oplev konditor og chokolatier Marianne Valentine Niel-

sen demonstrere kager til hverdag og fest i kantinen. 

Lær hvordan du laver pynt til store og små kager, til-

behør til kager, dessertkomponenter og kager til møde-

servering. Få masser tips, kneb og opskrifter med hjem. 

Hør Marianne Valentine Nielsen fortælle om sit profes-

sionelle liv som konditor og chokolatier og indehaver af 

Sweet Valentine. 

Torsdag d. 23. oktober 2008. 
Pris Kr. 1975,- 

Mødeservering 
– virksomhedens visitkort

Mødeservering er en vigtig opgave for kantinen, da det 

er virksomhedens visitkort. Oplev spændende mad de-

monstreret både til mødefrokosten og de små møder. 

Hør hvorfor mødeserveringen bør opprioriteres og få 

selv mulighed for at arbejde med jeres egen mødeser-

vering. Smag blandt andet den sunde snack, kagerne til 

det lækre kaffe-møde og ikke mindst tapas til den blæ-

rede mødefrokost. Instruktører er Tine Kjøller Ipsen og 

Tina Lindberg Faurby.

Onsdag d. 28. januar 2009. 
Pris Kr. 1975,- 

Rodfrugterne 
i centrum

Rodfrugter og kål er ensbetydende med moderne mad og 

sæson. Vi folder alle de muligheder ud de grove grønt-

sager og kål giver både som tilbehør, til salatskålen, 

det kolde og varme. Hvad kræver det at gøre de grove 

grøntsager gastronomisk interessante og raffi nerede? 

Få masser af tips og spændende opskrifter. Instruktører 

er Sonja Bock og Tine Kjøller Ipsen

Torsdag d. 20. november 2008. 
Pris Kr. 1975,- 
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Raffi neret rustikt
– økologi på menuen

Et gastronomisk kursus, hvor vi sætter fokus på den 

danske sæson og høj råvarekvalitet. Kurset afholdes 

på den økologiske besøgsgård og traktørsted Gran-

toftegård ved Ballerup, hvor køkkenchefen Jacob Kent 

Molsen vil tage jer med på en gastronomisk rejse til 

økologiens himmel. Kurset vil byde på spændende op-

skrifter og maddemonstration, som tager udgangspunkt 

i årstidens lokale råvarer blandt andet rodfrugter og 

lam. I mange kantiner er økologien kommet på banen. 

Derfor er dette kursus en god mulighed for at få ny in-

spiration til at bruge de økologiske råvarer og produk-

ter som udgangspunkt for menuen. Tag en tur på landet 

i charmerende rammer og mød økologien som raffi neret 

inspiration, der fornyer kantinens køkken.

Onsdag den 29. oktober 2008. 
Pris Kr. 1975,-

Thai & karry
med Hanne Holm

Danskerne har taget thai-maden til sig, så den er kom-

met for at blive.  Den velsmagende, enkle og sunde thai-

mad gør den særdeles velegnet at servere i kantinen. Få 

introduktion til grundprincipperne og bliv fortrolig med 

brugen af thailandske krydderier som chili, citrongræs, 

galangarod m.v. så jeres kantine kan servere autentiske 

thai-retter som kyllingesatay med jordnøddesauce, kyl-

ling med cashewnødder og rød karry med and. Der er 

meget at fortælle om karry – så meget at Hanne Holms 

seneste bog kun handler om karry. Vi skal selvfølgelig se, 

smage og høre mere om de muligheder karryen byder på.

Torsdag d. 15. januar 2009 kl. 15.30 – 20.00. 
Pris Kr. 1975,-

Slå stort brød op 
– bagning i kantinen

Et bagekursus for kantinekøkkener! Kurset afholdes i en 

stor kantine, hvor brød bagt i egen stenovn er et dag-

ligt tilbud.  Få gode opskrifter, der passer til den store 

røremaskine og de professionelle ovne, og lær hvordan 

bagningen kan passes ind med den øvrige storkøkken-

produktion. Kvaliteten af brødet handler om brug af 

gode råvarer. Derfor kommer vi også ind på melkvalitet 

og bageegenskaber. Instruktører er ATPs bageteam.

