STORE SMAGEDAG handler om sanselighed, nydelse og
engletis på tungen - ja kort sagt handler det om at
kreere fantastiske smagsoplevelser rundt om i de
danske storkøkkener og kantiner.

FORENINGEN BAG Store Smagedag, en håndfuld smagsentusiaster fra et bredt udsnit af madDanmark,
ønsker med dette initiativ at sætte smag på dagsordenen i alle storkøkkener og kantiner i Danmark.
Vi skal have begejstring, faglighed og sanselighed
tilbage i højsædet, så vi sammen kan tilbyde vores
kunder, patienter og ansatte - børn, unge, voksne
såvel som ældre, den bedst mulige smagsoplevelse,
når de spiser vores mad.

DET ER EN SAG og en forening, der

brænder for den
gode smag - hver dag. Vi arrangerer smagsudflugter og events året rundt, udgiver forskelligt smagsmateriale og opskrifter, som er udviklet af vores
ambassadører - en flok dygtige madhåndværkere
håndplukket fra forskellige dele af madbranchen
rundt om i smagsDanmark. Hvert år vælger vi et
tema, som vi har særligt fokus på året igennem.
Alle aktiviteter bærer præg af dette tema. I 2009
var det kød, 2010 rodfrugter og bær og i 2011 er
temaet fisk.

DET ER OGSÅ NAVNET PÅ EN DAG, hvor alle aktiviteterne
kulminerer. Store Smagedag er d. 3. onsdag i september. Her opfordrer vi alle storkøkkener og kantiner til at fejre den gode smag ved at markere Store
Smagedag. Der er mange forskellige måder at gøre
dette på. Vi tilbyder inspirationsmateriale og samler
de gode idéer og historier på vores hjemmeside,
hvor det er muligt for alle at hente gratis inspirationen.

BLIV MEDLEM af Store Smagedag og støt vores gode
sag. Et medlemskab koster kun 125 kr. om året både som enkelt person eller et helt køkken. Et
medlemskab giver én stemme til generalforsamlingen. Som medlem bliver du automatisk inviteret
med til de forskellige arrangementer, vi afholder i
løbet af året, du modtager
nyhedsbreve og er
med til at sætte dagsordenen for den gode smag i
Danmark. Du bliver medlem ved at tilmelde dig på
vores hjemmeside.

LÆS MERE på hjemmesiden:
www.storesmagedag.dk og følg os på Facebook:
www.facebook.com/storesmagedag

TAG SKEEN i den anden hånd og vær med til at gøre
en forskel!
Smagfulde hilsner

STORE SMAGEDAG
Mail: info@storesmagedag.dk
Telefon til sekretariat: 61273273

Indmeldelsesblanket
(Udfyldes med blokbogstaver)
____________________________________________________________________________
Navn
____________________________________________________________________________
Eventuel arbejdsplads
____________________________________________________________________________
Postadresse
____________________________________________________________________________
Mail
____________________________________________________________________________
Tlf./mobil
____________________________________________________________________________
Dato Underskrift
____________________________________________________________________________
Underskrift værge
(for personer under 18 år)
Et medlemskab er gældende for et år og koster kr. 125,- inkl. moms. Beløbet indsættes på
Kontonr. 1551-10510554. HUSK at angive navn.
Indsendes til
Store Smagedag
C/O Sop & Co
Sønderhøj 7A
DK – 8260 Viby J
Når din indbetaling er registreret fremsendes dit medlemsbevis.
Udfyldes af sekretariatet
Medlemsnummer______ dato _______________________________

Bestyrelsen i Store Smagedag består af:
Gitte Breum – Glostrup Hospital, Torben Blok - Landbrug & Fødevarer, Jan Andersen – Kantinelederne,
Alice Linning – Kost og Ernæringsforbundet, Marianne Palner - Danske Banks Kantiner,
Hanne Christensen - Uddannelsescentret i Roskilde, Rikke Thorøe Grønning - Økologisk Landsforening

