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HÄLSNING FRÅN STYRELSEN
På årsmötet den 16/4 i Stockholm valdes en ny ordförande, kassör
och två nya ledamöter till en sittande ledamot. Den nytillsatta styrelsen har haft ett konstituerande möte och planerat för verksamheten med FCSI Nordic det kommande året. Ansvarsområden för
den nya styrelsen ser ut enligt följande:
Ordförandeskap, Milan Milovanovic (Ordförande)
Ekonomi och medlemsfrågor, Håkan Sjöström (Kassör)
Nyheter och kommunikation, Hans Magnusson (Ledamot)
Utbildning/Marknadsföring, Johan Öberg Larsson (Ledamot)
Utbildning/Marknadsföring, Egil Johansen (Ledamot)
Styrelsen ser en möjlighet att kommande året lägga större vikt vid
utbildning för medlemmarna och marknadsföring av FCSI Nordic.
Enligt direktiv från FCSI EAME ska Professional, Senior Associate
och Associate medlemmar erhålla ett visst antal utbildningspoäng
(CEU) per år. Likt föregående år gäller det för varje medlem av
nämnda kategorier samla sina poäng och redovisa vid årets slut.
Det framkom på årsmötet vissa frågetecken kring stadgarna i föreningen, styrelsen har för avsikt att se över och föreslå ändringar av
nuvarande stadgar för FCSI Nordic.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Peter Hultqvist som utförde ett
mycket gott arbete som FCSI Nordics förste ordförande. Som uppskattning till Peter beslutade styrelsen att översända ett presentkort av 1000:- för en middag på Mathias Dahlgren, Grand Hotel.
Styrelsen vill skicka en påminnelse till samtliga medlemmar att, på
egen hand, fylla på med information i er användarprofil på
FCSI.org. Det är viktigt att er mailadress stämmer så information
från föreningen når er på ett tillfredställande sätt.
Hoppas ni får en skön sommar!

Mvh
Styrelsen FCSI Nordic

”It has been fantastic to see how
the Asia Pacific Division has
worked so well with the show
organisers to give FCSI a strong
profile at the show and in the
region. I have said before that
this Division has the largest
membership growth prospects
for FCSI and it is abundantly
clear, as you travel through and
around the region, that the development of foodservice on
every level is truly astonishing.
From 5-star hotels, to casual
dining restaurants, hospitals,
production plants and destination locations, foodservice in the
Asia Pacific Division is growing
at a phenomenal rate.
I have also attended the Asia
Pacific Board meeting whilst in
Hong Kong, which continues our
Worldwide policy of attending
Divisional
Board
meetings
where possible, around other
events that require my attendance. This is both cost effective and a timely and more
focused way of understanding
the issues and opportunities in
each of the Divisions. The meeting, which took the whole day,
was animated and vigorous and
a lot of good work was achieved. However, what became
abundantly clear was that the
Asia Pacific Division needs help
for it to grow and meet the opportunities that exist, head on.”
Jonathan Doughty,
FCSI World Wide President

ÅRSMÖTE 2015
FCSI Nordic´s årsmöte hölls i Stockholm torsdag den 16 april, temat
för mötet var matsalsarbete, etikett och värdskap. De närvarande
medlemmarna samlades på PS Matsal på Södermalm för att först
avnjuta en trevlig lunch tillsammans.
Vid kl 13 startade det stadgeenliga årsmötet med Björn Weslien
som mötets ordförande. 26 medlemmar deltog varav 13 röstberättigade, årsmötesprotokoll finns att hämta på FCSI.org.
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Björn Weslien, årsmötets ordförande

Efter att Björn Weslien slagit klubban i bordet och förklarat årsmötet
avslutat var det dags för föreläsning.
Catharina Lindeberg Bernardsson, OS-guldmedaljör i dukning –2012
inledde med att berätta om sitt arbete med matsalskreationer. Åhörarna fick se bilder på estetiskt tilltalande och fantasifulla arrangemang
vid allt från butik till bröllopsmiddagar och stora företagsevent.

Catharina visar upp dukningskonst

Catharina ger under föreläsningen lite enkla tips inom duknings- och bordsarrangemang till medlemmarna,
det dyker upp många nyfikna frågor efterhand.
Lars Eriksson, formgivare av måltider från Örebro Universitet, tar vid där Catharina slutade. För att ge gästen en bättre upplevelse av måltiden påpekar Lars bl.a. vikten av redskap, ljussättning och detaljer på bordet. Vilka ting på bordet ska vara dominerade, subdominant och underordnade för att ge det bästa helhetsintrycket av måltidsupplevelsen.

