
Dette kursus henvender sig til virksomheder med 
egen kantine/køkken, hvor medarbejderne kan få 
nye idéer til at lave en god og sund middag, på en 
let og sjov måde.
Kursets primære mål er at lære medarbejderne 
at sund kost ikke behøver at være kedeligt og 
uden smag, men at man nemt kan lave en sund 
middag, der virkelig smager godt og ser godt ud.

K
ursus



Hvor skal det holdes
Typisk afholdes kurset i virksomhedens køkken / 
kantine, men det er generelt op til virksomheden selv 
at bestemme.  
Det eneste, jeg har brug for er køkken faciliteter og 
lidt plads som kursisterne kan udfolde sig på.
Kurset vil have en varighed på 2-3 timer.

Hvem kan deltage
Alle der har interesse for sund madlavning, der er 
let at lave, og på en sjov og hyggelig måde.
Det at lave mad skal ikke kun være en sur pligt, men 
bør være både sjovt og spændende.

Hvor mange kan deltage
Det optimale deltager antal bør ikke overstige 20 
personer, hvis alle skal have mulighed for at være 
aktive deltagere.



Hvad er idéen med kurset
Med kurset får deltagerne nye idéer med hjem om-
kring det at lave sund mad på en ny, sjov og spændende 
måde.
Jeg vil også komme ind på indkøb af råvarer og tilbe-
redning af maden, og hvad evt. rester kan bruges til.
Det er meningen, at kursisterne deltager aktivt fra 
start til slut, at alle skal more sig med at kokkerere
 og afslutningsvis  nyde de kulinariske frembringelser.

- Også som foredrag
Hvis man ikke ønsker et kursus hvor deltager-
ne er aktive, kan jeg i stedet lave et fore-
drag, hvor jeg vil fortælle om det at lave 
sund og spændende mad på en nem måde, 
og lave hverdags mad om til sund og fedt-
fattig mad, - uden at den gode madople-
velse forsvinder. 
Hvordan man laver en lækker madpak-
ke til arbejdet, om indkøb af råvarer, 
og meget andet.



For yderlig information, kontakt mig på mail: go-
mad@dorteasbjorn.dk
eller ring:  6449 1005

www.dorteasbjorn.dk

Kurset kan efter ønske også udvides til at om-
fatte borddækning, og gode råd hertil.

Er der interesse for 
finere madlavning, laver 
jeg også kurser i dette, 
samt homeparty om sund 
mad for private.

Jeg har foreløbig lavet 4 kogebøger med sund 
og fedtfattig  mad, og jeg deler gerne ud af 
min erfaring.


