
Kursuskatalog
 2022



2

Grøn umami – Tema i marts
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KÆRE KOLLEGA

Kender du opskriften på sandkage? Det gør du sikkert, og hvis ikke, så er opskriften ikke 
længere væk end nærmeste internetforbindelse.

Men hvad nu, hvis du har lyst til at blive mesterbager, grøntsagshaj, charcuteri-konge 
eller dronning af det amerikanske sydstatskøkken? Og hvor kan en ordblind lære at bruge 
talerobotter og alt muligt andet smart i hverdagen? Eller hvad med et monsterkursus i 
forhandlingsteknik, så du kan tale selv den mest trænede under bordet?

Jo, du har allerede gættet rigtigt: det er med Cheval Blancs Gastronaut-kurser, at du kan 
udvikle dig både fagligt og personligt.

I Cheval Blanc tror vi, at udvikling, trivsel og uddannelse går hånd i hånd. Ved at investere i 
hinanden kan vi blive bedre til vores job og klogere på os selv og hinanden. 

Det gør hverdagen lidt sjovere!

RIGTIG GOD FORNØJELSE!
Claus Tingstrøm
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Grøn umami – Tema i marts

TEMAKURSER
2022



Surt show
Vi overlader scenen til kendte og ukendte 

citrusfrugter fra Aarstidernes marker 
i Spanien. De giver ekstra bid i salater og 

syltninger og syrlig smag til månedens menu. 



På dette webinar præsenteres vi for alverdens citrusfrugter fra Aarstidernes kæmpe udvalg af 
unikke sorter, der bliver dyrket af passionerede avlere i Sydeuropa. Vi får et indblik i, hvad de 
kan anvendes til, og hvordan deres unikke aromaer udnyttes i dressinger, salater, det salte og 
det søde køkken, til syltning, tilsmagning, fermentering etc. På kurset bliver vi også præsenteret 
for alle de anderledes citrusfrugter, som ikke kan købes i de danske supermarkeder, men som 
Aarstiderne har i deres sortiment.

13. januar 2022 
Webinar på APP’tit 
Link sendes til deltagere

Tid: 13.00 - 13.45

Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne)

Gastronautpoint: 30

Tilmelding via APP’tit

Surt show – Tema i februar
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Ingen brød at spilde 
Fra den friske surdej til alverdens lækkerier.

Vi bager nye brød og �nder måder at 
aktivere resterne, så intet går til spilde. 
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Brødet – den nye bøf. Sammen med Jesper Gøtz og nogle af vores egne allerbedste brødninja’er, 
springer vi ud i surdejens mange muligheder. Du lærer at udvikle og vedligeholde din egen 
surdej, at kende det gode mel fra det mindre gode og du får masser af inspiration til hvordan du 
bruger resterne fra dit brød i den efterfølgende produktion. 

Vi kommer til at fermentere vores dej, ’preshape’, forme og bage det, så dine gæster ikke vil 
ønske andet end dit brød! – alt sammen ud fra Cheval Blancs egne bageopskrifter, som er 
udviklet sammen med Jesper Gøtz til daglig brug i vores kantiner.

4. februar 2022
Folkets Madhus 
Raffinaderivej 20E
2300 København

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 10

11. februar 2022  
NOVI (bageri) 
Niels Jernes Vej 10 
9220 Aalborg

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 10

Kursusholder: 
Jesper Gøtz (GØTZ Bread 
Projects), Michael Romeo 
Bornhøft (køkkenchef og 
brødbager) og Morten Bo 
Gamborg (Bager v. NOVI)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit

Ingen brød at spilde – Tema i marts    



Pasta fresca, basta 
Vores italienske ejere har sendt deres bedste 

pasta-kok som vil dele ud af mama mias 
hemmeligheder. Det bliver fantastico. 
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Vidste du, at der findes over 600 forskellige slags pasta? Og over 1300 forskellige navne og 
betegnelser for dem? Hvis du er lige så nysgerrig på den italienske, verdenskendte specialitet 
som os, er dette temakursus lige noget for dig. Vores italienske ejere (Camst) sender nemlig 
deres bedste pastakok nordpå, som vil dele ud af mama mias hemmeligheder, og gøre os klogere 
og dygtigere på både teknikker, meltyper, pastatyper, saucer og lignende. Det bliver fantastico!   

