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Økologiske gårdbutikker - Midtjylland
Ausumgaard

Sevel Øko

Kristian, Maria og Kirsten Lundgaard-Karlshøj
Holstebrovej 101, 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 44 11

Linda Andersen og Kurt Lauersen
Skovhusvej 4, Sevel, 7830 Vinderup
Tlf. 30 22 68 98

Gårdbutik med salg af bl.a. kød fra Ausumgaardgrisen samt oksekød fra Vesterhavsoksen. Både
Ausumgaard-grisen og Vesterhavsoksen er anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse, hvilket er garanti for god
dyrevelfærd. Gårdbutikken har også et lille udvalg
af lokale kolonialvarer, bl.a. lokal honning fra
Ausumgaard, marmelader og syltede rødbeder.
Butikken er selvbetjent og har åbent stort set hver
dag kl. 8-22 hele året rundt. Der kan betales med
både Dankort, MobilePay eller aftalte penge i
butikken.

Gårdbutik med bredt udvalg af økologiske varer,
bl.a. svinekød og krogmodnet oksekød fra egen
produktion. Derudover sælges oste fra Thise mejeri,
kaffebønner, urtete, chokolade, chips, dagligvarer,
sodavand, øl, vin og bolsjer samt håndlavet sæbe,
hornvarer og andet kunsthåndværk fra lokale
kunstnere.
Butikken er åben efter aftale, og man er også
velkommen til bare at komme forbi.

Øster Dalsgaard

Lindbjerggård

Hans og Lisbeth Ladefoged
Stårupvej 24, Dommerby, 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 38

Bente og Espen Nielsen
Hulen 16, Lindbjerg, 8930 Randers
Tlf. 86 44 22 82 eller 61 78 22 82

Gårdbutik med salg af økologisk okse-, lamme- og
svinekød samt æg af egen avl. Alt kød bliver slagtet
på Sevel Slagteri og finforarbejdet hos Gl. Amstrupslagteren i Struer — begge godkendte til forarbejdning af økologiske produkter. Desuden sælges
økologisk øl, vin, sodavand, krydderier, kaffe, te,
chokolade, olivenolie, pasta og børnetøj.
Man kan ringe for oplysning om åbningstider.

Gårdbutik med salg af økologisk oksekød,
svinekød, lammekød og kyllinger. Desuden sælges
mulardænder samt gæs og jordbær om sommeren.
Der sælges slagtede dyr i hele, halve eller kvarte,
og der sælges diverse udskæringer som flæskesteg,
roastbeef og bøffer samt medister, fars, leverpostej
m. m.
Åbningstider er lørdag kl. 9-13 eller efter aftale.

ØkoLaden

Viktualia

Britta og Søren Pedersen
Nørbæk 15, Højmark, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 34 33 41 eller 25 36 15 51

Anette Feldtmann
Borgergade 20, 8450 Hammel
Tlf. 26 84 1130

Gårdbutik med stort udvalg af grøntsager af
egen avl, oksekød fra egne jerseystude og mange
andre økologiske og biodynamiske produkter,
bl.a. økologiske oste og mejerivarer, hovedsagelig
fra Thise Mejeri. Der er også et bredt sortiment
af mel og olie fra bl.a. Nyborggaard, is fra Skarø,
Søbogaards safter og marmelader, kyllinger fra
Frank Boddum og æg fra Økogårdene. I butikken er
der over 1400 økologiske varer.
Normal åbningstid er tirsdag til torsdag kl. 14-17.30,
fredag kl. 10-17.30 og lørdag kl. 10-14.

Gårdbutik med salg af økologiske spegepølser,
grillpølser, udskæringer og hakkekød af kalve- og
oksekød fra egne dyr, økofjerkræ fra Gothenborg
samt økokød fra landgrise. Desuden sælges mel,
brød, te, kaffe og øl fra Herslev Bryghus. I sæsonen
sælges marmelader, sirup og eddiker fremstillet
af frugt og bær fra egen have samt tomater, chili,
agurker, squash og salat. Vi sælger også frø og
planter til drivhuset og haven.
Åbningstider: Hver fredag kl. 11-17 og lørdag kl.
9-13.

