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Sund mad på den fede måde 
Med de grønne forklæder på 
er alle blevet kokke. Uden for-
behold kaster medarbejderne 
fra Driftsafdelingen sig ud i ko-
gekunsten. De skræller, hak-
ker, piller, snitter og skærer. 
Åbner dåser, rører i gryder, de 
søde kartofler er i ovnen - det 
syder og bobler.  
   Varmen i rummet er gavmild. 
En høj mumlen af herrestem-
mer, som hyggesnakker hen 
over madlavningen, overdøver 
baggrundsmusikken. 
   "Hvor er rødvinen," er der 
pludselig en, som råber ud 
over forsamlingen, der svarer 
med en latter.  
 
Fuld fart i sanserne 
Driftsafdelingen kickstarter sin 
kampagne for sund mad og le-
vestil med en fælles madlav-
ningsoplevelse på Svineriet.  
   Afdelingen udgiver sin egen 
kogebog, ”Sund på den fede 
måde”. Bogen skal indeholde 
en sundere udgave af medar-
bejdernes yndlingsretter. Fag-
lig konsulent og kostvejleder 
Winni Frost vil bearbejde op-
skrifterne og sørge for, at de 
lever op til kostrådene.  
   Frem til jul er det endnu mu-
ligt at komme med forslag til  
livretter til kogebogen. 
   Aftenens opgave er at tilbe-
rede tre menuer sammen med 
kokken Michael Larsen fra Svi-
neriet. Maden består af traditi-
onelle råvarer sammensat 

med et tvist af overraskelse: 
Tomat appelsinsuppe med pe-
ber og chili, Jordskoksuppe 
med ingefær og ristet pancet-
ta, Unghanebryst på salat af 
perlespelt, nødder og tørrede 

frugter, Andebryst på julesalat 
af æbler, granatæbler, rødkål 
og spidskål og Lammecoulotte 
med krydderurter og sødkar-
toffel-puré. 
 
Mad med smag og nydelse 
I en af grupperne tager nogen 
fejl af ingefær og jordskokker - 
men duften afslører ingefæren, 
så den bliver opdager i tide. 
   "Hov, hov, hov," råber Mi-
chael til en anden gruppe.  
   John og Eigil er ved at lave 
suppe og hælder lystigt af den 
færdiglavede fond, men den 
skulle have været blandet op 
med vand før brug. Hvis ikke 
chefkokken havde været årvå-
gen, var der kommet lige lov-
ligt meget krudt i suppen.  
   Fadet med rodfrugter svinder 
hurtigt. Gaskomfuret løber tør 
og Michael må ud og hente en 
ny gasflaske. Trangen til rød-
vin bliver påtrængende blandt 
amatørkokkene, og nogen fin-
der ud af, at Svineriet har eget 
fadølsanlæg. 
    Smilene bliver bredere og 
bredere i takt med temperatu-
ren og duftene i rumme. Helt 
brede bliver de, da retterne er 
så langt, at der skal smages til.  
 
Den enkle mad 
I Svineriet laver de enkelt mad 
– opskrifterne til Driftsafdelin-
gen skal ikke tage mere end 
en halv time at tilberede plus 
lidt længere i ovnen.  

   Michael går 
meget op i net-
op at smage til. 
Hans vigtigste 
budskab er, at 
maden skal 
smage af no-
get. Der leges 
med de fire 
smagsnuan-
cer: sødt, surt, 
salt og bittert. 
   Ilse og Eigil 
smager jord-
skoksuppen til 
med salt. Der 
mangler noget, 
og de forsøger 

sig lidt frem. Citron og grønt-
sagsfond afslutter jobbet. Alt 
kan ikke gå slavisk efter op-
skrifterne. 
 
 

 
Lysten til madlavning  
”Jeg får ny inspiration med 
hjem herfra. Derhjemme laver 
vi mest traditionelt mad, så 
rodfrugterne er spændende og 
nye for mig. Det vil jeg forsøge 
at tage med mig,” siger Jens 
Fiirgård, depotet.  
   ”Jeg laver det mad, jeg ken-
der i forvejen. For jeg kan ikke 
finde ud af det med at læse 
opskrifter,” siger Ole Sørensen 
fra Vagtstuen.  
   Senere på aftenen, da ma-
den er ved at blive anrettet, er 
Ole ved at komme på andre 
tanker. Nu vil han give opskrif-
terne en chance.  
   ”Mad kan vi jo få alle steder. 
Men det sociale samvær har 
været fantastisk. Vi er sam-
men med en masse kolleger 
fra de andre afdelinger, som vi 
ikke ser til hverdag. Her arbej-
der vi sammen, og får et par 
bemærkninger på tværs,” siger 
Lars Christensen, driftsstaben 
og Ole Sørensen næsten i 
munden på hinanden.  
 
Siden skal maden nydes 
Maden anrettes sirligt, og efter 
nøje instruktion fra Michael, på 
tallerkener.  
   Medarbejderne bliver bæn-
ket omkring et stort langbord. 
Michael og hans hjælper tager 
over. De serverer den fine 
mad med dejlige vine til. 
   ”Hold kæft, det smager 

godt,” er et af de få udbrud 
som bryder den andægtige 
stilhed, mens der bliver spist. 
Det er en ny oplevelse af sund 
mad, og bagefter breder stem-
merne sig igen. Smagen bliver 
diskuteret og hver lille ret bli-
ver analyseret.  

Mørket sænker sig udenfor, og 
silhuetterne i køkkenerne  
rundt omkring viser sig i Svine-
riets vinduer.  
   Medarbejderne tager en 
enestående madoplevelse og 
inspiration med sig hjem til de-
res egne køkkener.  

Rygestop, motion og kostomlægning er en del af recepten, efter at medarbejderne har været på sundhedstjek i Driftsafdelingen. Af-
delingen har også bestemt, at der skal være en sjovere vej til en god og sund arbejdsplads 
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Smag, farver, lyde, dufte — ja, alle sanser sættes i sving i Svineriet og Driftsafdelingens medarbej-
dere sætter pris på en fantastisk oplevelse 

Tomatsuppen smages til. Hemmeligheden bag den 
gode smag er, at smage maden ordentlig til.  

Glædelig jul & godt nytår!  
Velkommen til endnu et spændende år med det gode og udviklende arbejdsliv. 