Pasta fresca, basta – Tema i april

4. maj 2022
Banegaarden, 
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

6. maj 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Pastakok ”Special Guest” 
(Camst) og Sanne Venlov 
(Aarstiderne)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Fornyede favoritter
Tomat, karto�el og gulerod er danskernes top tre, 
når det kommer til grøntsager. Her præsenteres 

de hver for sig i helstøbte retter. Stegt, bagt, 
dampet som puré, skum eller suppe.
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Grøntsagerne indtager hovedrollen og kødet er krydderi. Vi har udvalgt de tre grøntsager som 
danskerne spiser flest af. Tomaten, guleroden og kartoflen. På kurset skal vi forsøge at mestre 
begrænsningens kunst, og udelukkende fokusere på de tre grøntsager. Hver enkelte grøntsag 
transformerer vi, via forskellige tilberedningsmetoder, til enkle, smukke og velsmagende målti-
der - stegt, braiseret, bagt, pureret og fermenteret i samme ret. Kød, fisk og animalske produkter 
benytter vi som krydderi, og prikken over i´et.

Fornyede favoritter – Tema i maj 

6. april 2022
Food Innovation House, 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle 

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 25

4. april 2022
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne) 
og Mette Dalgaard

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Retter fra egne rækker 
– Michelin-versionen

Inspireret af vores egne kokkes erfaringer fra 
Michelin-restauranter skruer vi op for de 
gastronomiske blus, og viser hvordan det 

�neste kan �nde vej til �ere. 
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Fra Michelin til kantine. Tre af vores egne Cheval Blanc folk, der har en faglig baggrund på 
Michelin-restauranter, vil dele ud af deres viden og udvikler retter som er egnede til at servere 
for mange. Imponerende retter, der kan inkorporeres i kantinekøkkenet, tilberedes og serveres 
uden pincet, men med en god portion inspiration fra de bedste Michelin-restauranter, som de 
har været på. 

Retter fra egne rækker 
- Michelin – Tema i juni

1. marts 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

2. marts 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

4. marts 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne) 
og Cheval Blancs egne 
kokke

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Sydstatssyderier
Vi forlænger grillsæsonen og sommerferiefølelsen 

med alt godt fra sydstaternes BBQ tradition.  
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Vi forlænger grillsæsonen og sommerferiefølelsen med alt godt fra sydstaternes BBQ-tradition. 
Vær med, når Michael Museth fra Folkets Madhus viser, hvordan vi laver alle de gode rubs og 
marinader og gnider dem ind i alverdens ribs, bøffer og grillspyd. Han vil også vise, hvordan de 
samme rubs og marinader kan bruges og grilles sammen med planteproteiner og grøntsager. 
Har I en grill, så frem med den! - Ellers kan I også sagtens bruges jeres ovne.

Sydstatssyderier – Tema i august 

2. august 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 - 15.30
Antal pladser: 25

4. august 2022
Folkets Madhus 
Raffinaderivej 20E
2300 København

Tid: 9.00 - 15.30
Antal pladser: 25

5. august 2022
Folkets Madhus 
Raffinaderivej 20E
2300 København

Tid: 9.00 - 15.30
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Michael Museth 
(Folkets Madhus)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit



Toppet med bunden
Det gode rugbrød er stadig fundamentet, når 

vi vender op og ned på smørrebrøds-hierarkiet 
med et klimavenligt twist på yndlingsklemmen: 
Fisk og kød som top og det grønne som bund.  
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Gæsternes favorit er smørrebrødstemaet. Derfor har vi det med igen i år. 
Men naturligvis med en variation, så gæsterne, og I lærer noget nyt om smørrebrød.