Lars Eriksson föreläser

Efter två inspirerande föreläsningar var det dags för prisutdelning till de medlemmar som samlat flest utbildningspoäng (CEU) under –2014. Pallplatserna med tillhörande pris fördelades enligt nedan:
Peggie Ulle, 59 CEU - 1 flaska Champagne
Håkan Sjöström och Egil Johansen, 46 CEU - 1 Kockkniv vardera
Johan Öberg Larsson, 42 CEU - 1 Kokbok
Till kvällsaktivet delades de kvarvarande medlemmarna in i 3
team för att tillsammans laga en 3-rätters middag i PS matsal. Tillsammans med PS egen Masterchef blev resultatet
slående bra, det var dessutom en uppskattad process enligt
medlemmarna. Menyn som FCSI-köket lagade tillsammans:
Förrätt: Halstrad Skreitorskrygg med niçoisevinaigrette och
friterad kapris
Huvudrätt: Anchochiligrillad renkalv med pommes fondant
och portvinskokta svartrötter
Efterrätt: Sabayonnegratinerad citrussallad med tuppkaka,
lemon curd och chokladglass

Kvällens förrätt

Hans Magnusson, FCSI Professional

Vid servering skulle en representant från varje team presentera respektive rätt på ett annat språk än svenska. Vi låter
vara osagt hur rätterna förmedlades...

EAME-KONFERENS I MADRID
Med start från hotellet kl 09.00 Inleddes dagen med ett besök på Paradis Caterings centralkök i Madridförorten San Sebastian de los Reyes. Inrymt i en nedlagd restaurang med kök i köket och förråd i den parkettbelagda fd matsalen. Vår samfällda nordiska kommentar var …Huvva…! Vi funderar under sömnlösa
nätter fortfarande på hur de städar parkettgolvet i kylrummen och karosseripanelen på väggarna i varumottagningen.

Otroligt, kylrum monterat direkt på befintligt parkettgolv

På en köksyta av ca 150 - 200 kvm, + förråden i matsalen, producerar 6 personer upp till 1000 måltider
(3-rätters) per ”varv”. På ett dygn kan man få in 6 varv och sammantaget 6000 kylda måltider för leverans
i bankettsystem. Man hade vid visningen stort fokus på egenkontrollen – och med de lokalerna kändes
det som en klok prioritering!

Produktionsköket

Andra anhalten var på den centralt belägna konferens- och evenemangsanläggningen Palacete Duques
de Pastrana. Anläggningen drivs av Paradis Catering i lokaler som ägs av ONCE, den Spanska motsvarigheten till De Blindas Förening. Anläggningen ligger i en fd skola för blinda, och har kapacitet för ca 1500
gäster fördelat på tre byggnader, där den äldsta är det grevliga palatset från 1860-talet. I anläggningen
finns inget kök som används. All mat transporteras hit och återuppvärms i värmeugnar innan servering.
Besöket var inte imponerande, det mest minnesvärda var en lektion i hur man serverar drinkar i ett sällskap med bara blinda. Det gäller att hålla tungan igång.

Konferensanläggningen
Tredje stoppet – på Paradise Caterings jättelika möbellager - var mer värt mödan. Här finns i höglager
möbler och all utrustning för evenemang upp till 5000 personer. På motsvarande anläggning i företagets
huvudanläggning i Barcelona finns material för ytterligare ca 20 000 personer.

Möbellagret, Paradise Catering
I den dygnet-runt-öppna anläggningen förvaras, förutom möbler, porslin och andra utensilier, torrvaror och
drycker samt även värmeugnar och bankettvagnar. I ena änden av lokalen tas all smutsig disk in och tas
omhand via banddiskmaskin och bestickssorterare och i den andra skeppas material ut för transport till
kund.
Nu hade studiedagen med råge passerat lunchtid och hela busslasten FCSI-medlemmar var rejält hungriga. Därför styrde vi förhoppningsfullt kosan mot Madrids stadshus, Palacio de Cibeles, beläget i det fd
centralposthuset vid Plaza de la Cibeles. Högst upp i huset finns en högklassig restaurang som drivs av
Adolfo Munoz. Adolfo bjöd oss - på en timmes (simultantolkad) föreläsning om sitt liv, sin karriär från föräldrarnas gård till lyxkrogarna i Madrid och om sitt framgångsrecept – ”håll hög klass på råvarorna och bjud
dina gäster på det oväntade”.

