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Vi har besøgt virksomhedsca-

feen hos maD House i mid-

delfart. Her forener man det 

sunde med det sanselige og 

serverer mad, som man kun 

mad for alle sanser
kan drømme om. Det er slow 

food lavet fra bunden med 

maser af smag, duft og farver, 

så sanserne virkelig kommer 

på en prøve. 

Mit besøg hos MAD House starter også med 

en usædvanlig oplevelse. Jeg træder inden-

for i en af de mange prægtige bygninger, 

som ligger blandt mange i det, der tidligere 

var et psykiatrisk statshospital i centrum af 

Middelfart - og forvirringen er total.

Oversigten over de forskellige firmaer, som 

huset rummer, viser, at jeg finder virksom-

hedscafeen på femte sal. Underligt, da jeg 

allerede i stueetagen bliver mødt af en lind 

strøm af velduftende mad. Og hvad er det 

for en lyd? Mens jeg venter på elevatoren, 

fornemmer jeg en underlig boblelyd. Da 

elevatordøren åbner sig, forstå jeg alt bedre. 

Jeg bliver mødt af lyde og billeder, som byder 

mig velkommen under havets overflade. Hele 

turen i elevatoren både op og ned er et sjovt 

og usædvanligt besøg i fiskenes rige.

Ned – det skal jeg nemlig igen. Kantinen lå 

selvfølgelig i kælderen, som først antaget. 

Hvad er Slow food?
Slow Food er baseret på en filosofi, der 

bygger på langsomhed og ro. Fænoment er 

udsprunget i Italien, hvor italienske maden-

tusiaster ville protestere mod McDonalds’ 

indtog i Rom i 1986. Når man baserer sit 

køkken på Slow Food, er kun det allermest 

nødvendige tilberedt i forvejen, da al maden 

skal tilberedes så frisk som overhovedet 

muligt. Princippet opfordrer til madlavning 

efter traditionelle metoder – med ro og 

langsomhed som værn mod hastværk og 

stress.

Læs mere på www.slowfooddenmark.dk

Christl Radler – virksomhedscafeens køkkenchef
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”Du er vel kommet til MAD House, her er 

alle tingene vendt lidt på hovedet”, oplyser 

Christl Radler, køkkenchefen af husets 

kantine/cafe. Det er altså ikke første gang, 

hun oplever, at besøgende kommer en smule 

forsinket til deres aftaler. Mon ikke husets 

omvendte oversigtsplan er skyld i dette?

Vender tingene på hovedet
Cafeen åbenbarer sig til at være et mekka 

af indtryk. Her er intet, der minder en 

smule om en kantine, som de fleste af os 

kender den. Det er nok også grunden til, at 

Christl ikke bruger betegnelsen kantine men 

derimod byder velkommen i MAD House’s 

virksomhedscafe. Her er et væld af forskellige 

farver – umiddelbart sammensat på en sjov og 

anderledes måde. ”Jeg har fundet frem til, at 

farverne er taget fra forskellige Gajol-pakker”, 

fortæller Christl og tilføjer, ”da jeg startede 

var her ikke andet end de farverige lokaler og 

selvfølgelig køkkenet.”

Chrsitl har været ansat som køkkenchef 

siden maj 2007. Hun har, som hun selv 

siger det, 40 års erfaring fra branchen, da 

hun er opvokset på Ørbæk Kro. På hendes 

visitkort kan der både stå receptionist og 

kok. Hun har bl.a. været daglig leder af 

netop Ørbæk Kro, arbejdet i Fiskehuset i 

Svendborg og været fire år i Magasins café 

og meget mere. 

At der ikke var andet end farverige vægge og 

et køkken at gå i kast med betød, at Christl 

kunne forme kantinen lige efter hendes og 

selvfølgelig også unisans’ filosofi. Unisans 

er virksomheden bag virksomhedscafeen i 

MAD House, og de arbejder med at sætte 

sansebevidstheden på menuen – både i 

skoler, institutioner og på arbejdspladsen. 

Helt i tråd med denne filosofi tilbyder virk-

somhedscafeen i MAD House sund og ærlig 

mad med en sanselig oplevelse.

”Jeg kan godt lide at give mennesker 

en oplevelse og overraske dem. Forsøge 

at pirre deres sanser. Kunderne må gerne 

undre sig, når de får noget mad i munden. 

Det betyder ikke, at maden skal smage 

underligt eller være uspiselig. Derimod skal 

kunderne undre sig over den blå farve, som 

f.eks. vores løgsuppe nogle gange kan have,” 

forklarer Christl grinende og uddyber, ”jeg 

kan godt lide at vende tingene lidt på hove-

det – og være med til at give vores kunder 

noget at tænke over. Men det afgørende 

for mig er, at kvaliteten er i orden, og at vi 

laver maden fra bunden med afsæt i gode 

og gerne lokale råvarer.”

Enkelt og rent håndværk fra bunden

Man fornemmer hurtigt, at Christl er en 

ildsjæl, som har ét ønske. At give kunderne 

en oplevelse i form af den mad de spiser, 

og de omgivelser de spiser den i. ”Mine 

gæster skal kunne smage, at der er lagt 

kærlighed og sjæl i maden. Det handler kort 

sagt om enkelt og rent håndværk, som kan 

smages i maden. Jeg arbejder ud fra den 

filosofi, at mad tager tid, og derfor tager 

cafeen også afsæt i princippet Slow Food”, 

fortæller Christl.