Æstetikken spiller en afgørende rolle, når vi tilbereder og spiser smørrebrød. Det skal være en 
nydelse at se på, og topping og pynt giver bid og involverer i høj grad høresansen. På kurset skal 
vi udforske og udfordre det traditionelle smørrebrød, der ofte er ret animalsk, ved at kreere nye 
og grønnere varianter af smørrebrød.

Toppet med bunden 
– Tema i september 

11. august 2022
Webinar på APP’tit
link sendes til deltagere

Tid: 13.00 - 13.45
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne)
Gastronautpoint: 30

Tilmelding via APP’tit
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Et hav af muligheder 
Havet er et skatkammer af mad og en gylden 

mulighed for at bruge jordens ressourcer mere 
ansvarligt. Derfor skal vi mæske os i bæredygtige 

�sk, skaldyr og tang. 



Fisk, bløddyr og skaldyr på klimaets betingelser. Bæredygtigt, kystnært og skånsomt fiskeri, 
lokale fisk og invasive arter. Hvad betyder de forskellige mærkningsordninger, og hvordan kan vi 
få mere bæredygtig fisk på tallerknerne? Hvordan er danskernes kostvaner, når det kommer til 
fisk? Skal vi følge anbefalingerne, og er opdrættet laks sundt?

Muslinger er fremtidens animalske fødevare. Muslinger har den laveste co2 udledning – hvordan 
får vi vores gæster til at elske muslinger? På kurset præsenteres desuden diverse slags tang, og 
vi skal udforske dens utallige anvendelsesmuligheder og gemte smagspotentiale. Cheval Blancs 
fiskeleverandør medbringer dagens fangst af frisk fisk, der er skånsomt og bæredygtigt fisket.

Et hav af muligheder 
– Tema i oktober

16. september 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 25

14. september 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne) 
og Cheval Blancs 
fiskeleverandør 

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit

Aarstiderne A/S



Glædelig navidad merry noël 
Få en forsmag på den søde tid 
med julemad fra nær og fjern. 



Rundt omkring i verden fejrer man jul på én eller anden måde. De fleste af os kæder julen 
sammen med Jesus’ fødsel, men julen fandtes længe inden da. Jesus blev slet ikke født d. 24. 
december, og julen varer ikke helt til påske. Julen fejres også i lande, som ikke er kristne, og der-
for med helt andre traditioner, hvor kristendommen ikke spiller en rolle. Fælles for alle lande er, 
at man nyder et overdådigt julemåltid med familien. Fjerkræ som kalkun, and og gås, men også 
kylling serveres verden over, enten som store imponerende stege med fyld i maven, eller som 
Christmas minced pie, med tørret frugt og oksetalg, som er traditionel på de engelske juleborde. 
Vær med, når vi sammen med Aarstiderne fejrer julen med eksotisk julemad fra hele verden!

Glædelig navidad, merry nöel 
– Tema i december 

3. november 2022 
Webinar på APP’tit
link sendes til deltagere

Tid: 13.00 - 13.45
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne)

Gastronautpoint: 30

Tilmelding via APP’tit
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Grøn umami – Tema i marts

Vi tror på, 
at pausen 

samler 
mennesker
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Grøn umami – Tema i marts

Fagkurser
2022
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Charcuterie Blanc 

Vores egen pålægsmester, Ruben Munch (DEAS Banevænget), har ikke købt færdiglavet 
charcuteri de sidste 3 år. Han laver det selv, og det skal være nemt, siger han. Kom med og lær 
de mest basale ting om charcuteri, og hvordan man nemt kan servere hjemmegjort pålæg til 
gæsterne i din kantine.