Adolfo Munoz till vänster, guiden till höger

Efter föreläsningen äntligen mat - dvs cocktailsnacks och ett glas bubbel - på den berömda takterrassen
med utsikt över Plaza de la Cibeles och huvudgatan Alcalá.
Därefter åter till bussen och transport till restaurang Paradis några kvarter bort. Här fick vi till slut avnjuta
en välsmakande tre-rätters som inleddes med avsmakning av olika Katalanska korvar, olika bakade grönsaker, tonfisk och hembakade Croquettes. Till varmrätt erbjöds vi havsaborre med musselsås alternativt
ugnsstekt kalvlägg med potatismos och glaserade morötter. Som litet sött efter rundades det hela av med
cheese cake med ekologisk sylt.
Slutet gott, allting gott - och tack till Spaniens ende FCSI-medlem, Fabio de Vero på FDV Consulting, som
på detta sätt försökt ge oss en snap-shot in i den spanska cateringvärlden.

Vid pennan, er egen stjärnjagande reporter – Lars Lindstaf, FCSI Professional

AMA 14
NY ALLMÄN MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING

Det är på många ställen som förändringar är gjorda, men många av ändringarna är av redaktionell karaktär.
Här är en del av de ändringar och nytillkommen text som finns i nya AMA 14 och som berör oss inom storköksbranschen:

XCB

INREDNINGSENHETER I STORKÖK E D
Beakta branschregler Säker vatteninstallation, för utförande av skydd mot vattenskador.
Detta är speciellt viktigt vid inredning i utrymmen där golvspolning inte kan ske, t ex personalrum, bardiskar serveringsdiskar, inredning för vattensifoner mm.

XLC.0

Sammansatta kokapparater och stekbord mm
Ny kod för multifunktionella kok- och stekapparater.

XLC.11

Elspisar
Elspisar med uppfällbara hällar ska ha medföljande lyftkrok.

XLH.4

Dispenservagnar
Ange om dipsnervagnar för brickor och korgar ska vara staplingsbara, så de kan skjutas ihop
och ta liten plats.

XLY.7

Rengöringsutrustning i storkök
Förspolningsduschar
Spolhandtag till förspolningsdusch ska hänga 1 400 mm över golv.
Vid förspolning av disk ska förspolningsduschen alltid anslutas till termostatblandare.
Slangvindor
Slangvindor ska ha fjäderanordning som automatiskt drar in slangen.
Slangvindor ska alltid anslutas till termostatblandare.

XM

KYLENHETER OCH FRYSENHETER MM
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Utrustningar och maskiner ska på väl synlig plats ha fastsatta permanenta plast- eller metallskyltar med uppgifter om
– tillverkare
– typbeteckning
– tillverkningsår
– tillverkningsnummer
– märkspänning
– kapacitet i förekommande fall, till exempel volym. GN-kantiner per fyllning
– effekt (motoreffekt, värmeeffekt och total effekt)
– märkström.
Skylt ska dessutom innehålla uppgifter enligt SS-EN 60335-1.
Vid reglage för utrustning och maskin ska dessutom finnas förklarande informationstext eller
symboler som anger hur utrustningen eller maskinen ska användas. Skyltar med informations- och varningstexter ska vara på svenska.
Ange om
– Miljöstyrningsrådets baskrav eller spjutspetskrav ska gälla
– krav på förvaringstemperatur, ange temperaturområde
– belysning samt om separat strömbrytare ska finnas eller om tändning ska ske
öppnas

XMB.11

när dörr

Kylskåp
Kylmöbler som är avsedda att anslutas fast till kyl-, el-, vatten- eller avloppssystem ska förankras i golv eller vägg.

Miljöstyrningsrådet
Ange under aktuell kod och rubrik nedan om Miljöstyrningsrådets baskrav eller spjutspetskrav ska gälla.
XLC.1 Spisar, XLC.2 Ugnar, XLC.33 Kokgrytor, XLC.41 Stekbord, XLF Diskmaskiner i
storkök och XLH.4 Dispenservagnar.

Björn Weslien, FCSI Emeritus

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
Frågor:
kommunikation@fcsi.org

