FÖRENINGSNYTT
Nyhetsbrev för FCSI Nordic

1234

2015

HÄLSNING FRÅN STYRELSEN
”We have seen an enormous

Du läser nu vårt nydesignade nyhetsbrev som vi 2015 kommer att
skicka ut i 4 nummer.

amount of change in the FCSI,

Allt för att hålla dig som medlem uppdaterad på vad som hänt och
vad som kommer att hända i och runt föreningen.

change around the world and I

Styrelsen har nyligen haft årets första möte och ”spikat” datum och
tema för årets Årsmöte samt de tre medlemsmötena.

as we have seen continuing
am sure this is going to continue. Having spent my New
Year with Czechs, Russians,

Se till att boka upp dessa datum redan nu!

Germans, French and other

Vi vill också påminna om att det är två styrelseuppdrag som ska
väljas på årsmötet. Både Ordförande och Kassör.
Som bekant blir det aldrig bättre an man gör sig så anmäl gärna ditt
intresse för dessa uppdrag till valberedningen (Daniel Strnad och
Lars Lindstaf).
Ditt engagemang behövs för att fortsätta utveckla föreningen!
Så trevlig läsning och väl mött på nästa medlemsmöte!

English people, I am continually surprised at how many
common themes there are;
how many similar problems we
face and how many challenges continue to appear as
we all strive to be successful
in our lives.”

Jonathan Doughty,
FCSI World Wide
President

Mvh Styrelsen, FCSI Nordic

Besiktningsmannen har ordet
Vid många besiktningar uppstår det frågeställningar om golvfall. De
fel som uppstår är att det ofta blir bakfall, eller också så blir golvfallen
så stora att det inte går att stå där och arbeta samt att vagnar rullar
iväg. Speciellt runt golvgropar och golvbrunnar är det vanligt med för
stora fall, vilket kan innebära en stor olycksfallsrisk.
Ett bra golvfall är 1:50 till 1:100, så att bakfall och svackor undviks.
Dessutom, tänk på att se till att spolslangen för golvrengöring har ett
spröt och/eller långborste. Med rätt tillbehör blir det golvet som spolas
och inte allting i köket!
Golvfall är viktigt i ett storkök

Björn Weslien, Besiktningsman och Emeritus medlem

MEDLEMSMÖTE NR 3 2014-11-19
En mörk Novemberdag entrade vi Viking Linebåten över till Helsingfors där ett kort medlemsmöte hölls. Inbjudna värdar var Pekka Mönkkönen/Metos samt Markus Karlsson/Dietatec som presenterade respektive företag. Vi hann även med en rundvandring i köket där köksmästare Johan Sandberg lotsade oss runt i köket i två grupper för att
inte störa verksamheten. Stämningen var god när vi intog en härlig
meny med goda drycker.
Havet var lugnt och lika lugnt var det på dansgolvet förutom några
tappra medlemmar som trotsade lugnet.
I hamn väntade busstransport och Markus guidade oss genom
Helsingfors fram till Dietatec.
Väl framme blev det rundvandring i fabriken med fokus på kokgrytor
och därefter bjöds det på lunch.
Lunch av mästerkocken Kai Kallio ägare av prisbelönta restaurang
SINNE i Borgå och Helsingfors, samt Dieta´s egen mästerkock Vesa
Saaristo bjöd på en härlig 3-rätters meny (Gräddig jordärtskockssoppa
med trattkantareller, långkokt griskind, mandelpotatispure och kryddnejlikasås, mandelkaka med saftade bär och yogurtmousse).
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Vid bord anslöt huvudägare Jan Söderström, Tapani Nuolioja.
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Samling i Dietatecs lokaler

Efter den superbra lunchen var det nu dags för Metos att ta över
gruppen.
Transport med buss till Metos OY med presentation av diskrumsutrustning (rendisk) samt kort rundvandring i fabriken. Därefter bar det
av till Metos center i Kerava.
Väl framme var det dags att få kunskap om det finska köket.
Matambassadören Kim Palhus ny Nordisk mat samt Metos egen
Paavo Lintunen höll föredrag om finsk matkultur. Det finska köket har
mycket gemensamt med det svenska, ryska och nordiska mattraditioner samt många likheter med det tyska.
Traditionella maträtter är karelska piroger, kalakukko (inbakad fisk
och potatis), ärtsoppa för att nämna några. Vanliga finska råvaror är
bla. vilt, svamp, bär, salmiak. Kim och Paavo bjöd på en del smårätter
med just salmiaksmak, tex pannacotta med ångkokta torkade rivna
granbarr som smakhöjare.

Kim Palhus och Paavo Lintunen
Kortfattat kan man säga att 10 i topp smaker på restauranger I Finland är tjära, lakrits, rökt mat, skogssvamp, blåbär, lingon, rågbröd, surskorpor, mjölkchoklad och ren. Lokal mat och närproducerade råvaror, nya matlagningsmetoder, säsongens mat och råvaror är inne samt hamburgare och amerikansk mat
samt street food är relativt nya trender.
Efteråt bjöds det på smårätter och finsk öl. Finland har släppt på ölmonopolet och det är nu tillåtet med
mikrobryggerier viket har medfört en hel del nya finska ölsorter.
Pekka tog oss runt i fabriken och sen var det dags för gruppfoto.

Gänget i Metos lokaler
Efter besöket på Metos gällde busstransport till hotellet i Helsingfors där bastu var bokat, för de som ville
basta och ta någon svalkande dryck.
Senare på kvällen var finska restaurang Aino på Norra Esplanaden 21 bokat av Metos som bjöd på 3rätters och dryck.

FCSI NORDIC
I FCSI samlas en mängd olika kompetenser inom olika kompetenser
av typen Storkökskonsult, Restaurangkonsult, Managementkonsulter
och andra kategorier som verkar inom Hospitalitybranschen. Nätverket
är stort.
Vi har företagsmedlemmar som verkar inom hela bredden inom hospitalityområdet vilket innebär t ex Storkökstillverkare eller leverantörer
av restaurangutrustning men även andra kategorier av företag.
Det betyder att vi har den samlade kompetensen för alla tänkbara
projekt som handlar om mat och dryck i värdskapets tecken. Våra
medlemmar kan hjälpa dig med att rita kök, lager, café, sjukhuskök
eller skolkök, eller göra logistikutredningar, hitta rätt operatör för Er
konferensverksamhet eller hjälpa Er med en upphandling av storkök
eller en restaurangoperatör.
För våra medlemmar erbjuder vi kompetenshöjning genom medlemsmöten, nätverk med kollegor och leverantörer, möjlighet till samarbete
i olika projekt. Allt i syfte att få nöjda kunder och att leverera projekten
till god kvalitet. Genom FCSI finns möjlighet till internationella uppdrag
och dela erfarenheter över gränserna. För utländska kunder kan vår
webb underlätta att hitta nordisk kompetens.

We Share, We Support, We Inspire

Kontakta oss
Besök oss på vår webbplats: www.fcsi.org