15. februar 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

21. februar 2022
Folkets Madhus
Raffinaderivej 20E
2300 København

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

22. februar 2022
Folkets Madhus 
Raffinaderivej 20E
2300 København

Tid: 9.00 – 15.00
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Ruben Munch 
(Cheval Blanc)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Join us on this dessert course where we learn to make little treats to make anybody’s day a 
little bit sweeter. Daniela Belen Martinez (Gyldendal), most commonly known as Belle, is an 
Argentinean chef with an associate’s degree in culinary arts specialized in pastry arts, bakery, 
and chocolate work. She has been traveling for 7 years in the past working at 3 Michelin-starred 
restaurants in New York City, Relais and Chateaux properties in New Zealand and Australia.

Sweets, sweets, sweets!

OBS: Kurset er på 
engelsk!

18. marts 2022
Hotel & Restaurantskolen 
Vigerslev Allé 18
2500 København (6. sal)

Tid: 9.00 - 15.00
Antal pladser: 25

16. marts 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 - 15.00
Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Daniela Belen Martinez 
(Cheval Blanc)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit



Sankekursus

Sanke-køkkendag med vild mad. Kom med Danmarks bedste urtesamler, Thomas Laursen, ud i 
naturen og saml urter. De vilde urter kommer med hjem i køkkenet hvor de, sammen med købt 
kød, fisk, korn, mejeri mm. bliver omformet til mad, der kunne være på menuen i din kantine.  

Bliv inspireret og udfordret. Bliv klædt på til at bruge vilde urter i dit køkken – uden pincet!  

Lær om sæsoner, biotoper og få tips og tricks til nemme måder at få vild mad ind i køkkenet. 

Tjek Thomas ud på Instagram og FB: Wildfooding

20. april 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 - 15.00
Antal pladser: 20

21. april 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 - 15.00
Antal pladser: 20

Kursusholder: 
Thomas Laursen

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit



Plantebaserede alternativer

På kurset skal det handle om én af de danske favoritter, nemlig fars. I Danmark spiser vi rigtig 
mange farsbaserede retter, som frikadeller, boller i karry, farsbrød mm. Retter der allerede inde-
holder kødforlænger. Vi skal eksperimentere med, hvordan vi kan gøre farsretter endnu grønnere 
uden at gå på kompromis med smag og tekstur. Hvilke produkter findes der på marked, hvordan 
fungerer de, og smager de overhoved godt? Vi bliver introducerede for plantealternativer, som 
tofu og marinader, tempeh, plantefars og bælgfrugter, ærtebase mm. samt plantemælk og fløde 
til dessert, samt teknikker, inspiration og oplysning.

19. maj 2022
Webinar på APP’tit
link sendes til deltagere

Tid: 13.00 - 13.45
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder:
 Sanne Venlov 
(Aarstiderne) og 
producent af plantebase-
rede produkter

Gastronautpoint: 30

Tilmelding via APP’tit
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Mødeforplejning i verdensklasse 2.0

30

Hurtig og effektiv mødeforplejning - bedre kendt som: “hov-jeg-har-møde-om-en-halv-time-
fikser-du-lige-noget-lækkert”. Mødeforplejningen er ikke altid en let opgave, der mange faktorer 
at tage højde for. Den største ubekendte faktor er mødebookeren ... og det er aldrig let at skulle 
trylle en lækker mødeforplejning sammen på 30 minutter - eller er det? På møder er der behov 
for god, hurtig og sund forplejning, der kan holde dampen oppe, og som er nemt at spise, mens 
der strækkes ben. Dennis, BENT BRANDT’s egen kok og inspirationskonsulent, sætter fokus på 
den gode mødeforplejning, der bl.a. kan produceres til mange og ligge ”stand-by” på køl/frost 
og laves med et snuptag, når tiden er presset. Med nemme løsninger for øje, byder Dennis på 
inspirationstur i det grønne, sunde og søde køkken.