Tirsdag d. 20. januar 2009 kl. 15.30 – 20.00. 
Pris Kr. 1975,- ATP, Hillerød. 

Smart kantinemad
– og god planlægning

Når der laves mad til mange, er der mange gryder i kog. 

Få ny inspiration, gode opskrifter og tips til at gøre 

storkøkkenproduktionen smartere. Ved at forenkle ar-

bejdsgangene kan der frigøres mere tid til det sjove i 

køkkenet. Ved at lave kvalitetsmad fra bunden af får 

kantinen et kulinarisk løft, og kombineret med god ar-

bejdsplanlægning effektiviseres produktionen – kort 

sagt: smartere kantinemad. Oplev kokkene Hans Nils-

son og John Karlin demonstrere dejlig mad spækket med 

gode råd til storkøkkenproduktion, hvor gastronomien 

og den gode smag er i fokus på trods af de mange ku-

verter, der skal produceres til i en stor kantine.

Onsdag d. 11. marts 2009 kl. 15.30 – 20.00.   
Pris Kr. 1975,-

Traditionel mad 
– på den sunde måde

Efterlyser dine kunder den traditionelle danske mad? Se 

og smag hvordan de klassiske favoritter som fl æskesteg 

med rødkål, pariserbøf og fi skefi let med remoulade bli-

ver både fornyet og gjort sunde – med stor respekt for 

traditionen og den gode smag.  Kort sagt – lær hvordan 

laver man laver de gode traditionelle retter, som får det 

kulinariske til at gå hånd i hånd med det sunde. Instruk-

tører Sonja Bock og Malis Ravn. 

Torsdag d. 26. marts 2009 kl. 15.30 – 20.00. 
Pris Kr. 1975 ,-
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 TEMARÆKKE Sund mad
– i kantinen

Sund mad i kantinen er blevet et krav på mange arbejdsplad-

ser. Igen i år udbyder vi dette populære kursus. Lær metoder 

til at omlægge køkkenet til sundere mad, så det bliver en god 

proces for både kantinepersonalet og kunderne. Kurset kan 

med fordel bruges ved indførelse af mad- og måltidspolitik. 

Sund mad er forbundet med mange myter, misforståelser og 

meninger, som kantinepersonalet ofte konfronteres med ude 

ved disken. Bliv opdateret på, hvad der er rigtigt og hvad der 

er forkert af de mange sundhedsbudskaber, som vi dagligt 

bombarderes med. Vi underviser ud fra Fødevarestyrelsens 

officielle anbefalinger for sund kantinemad. Det vil blive grun-

digt forklaret, hvad sund mad betyder i praksis i kantinen, og 

hvad der skal til for at kantinemaden kan kaldes sund. Ligele-

des vil du blive introduceret til selv at lave kostberegninger på 

kantinens mad, således at du efterfølgende kan bruge kost-

beregning til at sikre at maden med rette kan kaldes sund. På 

kurset vil du også blive præsenteret for en række spændende 

retter, som kan bruges i den daglige madproduktion i kantinen.  

 

Vel mødt til en dag, der vil ruste din kantine til at gøre det 

sunde valg til et nemt valg, og få konkrete redskaber med 

hjem, som du kan bruge i den daglige menuplanlægning og 

madproduktion. Undervisere er 2k’s Tina Lindberg Faurby og 

Malis Ravn. Kurset er et heldagskursus. 

Tirsdag d. 17. marts 2008 kl. 9.00 – 15.30. 
Pris Kr. 2595,- 

Sund kantinemad 
– temarække 

Få en saltvandsindspøjtning og bliv  introduceret eller fast-

holdt i arbejdet med sund mad i kantinen ved 3 temamø-

der om sund mad i kantinen. Temamøderne foregår om 

morgenen, mens hovederne er friske og emnerne dækker 

bredt de udfordringer man står overfor i en kantine, der 

skal have den sunde mad på menuen. Hver gang udleveres 

arbejdspapirer, der efterfølgende kan bruges i kantinens 

arbejde med sund mad. Undervisere er 2k’s Tina Lindberg 

Faurby og Malis Ravn. Hvis du er særligt interesseret i 
et enkelt emne er det muligt at deltage i et møde. 
Pris for alle tre temamøder  kr. 1975,- 
Pris for ét temamøde  kr. 750,- 

■  Hvor sund er jeres kantine?  
Deltag i testen og få indblik i, hvad der er jeres kan-

tines stærke og svage sider, i forhold til at leve op til 

anbefalingerne for sund kantinemad fra Fødevaresty-

relsen. Hør hvad der kræves for at kunne kalde sig en 

sund kantine og lav jeres egen handlingsplan: 5 trin til 

en sund kantine.  

Tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 8.00-10.00

Kostberegning af  
kantinemaden
Lær hvordan du ernærings- 
beregner kantinemaden?

Hvad er fedtprocenten i den varme ret? Er du 

sikker på at maden er sund nok? Nu kan du få 

mulighed for at ernæringsberegne jeres egen 

mad i kantinen. På kurset får du en grundig 

introduktion til ernæring, som gør det muligt 

at beregne på den mad I laver. Lær hvordan du 

selv kan bruge computerprogrammet både til at 

planlægge fremtidige menuer og til at beregne 

på den mad I laver nu. Ernæringsberegning er et 

godt redskab til at regulere favoritretterne, så de 

lever op til målsætninger for sund kantinemad.

Kurset er et heldagskursus, så der er god tid til 

at lære programmet at kende og lave øvelser med 

udgangspunkt i jeres eget køkken. Kurset er for 

alle, men det vil være en fordel at have kendskab 

til brug af computer og internet. 2k har indgået 

samarbejde med Dansk Cateringcenter, som er 

kendte for deres kostberegningsprogrammer. Som 

noget nyt er kostberegningsprogrammet blevet 

webbaseret, hvilket betyder, at du kan sidde lige, 

hvor du vil og lave beregningerne. Underviser er 

Birgith Hasselgren.

Pris for kursus kr. 2595,- Med kurset følger 14 

dages prøvelicens på programmet. Pris for køb af 

ernæringsberegningsprogrammet ”Food for me” 

til professionelle med 5 licenser kr. 2500,-

Torsdag d. 26. februar 2009 kl. 9.00 - 
15.30, Dansk Catering Center, Islands 
Brygge, København.
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■   Sund mad i store gryder 

Når den sunde mad skal på menuen i kantinen, skal 

storkøkkenproduktionen gøres mere sund. Det handler 

om ændringer af tilberedningsmetoder, arbejdsplanlæg-

ning og menuplaner. Lær at indarbejde principperne for 

sund madproduktion i den daglige arbejdsplanlægning, så 

sundhedselementet indgår på en nem måde i hverdagen. 

Alle i køkkenet skal kende til kantinens strategi for sund 

mad og de daglige rutiner tilpasses den sunde mad. Hør 

her hvordan.  

Torsdag d. 5. marts 2009 kl. 8.00-10.00

■   Kommunikation med kunderne  
– sund mad med succes 

Det er vigtigt at kantinens kunder tager vel imod sund 

mad i kantinen. Derfor er information og oplysning nød-

vendigt. Hør hvordan I kan få succes ved at kommunikere 

med kunderne og få opbakning og hjælp fra resten af 

organisationen. Hør erfaringerne fra andre kantiner og få 

gode tips med hjem til nem skiltning på buffeten, infor-

mation på internettet og andre tiltag, der gør kantinen 

og den sunde mad mere populær. 

Torsdag d. 2. april 2009 kl. 8.00-10.00
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TEMARÆKKE
Tilmelding 
Send gerne en e-mail til 2k@2-k.dk eller ring 

på tlf.nr. 70 23 66 66 og oplys kursus, dit fir-

mas navn, adresse, tlf.nr. og deltagernes fulde 

navne.

Bekræftelse og betaling
Når vi har modtaget din tilmelding til et kursus, 

sender vi en bekræftelse og faktura. Priserne 

der er oplyst er eksklusiv moms.

Reminder brev  
Ca. en uge inden afholdelse af kurserne modta-

ger du et brev med praktiske informationer om 

tid, sted, parkeringsforhold m.m.

