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HÄLSNING FRÅN STYRELSEN
Den 19 november är det dags för medlemsmöte 3, temat är BIM.
Mötet kommer hållas i Sollentuna och inbjudan är utskickad, bjud
gärna med icke medlemmar med intresse av branschens
framtid inom BIM-projektering. Anmälningsavgiften är densamma
för icke medlemmar som för medlemmar för det här mötet!
Ett tips är att besöka bimobjects.com om ni inte gjort det, många
BIM-strateger tror att det kommer bli en populär portal i framtiden
för både konsulter och leverantörer.
Det har tillkännagivits att FCSI Worldwide President Jonathan
Doughty kommer stiga av från sin post innan årets slut.
Så här skriver James H Petersen Jr från FCSI WW bland annat i
ett mailutskick:
”As many of you have heard, Jonathan Doughty has resigned as
FCSI WW President and from the WW Board. If you’ve been following Jonathan’s weekly messages you already know he is expecting his first child literally any second. He has responsibilities
to Michelle and baby Thomas, is very busy at work, his FCSI obligations have been substantial and, as part of his EAME responsibilities, he has been devoting considerable effort to conversations
with one or more EAME chapters with special concerns.
I, and the rest of the FCSI WW Board, have grown considerably
through having the opportunity to work with Jonathan, and we all
owe him our thanks and respect.
He and I have become good friends since we first met in Stockholm several years ago, and I admire his energy and dedication to
FCSI. Kathy and I wish him and Michelle our very best wishes as
they embark on this new chapter of their lives, and we hope to
have the opportunity to see them again soon.”
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This week I am writing to you
to assist John Cornyn, FCSI,
President of the FCSI Educational Foundation. As you will
know we have been working
for over a year and a half on
the Global Partnership Program which we believe will
further develop our relationships with our Allied Partners
and provide much needed
additional resources to introduce young and new members to our FCSI consulting
community. In simple terms,
we hope this will “kick start”
the consultants of tomorrow.
A survey was sent out via
email on 18th July, 2015 and
we have had an excellent
response from the FCSI The
Americas Division. Unfortunately, due possibly to the
timing of the survey email, the
response from both the FCSI
Europe Africa Middle East
Division and the FCSI Asia
Pacific Division has been less
than anticipated.

Citatet till höger på det här uppslaget, från Jonathans veckomail
FCSI Friday blir troligtvis det sista i FCSI Nordics nyhetsbrev. I alla
fall för en tid framöver…

Mvh Styrelsen FCSI Nordic

Jonathan Doughty,
FCSI World Wide President

MEDLEMSMÖTE 2 2015-09-03
Dagens tema var Fine Dining och medlemsmötet hölls i Stockholm.
Totalt var det 25 medlemmar som kom. Innan mötet började intogs
en god lunch på Pressklubben (Vasagatan 50). Ett stenkast därifrån
var mötet inbokat på konferens Dalarnas hus i hörnet Vasagatan/
Kungsgatan.
Efter att styrelseledamoten presenterat sig och deras ansvarsområden var det då dags för dagens första föreläsare att entra scenen.
Catarina Offe, kostcontroller på Karolinska Universitetssjukhuset, har lång erfarenhet inom den offentliga patientmåltiden. En av
hennes utmaningar är att utbilda vårdpersonalen eftersom deras
primära uppgift inte är mat. ”Vården kan inte mat”.
Så här skriver Catarina i Artikel från Matlandet.se 21 oktober 2014:
Premiär för utbildningen ”Måltidsansvarig på vårdavdelning
För att säkerställa att patienten får en positiv måltidsupplevelse med
rätt mat och näring krävs utbildning och kontinuerlig fortbildning. En
mycket viktig grupp är de som arbetar med mat i avdelningsköket
och som måste ha hög kompetens inom området.

Catarina Offe

- Det krävs kunskap,
stort intresse och vilja
att servera måltiden
utifrån patienternas behov och önskemål och
att tid är avsatt för uppgiften. Sjukvården vinner givetvis på att servera god mat till alla
patienter oavsett sjukdom så utbildning är en
god investering.