Kilde: gaardbutiklisten.dk, ausumgaard.dk/gaardbutik, wiviv.hulen16.dk,
wwiv.seveloeko.dk, ivit,wokoladen.dk, iviviv.ditlandkoeb.dk/oster-dalsgaard-okologi,
mi,w.viktualia.dk (30.01.2020, uddrag, redigeret)
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Job inden for hotel, restaurant og køkken
Job: Kantinemedhjælper på skole

Job: Kok på restaurant

Den Kreative Skole

Restaurant Nomi

Til vores skoles kantine søger vi en kantinemedhjælper, som brænder for at lave sund og
god mad. Vi er et professionelt arbejdende team
bestående af tre medarbejdere, og vi vægter godt
humør og gode samarbejdsevner.

Vikar til fuldtidsstilling søges, da vores dygtige
kok går på barsel. Du vil indgå i vores fantastiske
køkkenteam på vores pulserende restaurant i
centrum. Arbejdet består i tilberedning af danske
varme retter a la carte, smørrebrød samt buffet.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, og der vil til
tider være meget travle perioder.
Vi forventer, at du er min. 25 år og uddannet kok.
Erfaring fra lignende stilling er en fordel, men ikke
et krav.
Skiftende arbejdstider — der skal påregnes en del
aften- og weekendarbejde.

Vi forventer, at du:
• kan arbejde selvstændigt og vise initiativ
• er serviceminded og fleksibel
Dine arbejdsopgaver er bl.a.: ordne grøntsager,
smøre sandwich, betjene kassen og fylde op.
Arbejdstid: 7.00-13.00 alle hverdage.

Job: Ernæringsassistent

Job: Uddannet kok

Ældrecafeen

Tivoli

Til vores ældrecafe søges snarest en
ernæringsassistent med erfaring fra lignende job.

Kunne du tænke dig at lave retter fra bunden
i samarbejde med vores dygtige kokke? Så er
du måske vores næste kok. Dine opgaver er
forarbejdning og tilberedning af varme og kolde
retter i høj kvalitet.

Dine arbejdsopgaver vil være:
• indkøb
• smøre smørrebrød
• lave varm mad (en gang om ugen)
• lave mad til særlige arrangementer

Du er:
• uddannet kok
• fleksibel, ansvarsbevidst og selvstændig
• robust og kan lide at have travlt

Du besidder en god portion ordenssans, kan
arbejde selvstændigt og har kørekort. Det er en
fordel, hvis du også har egen bil, men det er ingen
betingelse.
Arbejdstid: 25 timer om ugen med skiftende
arbejdstider (mellem kl. 10.00 og kl. 19.00).

Du kan arbejde hver aften og hver anden weekend
fra 1/5-15/9.
Glæd dig til en spændende arbejdsplads med
masser af positiv energi og en god hold-ånd.

Job: Opvasker og køkkenmedhjælper

Job: Køkkenassistent på plejecenter

KLG Group Denmark A/S

Plejecenter Norahus

Kan du sige ja til gå-på-mod og godt humør?
Er du typen, som trives, når det går stærkt? Og
er du også service-minded og interesseret i mad?
Så er du måske den nye opvasker og køkkenmedhjælper, vi søger til vores personalekantine.
Vi laver dagligt mad til ca. 230-300 personer.
Maden er hjemmelavet, og vi har fokus på
variation, økologi og sundhed.
Dine primære opgaver bliver at vaske op, rengøre
køkkenpartier, ordne kantine, smøre sandwich og
klargøre salatbar.
Fast stilling på deltid, 30 timer pr. uge med en
arbejdstid fra kl. 8.30-14.30 mandag til fredag.

Vi søger en køkkenassistent til faste weekend-vagter
på Plejecenter Norahus.
Du skal være med til at skabe de allerbedste
måltider for vores beboere, og du skal hjælpe til
med servering, oprydning, opvask og rengøring.
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Vi søger dig, der
• er engageret, fleksibel, lyttende og god til
dialog
• er humoristisk og god til at samarbejde
• er ansvarlig og mødestabil
Arbejdstid: hver weekend (lørdag og søndag) fra
kl. 11.00-18.30. Erfaring fra lignende stilling vil være
en fordel, men er ikke et krav. Vi forventer, at du
har gode danskkundskaber.
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Job: Køkkenmedhjælper

Job: Kok på hotel

Bowlingcenter

Hotel Stjernen

Vi søger en fleksibel og selvstændig kollega til
nyåbnet bowlingcenter.