Afbud
Ved afbud til tilmeldte kurser, indtil 30 dage 

før kurset, kan indbetalte beløb konverteres til 

et andet kursus. Det er også muligt at over-

drage pladsen til en kollega.

Aflysning
Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det – men 

det kan ske, at vi må aflyse et kursus, hvis der 

f.eks. er for få deltagere. I så fald giver vi be-

sked senest 10 dage før kurset. Indbetalte be-

løb refunderes eller kan konverteres til et andet 

kursus.

Hvor holdes kurserne?
Er andet ikke nævnt foregår kurserne hos HSH 

Nordbank, Kalvebod Brygge 39 – 41, 1560 Kø-

benhavn V. De øvrige kurser afholdes i Køben-

havn, hvis ikke andet er oplyst.
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e Ledelse for kantineledere 

– temarække

Ledelse er et håndværk som skal læres og hele tiden 

holdes ved lige. Bliv introduceret  til eller genopfrisket 

i emner, der er centrale i arbejdet  som kantineleder.    

 

Temamøderne foregår om morgenen, mens hovederne er 

friske, og henvender sig til kantineledere der  gerne vil 

blive bedre til at tackle hverdagens udfordringer som le-

der.

Møderne foregår i 2k’s lokaler fra kl. 8.00 - 10.30. Mø-

derne foregår som en blanding af faglige oplæg og dialog 

og øvelser med konkrete eksempler fra kantinelederes 

hverdag. Til hver gang udarbejdes arbejdspapirer, der ef-

terfølgende kan bruges i det daglige ledelsesarbejde. 

Undervisere er Tine  Kjøller Ipsen og Malis Ravn der  beg-

ge er erfarne kantinekonsulenter med stort kendskab til 

kantinelederes daglige udfordringer. Hvis du er særligt 

interesseret i et enkelt emne er det muligt at deltage på 

et møde. 

 
Pris for hele forløbet, 3 kurser  kr. 2375 ,- 
Pris for ét kursus  kr. 850,- 

dine medarbejdere bliver trygge ved situationen, og hør 

hvordan du tackler de svære samtaler, man som leder 

også er nødt til at tage. Kom styrket hjem med fornyet 

mod til samtalen med dine medarbejdere.

Onsdag d. 3. december 2008 kl. 8.00 – 10.30

Leder 
af det gode team 

I kantinekøkkenet kan du som leder ikke være med 

overalt hele tiden. Derfor er det vigtigt, at dine med-

arbejdere fungerer som et godt team. Vi sætter fo-

kus på, hvordan du kan være leder for det gode team, 

som kan tænke selv og tage ansvar. Som leder skal du 

samle teamet og give slip på noget af  kontrollen og 

give medarbejderne plads til at vokse. Det er en ud-

fordring for lederen på en gang at give slip og være til 

stede. Kom og hør hvordan du som leder kan gå i gang 

med arbejdet med at motivere et team af ansvars-

fulde, selvtænkende og glade medarbejder. 

Torsdag d. 22. januar 2009 kl. 8.00 – 10.30

 Personalemødet 
– hvorfor er de vigtige?

Det gode personalemøde kan være en udfordring 

at få passet ind i de daglige rutiner. Lær hvor-

for personalemøder er vigtige. Mødet handler om 

hvordan det gode personalemøde afholdes og 

styres. Hvordan holder man på disciplinen? Hvordan 

undgår man, at mødet bare blive kedelige beskeder 

fra kantinelederen? Hvad kan man som leder og 

medarbejder bruge personalemødet til? Få gode råd 

og konkrete arbejdsredskaber med hjem, der sikrer 

at dit næste personalemøde bliver en succes.

Tirsdag d. 11. november 2008 kl. 8.00 – 10.30

Den svære samtale  
– gode råd og værktøjer

Som leder har du samtaler med dine medarbejdere en-

til-en. Hvordan bliver du som leder god til at håndtere 

og styre samtalerne? Hvordan får du et nyttigt ud-

bytte ud af medarbejderudviklingssamtalen, og hvor-

når skal du ellers mødes en-til-en med dine medar-

bejdere? Bliv introduceret til, hvordan du kan bruge 

dine personlige egenskaber som leder, så både du og 


