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Vinderen af Kantineprisen 2021 er fundet
28.9.2021 17:24:36 CEST | Landbrug & Fødevarer

Del

Dette års Kantinepris er blevet uddelt. I et stærkt felt af nominerede var det i sidste
ende Social Cantina Nbro på Nørrebro, der løb med prisen som bedste kantine i en
virksomhed. De kunne lade sige hylde på Fødevaredagen 2021. Trods forårets lange
nedlukning leverer toppen af danske frokostkantiner fortsat smag og innovation i
særklasse.

Det har ikke været lige nemt at være kantine i det forgangne år under corona. Det har
betydet, at der har skullet tænkes i alternative løsninger for fortsat at kunne tilbyde de
bedst mulige madoplevelser.  
Kantineprisen sætter fokus på de kantiner, som har formået at trodse modgang under
nedlukninger og stadig har formået at skabe velsmagende og lækre frokostmåltider.

- Mange kantiner har været udfordret på, at de har været begrænset ift. udformning og
iscenesættels af deres frokostbu�et. De har været nødt til at tænke i nye bane, og har
skullet omstille sig til nye situationer �ere gange i løbet af det seneste år. Alligevel har de
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nominerede til Kantineprisen 2021 g�ort det muligt at nyde lækre og inspirerende måltider på
trods af engangsemballage, håndsprit og afstandskrav , siger jurymedlem Kristian Ploug
Grut, seniorkonsulent fra Landbrug og Fødevarer.

Vinderhold med et socialt engagement

De nominerede til Kantineprisen levede alle op til kravene om et godt køkkenmiljø, der var
fuld af arbejdsglæde, optimal udfoldelse af råvarernes potentiale og en sensorisk
spiseoplevelse for gæsterne. Vinderen af Kantineprisen var faktisk et helt team af
køkkenpersonale fra Social Cantina Nbro, som sammen har skabt en kantineoplevelse i top,
når det kommer til faglighed og smagsoplevelse.

Derudover udmærker de sig ved deres sociale vinkel ved at tage udsatte unge under deres
vinger i køkkenet.

Det stolte team havde selv følgende at sige da prisen blev overrakt til dem:

- Vi er glade. Det er en kæmpe ære og anerkendelse. Vi er stolte over vores arbejde, og at vi
også altid sætter kvalitet fremfor kvantitet i vores køkkenen, siger det stolte team.  
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Information om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer 
Axelborg, Axeltorv 3 
1609 København V 

3339 4000

https://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og
erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og
fødevarevirksomheder

Følg pressemeddelelser fra Landbrug & Fødevarer

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på
abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landbrug & Fødevarer
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Vinderne af Mejeriprisen 2021 kommer fra Odense

28.9.2021 17:39:34 CEST | Press release

Rema1000, Marienlund i Odense og BILKA i Odense, er vindere af dette års Mejeripris, som
netop er uddelt på Fødevaredagen i Middelfart.

Vinderen af Køkkenprisen 2021 er fundet

28.9.2021 17:30:05 CEST | Pressemeddelelse

Dette års Køkkenpris er blevet uddelt. Det blev Hanne Melgaard
Juul fra Madservice Aalborg, som tog prisen blandt de mange
dygtige køkkenledere og kunne fejre det på Fødevaredagen 2021
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I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af
billeder og dokumenter samt �nde vores kontaktoplysninger.
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Vinderne af Slagterprisen 2021 er fundet

28.9.2021 17:19:18 CEST | Pressemeddelelse

Dette års Slagterpris er blevet uddelt. I et stærkt felt med hård konkurrence var det i sidste
ende MENY i Sæby og Slagter Jacob fra Kalundborg, der kunne smage sejrens sødme og lade
sig hylde på Fødevaredagen 2021

Prisregn over madens hverdagshelte

28.9.2021 16:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Årets fødevarepriser er netop blevet uddelt til de dygtigste madprofessionelle i
fødevarebranchen. Det er sket ved Fødevaredagen på Hindsgavl Slot nær Middelfart, hvor
fødevarebranchen er samlet for at hylde og inspirere hinanden.

DanBred får ny bestyrelse

25.9.2021 15:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Efter den seneste tids uro har Landbrug & Fødevarer, DBI Holding og Danish Agro besluttet at
trække deres medlemmer ud af DanBreds bestyrelse, så selskabet kan få en ny ledelse.

Fra jord til bord: Landbruget sendes i køkkenet – og
kokkene skal ud i marken

24.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Der er videndeling og tværfagligt samarbejde på menuen, når
kokkeelever landets gastronomiske uddannelser i uge 39 bytter
arbejdsplads med agrarøkonomer, landbrugselever og
produktionsledere fra landbrugsuddannelserne. Det er Landbrug &
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