På Hotel Stjernen er din fornemste opgave at give
vores gæster en madoplevelse gennem passion,
kvalitet, dygtighed og finesse. Her vil du arbejde
med de bedste råvarer og opleve, hvordan kvalitet
og madglæde går hånd i hånd.

Dine primære opgaver er:
• Anretning af lune retter
• Servering
• Ekspedition
Jobbet kræver, at du har masser af energi og godt
humør. Du skal kunne tale og forstå dansk.
Vi tilbyder dig en spændende fast fuldtidsstilling,
hvor du bliver en del af et dedikeret og
professionelt team. Fleksible arbejdstider, dog må en
del aften- og weekendarbejde påregnes.

Om dig:
• Du har en stor passion for madlavning
• Du er en udpræget holdspiller med et positivt
sind
Det er et krav, at du er uddannet kok.
Vi kan tilbyde en fast fuldtidsstilling med skiftende
arbejdstider og indflydelse på vagtplaner.

Job: Blæksprutte til ældrecenter

Job: Køkkenpersonale til Toftkroen

KØbenhavns kommune

Restaurant Toftkroen

Vil du medvirke til, at vores ældre beboere på Nybo
Ældrecenter får en dejlig aften med fokus på det
hyggelige måltid, så er denne deltidsstilling måske
noget for dig.
Du møder kl. 13.30 alle hverdage og går i gang med
praktiske opgaver såsom oprydning og opvask samt
klargøring af kaffe. Senere er det tid til at dække et
aftensbord og servere for vores beboere.
Lettere indkøb kan forekomme, så kørekort er en
fordel men ikke noget krav.
Efter oprydning og opvask slutter din vagt kl. 19.00.

Vi har travlt på Toftkroen og har brug for ekstra
hjælp i vores køkken. Vi søger medarbejdere, der er
friske på gennemsnitligt 20 timers arbejde om ugen.
Arbejdstiderne vil primært være torsdage, fredage
og lørdage, og tiderne vil hovedsaligt ligge kl. 12-21.
Arbejdsopgaverne vil være: klargøring af råvarer,
servering, oprydning, opvask og rengøring.
Vi forventer, at du er god til at samarbejde, og at du
har et højt arbejdstempo.
Erfaring ingen betingelse, da vi sørger for den
nødvendige oplæring.

Job: Kantinemedarbejder

Job: Køkkenleder

IT Consult WWB

De Vilde Svaner

Vi er et stort it-firma med egen kantine, og vi søger
en kantinemedarbejder, der kan lave sund mad af
høj kvalitet. Har du lyst til at indgå i vores køkkenteam og være med til at planlægge ugens menu?
Dine arbejdsopgaver vil primært være det kolde
køkken samt mødeforplejning. Det er et krav,
at du kan kommunikere på engelsk, da vi er en
international arbejdsplads.

Skovbørnehaven De Vilde Svaner huser til daglig ca.
50 børnehavebørn i alderen 3-6 år, som de fleste af
ugens dage kører ud til Hareskoven.
Der skal produceres varieret og spændende frokost
til vores 50 børn, så vi søger en køkkenleder, som
har interesse i børns ernæring og kost, og som både
kan tænke i varme retter, der kan spises hjemme i
huset, og mad, der kan tages med ud i skoven og
spises der.
Det er et krav, at du er uddannet kostvejleder.
Vi forventer, at du er pålidelig, glad for børn og har
godt humør.
Du skal have en ren straffeattest.
Arbejdstid kl. 6.30-13 hver dag.