14. november 2022
Bent Brandt
Langdyssen 7
8200 Aarhus N

Tid: 9.00 - 15.30
Antal Pladser: 25

16. november 2022
Bent Brandt 
Bådehavnsgade, 2C København SV

Tid: 9.00 - 15.30
Antal Pladser: 25 

17. november 2022
Bent Brandt 
Bådehavnsgade, 2C København SV

Tid: 9.00 - 15.30
Antal Pladser: 25

Kursusholder: 
Dennis Rafn (Bent Brandt)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Grøn umami – Tema i marts
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Grøn umami – Tema i marts

din udvikling
2022



Et job der gør en forskel 2.0

I Cheval Blanc vil vi gerne skabe jobs, der 
gør en forskel for dig og dine nærmeste. 
På dette kursus får du værktøjer til at 
arbejde med begrebet social kapital. 
Du lærer blandt andet, hvordan du kan 
styrke dine relationer derhjemme og på 
arbejdet,og skabe god kommunikation og 
trivsel hos dig selv og dine nærmeste.

19. september 2022
Keyloop, Hældagervej 165, 7120 Vejle
Tid: 9.00 - 15.00 / Antal pladser: 25

28. september 2022 – Banegaarden, 
Otto Busses Vej 45, 2450 København SV
Tid: 9.00 – 15.00 / Antal pladser: 25

29. september 2022 – Banegaarden, 
Otto Busses Vej 45, 2450 København SV
Tid: 9.00 – 15.00 / Antal pladser: 25

Kursusholder: 
Jannik Boysen (Cheval Blanc) 
og Pernille Raagaard-Glad
(Asnæs & Vangstrup)

Gastronautpoint: 100

Tilmelding via APP’tit
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Et job der gør en forskel 2.0 Vind over ordene

Superstjerner som Albert Einstein og John Lennon var ordblinde. De måtte læse og skrive sig 
frem i verden uden hjælp fra moderne teknologi – men det behøver ikke være realiteten for dig!

Lær at skrive beskeder ved at tale til din telefon. Få ordresedlen læst højt med et oplæsnings-
program eller skriv mailen til din chef med et program, der giver dig ordforslag. Du kan også tage 
et billede af nyhedsbrevet i kantinen og lade din telefon læse det højt.

Hvis dette lyder som noget for dig, er du velkommen til at kontakte din kundechef eller HR – når 
der er nok interesserede, opretter vi kursusforløbet, og du får besked om dato mm.!

Vi kan 
ikke love, 

at du bliver 
verdens-
berømt 

som John 
Lennon
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Dansk som andetsprog

Har du svært ved at deltage i samtaler på dansk? Og vil du gerne blive bedre til både det danske 
sprog og den danske arbejdskultur? Så er dette kursus noget for dig. Alle med dansk som 
andetsprog, der ønsker et elementært kendskab til dansk samt at kommunikere mundtligt inden 
for eget fagområde – uanset niveau – kan være med. Ved deltagelse får man fuld refusion for 
kurset.

Efter deltagelse i kurset vil du kunne anvende sproget til at tale om dit fag, kommunikere på 
dansk om at planlægge og udføre dit arbejde og få kendskab til det danske arbejdsmarked og 
din branches arbejdspladskultur.

Hvis dette lyder som noget for dig, er du velkommen til at kontakte din kundechef eller HR – når 
der er nok interesserede, opretter vi kursusforløbet, og du får besked om dato mm.!

har du 
Dansk 

som 
andet 
sprog?



GRUNDKURSER 
FOR ALLE

2022 



Grundkursus – Grøn umami 

Umami kaldes også den 5. grundsmag. Udover umami består grundsmagene som bekendt af 
surt, sødt, salt og bittert. Nogle kalder umami for ‘smagen af kød’. Men umami er faktisk smagen 
af aminosyren glutamat, som også forekommer i mange plantebaserede fødevarer, og derfor 
har kød på ingen måde patent på umami. Det japanske ord ‘umami’ betyder velsmag eller bedre 
beskrevet med det engelske ord savory, som igen kan oversættes hen i retning af smagsmæssigt 
tilfredsstillende, velsmagende, lækker og appetitlig. 