Idag kan patientmaten vara smaklös eftersom den skall passa alla,
tex kan kända kockar göra en meny som är komponerad enligt de
förutsättningar som ges. Tyvärr så ändras innehållet i maten med
tiden och tillslut är det långt ifrån originalrätten. Viktigast är att
maten är nyttig tänker man, men vad har det för betydelse om
maten är smaklös och patienten inte äter. Ett vårddygn kostar ca
5000 kr varav ca 3 % är matkostnad.
Man har frågat patienter vad är det för mat man vill ha och övervägande har svaret varit hemlagat så som det var i barndomen.
Traditionell mat alltså, och hur gör man då när vi är ett mångkulturellt samhälle? Catarina avlutar med att tillägga, -Fine Dining på
sjukhus? JA, men kanske inte som vi tror.
Vill du veta mer? Kontakta Catarina Offe, kostcontroller Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm på mail:
catarina.offe@karolinska.se
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Carl Wachtmeister är ordförande i Chaîne des Rôtisseurs i Sverige. Chaîne des Rôtisseurs är ett internationellt gastronomiskt sällskap för både yrkesmän och amatörer med anor från 1248. Sällskapet finns
representerat i ca 70 länder och har mer än 25 000 medlemmar världen över.
Chaîne är världens ledande gastronomiska sällskap. I Sverige finns 12 lokala organisationer med 130 proffsmedlemmar inom mat, dryck och hotell samt 500 amatörer. Sällskapet vänder sig till alla som har intresse av
mat, dryck mm. För att få vara president i sällskapet krävs att man är bosatt i Frankrike. Medelåldern är hög,
att sänka den är något som ledningen i Paris prioriterar högt just nu.
Organisationen leds från högkvarteret i
Paris av presidenten Yam Atallah.
År 1959 grundades Bailliage de la Suède
av bl a Tore Wretman. I Sverige finns 14
lokala föreningar, sk Bailliage, som var för
sig är ansvariga för programverksamheten. För samordning, administration
och internationella kontakter svarar en
nationell styrelse under ledning av Bailli
Délégué.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Carl Wachtmeister

En av sällskapets stora styrkor är det internationella medlemskapet som tillåter att
man kan använda sig av Chaine´s fantastiska nätverk och ges möjlighet att delta i
vilket evenemang som helst, var som helst
och när som helst över hela världen.
Vill man veta mer eller söka medlemskap
går det bra att kontakta deras regionala
Bailliage i Sverige. Besök gärna hemsidan
för mer information.

www.chaine.se
Carl och Catarina är även skribenter i tidningen Fine Dining & Design
Carl berättade att Fine Dining & Design är en webbaserad tidning som utkommer 4 ggr/år. Den är spridd i
många länder för att marknadsföra svenska produkter i Sverige men främst utomlands. Tidningen är även
översatt till engelska.
Gå gärna in på www.finedining.se ”Hela världens mötesplats i Sverige”. Det är givetvis tillåtet att skicka tidningen vidare till vänner och bekanta som är intresserade av mat och dryck.
Just nu undersöker styrelsen i FCSI Nordic om att utarbeta ett samarbete med Fine Dining i form av annons
samt att FCSI nordics medlemmar kan skicka in material till tidningen. Ove Canemyr är Chefredaktör,
Tipsa dem gärna om intressanta händelser, möten mm.
Vill du nå hela den svenska HORECA-marknaden, se till att synas i Fine Dining! För ytterligare information
kontakta:
ove.canemyr@trendsetter.se
+46 70 794 09 87

Oskar Ahlvin - årets servitör 2015, berättade om sin resa från skolan till finrestaurang. Oskar inledde
med att berätta om sin utbildning på Stockholms Internationella restaurangskola, där han nästan fick
underkänt i serveringsämnet.
Endast 23 år gammal har Oscar hunnit med en hel del inom branschen. Under sin utbildning arbetade
Oscar på restaurang och fick lära sig yrket som servitör den hårda vägen. Intresset för vin fick han medan han arbetade och tog med sig kunskapen till skolan där han provsmakade vinet innan servering.
Detta gillades inte av läraren som menade på att Oscar hade alkoholproblem och blev inkallad till kurator. Senare tog han examen som yngste sommelier.
Idag är Oscar verksam i Upper House Dining
högst upp i Gothia Towers mittersta torn.
De vill vara bäst och deras mål är 2 stjärnor i
Guide Michelin, men än så länge lyser stjärnorna
med sin frånvaro. På Upper House vill de skapa
en relation till gästen och ringer upp några dagar
innan för att kolla allergier mm. De har 12 bord
för 24 gäster, varje servitör har upp till två bord.
6-8 servitörer och ca 8-10 kockar en normal arbetsdag.

