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Inbjudan och Program!  
 
Svenska kockars förening bjuder in till en temadag kring framtiden för det 
offentliga köket. Datumet är den 26 maj i Alvesta, på Hotell Rådmannen 
som ligger centralt ca 5 minuters gång väg från stationen. 
Temadagen är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kockars förening för 
övriga intresserade utgår en ”administrationsavgift” i denna ingår lunch 
och fika på 450 kr ut över detta står deltagarna för sina egna resor och 
eventuell logi. 
  
Temadagen riktar sig till alla yrkesverksamma i måltidssektorn, kostchefer 
och måltidschefer, kockar, restauranglärare, skolledare och 
utbildningsanordnare för branschen men även praktikhandledare och 
intresserade från näringsliv. 
 
Syftet med dagen är att lyfta det offentliga kökets behov och möjligheter i 
framtiden!  
 
Vilka utmaningar och möjligheter den offentliga sektorn står inför. Vilka utbildningsvägar 
som finns och hur dessa kan utvecklas samt hur vi möter branschens behov av 
kvalificerade medarbetare. 
 
Program : 
 
Registrering och fika från klocka 8.45  
 
Kl.9,15 Conny Andersson ordförande Svenska Kockars Förening hälsar välkomna.   

Kl. 9,20 -10,20.  Thomas Drejing/ Under	sin	karriär	som	kock	och	krögare	har	Thomas	Drejing	drivit	
bland	annat	restaurang	Petri	Pumpa	i	Lund.	Thomas	Drejing	har	även	medverkat	i	olika	tv-program.	
2015	fick	han	R/	S	&	Svenska	kockars	förenings	hederspris	vid	restauranggalan.	och	koncentrerar	sig	
på	högkvalitativa	äkta	varor.	Thomas	kombinerar	i	dag	kockyrket	med	föreläsningar,	utbildningar	och	
skriverier	i	tidskrifter	för	Måltidsglädje,	www.maltidsgladje.se	
 Under Rubriken ”	Måltiden	för	äldre,	en	fråga	om	omsorg.” 
Föredraget	kommer	att	vara	en	liten	nulägesanalys	med	fokus	på	utvecklingsmöjligheter. 
	 
Kl.10,20-10,30. Kaffe och bensträckare   
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Kl.10,30-11, 30. Per Mandrup Rektor for Smagens Univers Aps , Danmark  

Under Rubriken  ” Var för sensorisk upplevelse är så viktigt för äldres mat, med tanke på framtida 

trender och vår syn på produktionen av mat för äldre i Danmark” 

Kl. 11,30- 12,00 Lyndon Mcleod Kock/Måltidsinspiratör Gnosjö kommun /  Författare till ” Mat 

för många munnar ”/Medlem av ” Skolmats Landslaget  

och Jens Vikingsson. Kostchef Tingsryds Kommun – Aktiv debattör i matfrågor i offentlig sektorn 

”Hur kan man på höja skolmåltiden, och förändra syn på denna och även arbeta rent praktiskt med 

detta förändringsarbete”. 

12,00-12,30 Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion med några av föreläsarna och 

representanter från näringslivet samt Svenska Kockars Förening/ Svenska Kocklandslaget.  

Moderator Marcus Hallgren, Svenska kockars förening. 

12, 30-13,30 Lunch  

Kl. 13,30-14,15Anna Ålund Verksamhetschef UHR Utbildning AB 
 
”Branschens valideringsmodell” – Vad innebär den och hur fungerar den?  

Kl. 14,15-14,30 Kaffe och bensträckare   
 
Kl. 14,30 -15,45   Mrs Jeanette Orrey M.B.E. co-founder of Food for Life “ The Nottingham 

dinner lady who inspired TV chef Jamie Oliver to improve food in schools, “ 

Tillsammans med Tony Mulgrew BBC	Food	and	farming	awards	Cook	of	the	year	2014 / England  

 ”På temat så gjorde vi skolmat revolution I England ”  

Kl. 15,45-16,15 Även eftermiddagspasset avslutas med en paneldiskussion med några av föreläsarna 

och representanter från näringslivet samt. Svenska Kockars Förening/ Svenska Kocklandslaget /  

Moderator Marcus Hallgren Svenska kockars förening 

16.15 Sedan så avslutas dagen med ett kortare enkelt mingel, då vi får möjlighet att knyta kontakter 

och även knyta ihop dagen tillsammans.  

Slut ca 17.00.  

Anmäl till Matts Andersson på m.andersson@svenskakockarsforening.se 
 senast den 1 maj 

Det går bra att ställa frågor till Matts på 073-399 14 49 
 

Varmt välkomma till dag om och för ”Offentliga köket” ! 


