
                          

 

 Store Smagedagsprisen 2015  
 

Fødevaredagen, arrangeret af Landbrug og Fødevarer, udgjorde den festlige ramme for kåring af  

 vinder af Store Smagedagsprisen 2015. Prisen, som er en kulinarisk oplevelse til en værdi 

 af kr. 15.000,- blev overrakt af årets temasponsor Lene Melchjorsen, Arla Foodservice, der på  

Juryens vegne redegjorde for valget med følgende begrundelse: 

 

”Årets vinderkøkken har på fornemste vis med stor faglighed, stor kreativitet og kæmpestort 

engagement fortolket årets tema ”Nyd smagen af det gode” til et brag af en Store Smagedags fejring.  

I år var udfordringen og temaet nytænkning og inspirerende brug af skyr, fløde og hytteost med  

fokus på det sundhedsbevidste køkken. 

I dagens anledning flyttede kantinen til den underjordiske parkeringskælder, hvor gæsterne  

Blev udfordret med et noget anderledes set-up end normalt. Dagens menu satte nye standarder 

 for anvendelse af mejeriprodukter, der blev omsat til smagfulde og kunstneriske anretninger.  

Samtlige konkurrenceregler er til fulde opfyldt, og der er ingen tvivl om at Liselotte og Julie har  

udvist en ekstraordinær indsats, der lyser langt væk af madglæde, kulinarisk forståelse og  

mestring af madens håndværk.  

 

Stort tillykke til Liselotte Kira Gregers Andersen og Julie Karoline Brogaard fra BDO i Aarhus.  

Og et stort tillykke til Cheval Blanc – I kan være stolte af Jeres dygtige medarbejdere”. 
 

 

 

Fakta 

Store Smagedag er en festdag for alle der arbejder med ”mad til mange” 

og dagen fejres hvert år den 3. onsdag i september. Det er foreningen 

Store Smagedag, der er initiativtager til dagen. 

læs mere på www.storesmagedag.dk  og følg os på facebook 

https://www.facebook.com/storesmagedag 

 

      

Yderligere info kan fås hos Sonja Poulsen, Store Smagedags 

sekretariat: M: 61273273 eller E: sp@sopogco.dk  

   
    

 

Med smagfuld hilsen 

     Store Smagedag 

 
Foreningen Store Smagedags bestyrelse  

Gitte Breum, Mad og Måltider, Odense Kommune - Alice Linning, Kost og Ernæringsforbundet – Marie Haahr 
Jensen, Landbrug og Fødevarer - Marianne Palner, Danske Banks Kantiner -  Gorm F. Truelsen, Jyske Banks 
Kantiner Silkeborg - Hanne Christensen, Uddannelsescentret i Roskilde - Janne Bagger, Smag for Sundhed  - 
Kirsten Skovsby, Fælleskøkkenet Sakskøbing        

  
Sekretariat: Sop & Co – Sønderhøj 7A – DK 8260 Viby J – E: sp@sopogco.dk – M: +45 61 273 273 – www.storesmagedag.dk   
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