Oscar Ahlvin

På en dag kan det vara 18-24 serveringar per
kuvert, mycket att hålla koll på och det krävs att
man kan svara på gästens frågor om maten.
Någon klassisk räkmacka finns inte på menyn
och kommer heller aldrig finnas, dock har det
hänt att någon känd person lyckats övertala kö-

ket och fått det serverat
Trenden idag är den nya Nordiska maten med mycket grönsaker, få ingredienser, jobba med det man
har, närodlat. ”Inte gåslever från Frankrike”. Som kuriosa nämner Oscar att verksamheten gick 17 miljoner kronor back 2014, budgeten var minus 15 miljoner SEK år 2015.
Vill man sponsra Oscars team och få god mat så kan bord bokas på http://upperhouse.se/

Medlemmar samtalar under middagen på Luzette

Ett trevligt medlemsmöte avslutades med en utmärkt 3-rättersmiddag på restaraung Luzette i centrala
Stockholm.

Håkan Sjöström, FCSI Professional

ENERGIEFFEKTIVA STOKÖK - BELOK
Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverket består av många av de största fastighetsägarna i Sverige som tillsammans tar fram konkreta förslag på energieffektiva lösningar för sina lokaler.
2014 påbörjade man ett projekt för att visa på vilka energivinster som kan göras genom att se över hur man
arbetar i, och inte minst hur man planerar, sitt storkök. Tekniken och kunskapen finns och lösningarna är i
många fall mycket enkla. Beteendestudier och mätningar har utförts och vägledningar håller på att tas fram
för både kökspersonal och tekniska konsulter.
Den 28:e augusti bjöd man in till Göteborg för presentation
av utredningsresultatet. Flera av FCSI Nordics konsult- och
företagsmedlemmar närvarade på ett inspirerande och skickligt presenterat seminarium som gav en hel del mersmak.
Det känns bra att ny och gammal kunskap nu sammanställs i
ett material vi kan hänvisa till för att hjälpa våra beställare på
bästa sätt.
Utredningsmaterial med beteendestudier samt preliminärversioner för vägledningarna finns att ladda ner på projektets
hemsida (se länk nedan). Man vill gärna ha synpunkter och
förslag till komplettering av vägledningarna.

Intresserade åhörare under presentationen

Tillsammans utvecklar vi vägledningarna så att de
bara blir bättre!

Videoinspelningar från seminariet: http://belok.se/energieffektiva-storkok-lockade-storpublik/
Dokument: http://belok.se/miljoner-att-spara-pa-energieffektiva-storkok/

Martin Lindstaf, FCSI Professional

MILJÖSTYRNINGSRÅDET HAR GÅTT UPP I UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
Miljöstyrningsrådets förslag till krav på storköksmaskiner kan man numera hitta på
www.upphandlingsmyndigheten.se .
Något det råder stor okunnighet om är att utrymmen mellan prefabricerade kyl-/frysrumsväggar och byggväggar behöver ventilation för att undvika kondens och mögel på den kalla prefabricerade väggen. Man
måste föra ner tilluft mellan prefabväggen och byggväggen. Det går inte att ha enbart frånluft i spalten, för
då suger man in den fuktiga luften från köks- och ekonomilokalerna och den luften innehåller mycket vatten som kan kondensera mot kalla ytor.
Ett vanligt fel är att man har för stora kalla ytor i torrförråd som ligger intill kyl-/frysrum. Luftfuktigheten i
sådana rum kan lätt bli så stor att socker och salt blir ”stenbitar”.

Björn Weslien, FCSI Emeritus/Besiktningsman

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:
nordic@fcsi.org

