SMAGSnyt maj 2015
”Hurra for Store Smagedag og for at sætte smagen på agendaen”
Sådan siger Pernille Friis De Jesus, køkkenchef i Skatteministeriet og ny Store Smagedags
ambassadør efter årets første smagsseminar.
”Jeg er lige kommet med på vognen efter jeres seminar med de 2 kokke (Mads og Casper red.) i Valby.
Her hørte vi om dette års emne ”Nyd smagen af det gode” med hytteost, fløde, og skyr. Det er så
berigende, at få mere viden om aktuelle emner samt møde andre der til daglig selv står og skal holde
fokus på alt der rør sig inden for mad. Vi bliver bombarderet fra alle sider i forskellige medier omkring
det der er ”oppe” nu og hvordan man skal ”leve sundere”. Her er det så at jeg virkelig kunne bruge
jeres input omkring fløden og dens egenskaber, og det som det hele handler om ”lidt men godt”.
Hurra for Store smagedag og at man tør sætte ”smagen” på agendaen.
Jeg kan kun anbefale andre at møde op til et sådan arrangement, evt. melde sig som ambassadør
og/eller huske at fejre Store Smagedag den 3. onsdag i september rundt omkring i alle vores
køkkener”.

Mejeriprodukter i nye sammenhænge
I år bestyres smagsseminarerne ”Nyd smagen af det gode” af Arla med de to kokke Mads
Nybro og Casper Jensen der på underholdende og inspirerende vis byder på skyr, hytteost og
en lille smule fløde i nye sammenhænge. Som f.eks. ”skyr creme Brulé” som er et meget
smagfuldt resultat fra ambassadør workshoppen i januar.
Nåede du ikke omkring et seminar så kan du finde opskrifterne her www.arlafoodservice.dk
Søg på følgende opskrifter
 Skyr creme brulé
 Marokkanske gulerødder
 Skyr med brunet smør
 Svampesalat på sprødt brød
 Spread – chorizo
 Skyr chantilly
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Skal din vinderopskrift bringes i ”Go’ Smag”?
Vil du have din vinderopskrift i Arlas Magasin ”Go’ Smag” og vinde en kurv med Arla Unika
specialiteter? – så deltag i en af forårets to konkurrencer om at udvikle ”Bedste ret til småt spisende”
- læs mere her
http://www.storesmagedag.dk/media/17264/konkurrence_sundeste_m_deservering_2015_160315_0
1.pdf
og ”Sundeste mødeservering” - læs mere her
http://www.storesmagedag.dk/media/17264/konkurrence_sundeste_m_deservering_2015_160315_0
1.pdf

Fortjener du prisen som årets økologiske højdespringer?
Vores mangeårige sponsor og samarbejdspartner landbrug og Fødevarer kårer årets økologiske
højdespringer – er det din grossist?
Gør du en ekstra indsats for økologien i din hverdag ved at hjælpe dine kunde med at få mere økologi
på dagsordenen? Og har du lyst til at inspirere dine gode kollegaer, ved at vinde kåringen som årets
økologiske højdespringer? Hvis ja, så er vejen dertil enkel. Du skal blot indstille dig, så kan du blive en
af de nominerede til årets økologiske højdespringer – indstil her:
http://www.goderaavarer.dk/Grossist/Oekologisk_hoejdespringer.aspx

Fortjener du årets økologiske køkkenroser?
Denne pris er stiftet af landbrug og Fødevarer i samarbejde en af vore andre mangeårige
samarbejdspartnere Kost og Ernæringsforbundet.
Gør du en ekstra indsats for at få mere økologi ind i DIT køkken? Og har du lyst til at inspirere dine
gode kollegaer, ved at få årets økologiske køkkenroser? Hvis ja, så er vejen dertil enkel. Du skal blot
indstille din kollega eller dig selv, så kan du blive en af de nominerede til årets økologiske køkkenroser
– indstil her:
http://www.goderaavarer.dk/Koekkenfaglig/Koekkenroser/Indstilling_koekkenrosekandidat.aspx

Med smagfuld hilsen

STORE SMAGEDAG
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