På dette grundkursus får vi styr på fremtidens umamikilder, så vi kan tilberede smagfulde 
plantebaserede måltider. For vi skal ændre vore madvaner i fremtiden. De to fødevarerelaterede 
løsninger med størst reduktionspotentiale er mindre madspild og mindre kød på tallerkenen/en 
planterig diæt.

11. april 2022
Online-træning på APP’tit 
– alle medarbejdere får 
adgang til kurset

Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Sanne Venlov 
(Aarstiderne) 

Gastronautpoint: 40
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FOR 
KØKKENCHEFER

2022  
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Nudging – adfærd og vaner 

Nudging handler om forhold som rækker udover madens smag. Med få ændringer i kantinen kan 
vi gøre det nemt for vores gæster at træffe det rette valg. Valg som de allerede ved er bedre for 
dem selv og planeten, valg de fleste gerne vil træffe. Vi lader os ofte styre af vores indarbejdede 
adfærd og vaner, og gør ubevist som de andre eller som vi plejer. I nudging er der er ingen 
regler eller løftede pegefingre, det skal være transparent, så gæsterne ved de bliver puffet i en 
grønnere retning. Vi kan med beviste handlinger dreje på forskellige parametre og opnå positive 
ændringer i kantinen. Vi kan f.eks. arbejde med madens placering, servicen, udseende, historien 
og den måde som vi præsenterer manden på.

2. juni 2022
Webinar på APP’tit - link 
sendes til deltagere

Tid: 13.00 - 13.45
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Sanne Venlov (Aarstiderne) 
og nudgingekspert 

Gastronautpoint: 30

Tilmelding via APP’tit
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Forhandlingsteknikker 

Forhandlingsteknikker, som virker til stort og småt. 
Stort set alt hvad vi gør sammen med andre mennesker, 
involverer forhandlinger. Opdragelse af børnene derhjemme, 
hvem der skal tage opvasken, en lønforhandling, et møde 
med kantinens kontaktperson osv. På dette kursus får du 
udvidet din værktøjskasse med let anvendelige teknikker til 
f.eks. ’taktisk empati’, som du kan anvende så forhandlinger 
falder ud til din fordel.

16. juni 2022
Onlinekursus på Teams/
Zoom - link sendes til 
deltagere

Tid: 10.00 – 14.00
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Jannik Boysen 
(Cheval Blanc)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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Forhandlingsteknikker Enneagram – personlighedstyper 

Personlighedstyperne på arbejde. Undrer du dig ikke over, hvordan det kan være, at vi som-
metider synes, at du og dine kolleger kan se helt forskelligt på den samme ting og nå til helt 
forskellige opfattelse af hvad det betyder? På dette kursus lærer du personlighedstypologien 
Enneagrammets ni forskellige personlighedstyper at kende. Du får lavet din egen personlig-
hedstest som indikerer, hvilken type du selv relaterer til. Det er et brugbart værktøj til at forstå, 
hvad der ligger til grund for dine egne og andres årsager til at gøre og mene, som de gør, og ikke 
mindst til at forstå hvordan andre opfatter dig, når de møder dig på arbejdspladsen.

12. september 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 12

8. september 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 15.00 
Antal pladser: 12

Kursusholder: 
Jannik Boysen 
(Cheval Blanc)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit





Kloden koger 2.0

At drive en bæredygtig kantine er blandt de vigtigste strategiske mål i Cheval Blanc Kantiner. 
Kom med og hør, hvordan du kan arbejde med bæredygtig omlægning, økologi og C02-regnskab 
og få konkrete værktøjer til, hvordan du sammen med dine kolleger kan give jeres bidrag til at vi 
udnytter ressourcerne bedst muligt, så kloden ikke koger over.   

11. oktober 2022 
Banegaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV

Tid: 9.00 – 16.00 
Antal pladser: 
Ubegrænset

13. oktober 2022
Food Innovation House 
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Tid: 9.00 – 16.00
Antal pladser: 
Ubegrænset

Kursusholder: 
Gry Bondebjerg
(Cheval Blanc)

Gastronautpoint: 60

Tilmelding via APP’tit
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