Det er desuden et krav, at du:
• har hygiejnekursus
• har erfaring med at arbejde i et køkken eller en
kantine
Arbejdstid: 8.30-14.00 alle hverdage.
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Ølejre

Drejø Ølejr

Samsø Ølejr

Hvornår: Uge 24-34
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

Hvornår: Uge 27-31
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

Temaet for Drejø Ølejr er krop, sind og ånd. Drejø
ligger ca. en times sejltur fra Svendborg. Øen har
købmand, posthus, cafe, kro, kirke og museum.
50 meter fra lejren findes badestranden. Lejren
har elektricitet, stort køkken- og opholdstelt,
aktivitetstelte, bålplads, badehus med sauna samt
sovetelte. Overnatning foregår i fælles sovetelte
eller i medbragt mindre privattelt. I alle uger er
maden vegetarisk og overvejende økologisk.
Alle forventes at deltage i de praktiske gøremål.

Samsø Ølejr er en familielejr for børn og voksne
i alle aldre, og deltagerne er selv med til at
bestemme ugens indhold og aktiviteter.
Lejren ligger på den nordvestlige side af Samsø i
Ballebjerg Bakker. Der er dejlige strande (ca. tre
km væk) og naturområder i nærheden. Lejren har
køkkentelt, spisetelt, badevogn med varmt vand og
fælles sovetelte. Det er ikke tilladt at medbringe
egne telte, men man skal selv medbringe sovepose/
dyne og madras eller underlag.

Lyø Ølejr

Skarø Ølejr

Hvornår: Uge 26-33
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

Hvornår: Uge 26-31
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

Lyø er en ølejr, hvor musikken er i centrum. Lyø
ligger i det sydfynske øhav ca. 40 minutters sejlads
fra Fåborg. Ølejren ligger på den sydligste del af øen
og har direkte adgang til havet.
Lejren har et dansetelt, et stort køkkentelt med
alt udstyr til madlavning og spisning, sovetelte,
badefaciliteter, sauna, bålplads, svedehytte m.m.
Man kan enten sove i et af de fælles sovetelte
eller slå sit eget telt op. Alle forventes at deltage
i de praktiske gøremål som madlavning, indkøb,
opvask, rengøring osv. Deltagerne opfordres til at
medbringe akustiske instrumenter (der er ingen
strøm).

Temaerne på Skarø Ølejr varierer fra uge til uge,
fx er uge 29 for singler med børn, og uge 30 er
alkoholfri ølejr.
Skarø ligger i det sydfynske øhav, en halv times
sejlads fra Svendborg. Lejren ligger ud til vandet
ca. 1 km fra Skarø by. Lejren er indrettet med et
køkkentelt, et aktivitetstelt og fælles sovetelte. Man
kan enten sove i et af lejrens sovetelte, eller man
kan tage sit eget telt med. Der er ikke træk-og-slip,
men et toilethus med muldtoiletter. Der er heller
ikke strøm, men gas til madlavning, køleskabe og
varmt vand. Da der ikke er nogen dankortautomat
på øen, skal man medbringe kontanter.

Omø Ølejr

Vejlø Ølejr

Hvornår: Uge 27-32
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

Hvornår: Uge 27-30
Pris: Voksne 1085,- Unge 805,- Børn 630,-

På Omø Ølejr varierer temaerne fra uge til uge, fx
er uge 30 en Irsk uge og emnet for uge 31 er Mad

De forskellige ugers emner og aktiviteter varierer,
og der er igangsættere på alle ugerne.
Vejlø er en lille ø i Nakskov Fjord. Der er en
enkelt gård med en lille kiosk på øen, en
naturcampingplads samt Vejlø Ølejr beliggende
tæt på stranden, hvor der er havkajakker, kanoer,
surfboards m.m. Dagens praktiske gøremål klares
i fællesskab med initiativ og samarbejde imellem
lejrens deltagere. På Vejlø Ølejr overnatter man
i store militærtelte, og det er ikke tilladt at
medbringe egne telte på ølejren.

til enhver tid.
Omø ligger ved siden af Agersø ud for Stigsnæs,
sydvest for Skælskør. Ølejren ligger ved øens
sydøstlige kyst med direkte adgang til vandet. I
lejren er der bl.a. et 150 mz stort lege- og dansetelt
med fast gulv, toiletvogn med træk og slip samt
sovetelte. Man kan enten sove i et stort fælles
sovetelt eller i sit eget lille telt. Pga. det begrænsede
areal til teltpladser, skal man bestille teltplads på
forhånd.

Kilde: oelejr.dk, samsoe-oelejrdk (02.05.2020, uddrag, redigeret)
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