Virksomhedscafeen hos Madhouse

Rødbedesalat med chokolade (15 pers.)
2 kg friske rødbeder

5 dl græsk yoghurt

3 spsk. kaffe (direkte fra posen – endnu bedre 

direkte fra kværn)

3 spsk. reven chokolade

Salt og peber

Kog rødbederne i letsaltet vand i ca. 45 min. 

eller indtil de er møre. Dæk rødbederne med 

koldt vand og ”smut” skindet af dem. Skær 

efterfølgende rødbederne i tern på størrelse 

med en terning.

Rødbederne vendes sammen med resten af 

yoghurt, kaffe, reven chokolade, og salt og 

peber sammen til en velsmagende marinade/

dressing. Bland rødbedeternene i marinaden/

dressingen og server salaten pyntet med reven 

chokolade. 

Salaten kan serveres til en helstegt steg, 

som tapas eller som en garniture til f.eks. en 

ruccolasalat.

Velbekomme!
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Lysekronen i indgangen hos Madhouse

De fem sanser
Vores sanser sørger for, at vi får indtryk 

fra omverdenen. Traditionelt taler man 

om fem sanser: synet, hørelsen, smagen, 

lugtesansen og følesansen.

Vi træffer beslutninger på baggrund af 

vores sanser; på baggrund af noget vi har 

hørt, set, smagt, lugtet eller følt. Derfor kan 

vi øge kvaliteten af de beslutninger, vi tager, 

ved at øge bevidstheden omkring brugen af 

sanserne.

MAD House Denmark
MAD House Denmark er et moderne 

innovationshus, der tilbyder kreative ram-

mer for virksomheder. Huset bryder med 

det konforme i retning og tankegang og 

danner base for nytænkning og samarbejde 

på tværs.

Læs mere om MAD House på 

www. madhousedenmark.dk

Unisans – en oplevelsesvirksomhed
Unisans er en innovativ virksomhed, der 

formidler oplevelser med fokus på sanse-

bevidsthed gennem et stadigt voksende net 

af subbrands, der blandt andre omfatter 

forretningsenhederne madbutikken, hotel-

let, virksomhedscafeen og konsulenthuset. 

Unisans opstod som idé i 2005. Den for-

retningsmæssige tidsregning i unisans tager 

dog for alvor fat i sommeren 2006. I dag 

beskæftiger unisans 55 faste medarbejdere 

plus en bred vifte af tilknyttede freelancere 

og samarbejdspartnere.

Læs mere om unisans på www.unisans.dk
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Det er ikke svært at fornemme, at virk-

somhedscafeen i Middelfart byder på 

mange forskellige mad- og sanseoplevelser. 

Oplevelser som Chrsitl ikke ønsker at have 

patent på. For hende er det utroligt vigtigt 

at dele ud af opskrifterne og fungere som 

inspirationskilde for sine kunder. ”Jeg for-

søger at udslette den barriere, der hedder 

os i køkkenet og dem på den anden side”, 

fortæller Christl. Det er også grunden til, 

at jeg ikke har en traditionel disk eller et 

anretterbord. Køkken, betjening og cafe 

flyder mere eller mindre ud i et. Der findes 

heller ikke en officiel menuplan – Christl vil 

overraske. Men selvfølgelig kender køkkenet 

ugens menu, og i sidste ende er det humøret 

hos dagens kok, som sætter den sidste prik 

over i’et.

At skabe oplevelser og god mad
Det service, man serverer maden med og på, 

kan også være med til at vække kundernes 

opmærksomhed. Christl gør nemlig en dyd 

ud af at finde så mange forskellige fade og 

skåle, som overhovedet muligt. ”Det er bare 

ikke mig, når tingene bliver for strømlinede, 

og så har vores gæster også lidt at snakke 

om over frokosten”, gør Christl opmærksom 

på. Af samme grund har Christl investeret i 

serveringsborde med hjul på. ”Det betyder, 

at vi kan placere maden mange forskellige 

steder – alt afhængigt at lyst og humør”, 

tilføjer Christl. Om sommeren har kunderne 

endda mulighed for at bestille en picknick-kurv 

med deres frokost, som de så kan nyde i de 

smukke omgivelser lige udenfor døren.

Cafeen forsøger at bruge så mange økolo-

giske produkter som muligt. I øjeblikket er 

andelen af økologiske produkter på ca. 40%. 

”Det har faktisk overrasket mig meget, hvor 

høj kvaliteten  er på vores Sanse-boller, når 

vi bruger økologisk mel”, konstaterer Christl 

overraskende og tilføjer, ”bollerne får en helt 

anden konsistens med økologisk mel. Det er 

virkelig utroligt.” 

Christl har 12 ansatte, som hjælper hende 

med at opfylde hendes målsætning og 

drømme med virksomhedscafeen. De ansatte 

består både af kokke, smørrebrødsjomfruer 

og opvaskere, hvor alle er en uundværlig 

brik for at kunne skabe en oplevelse for 

den enkelte kunde. Der er ikke tale om et 

storkøkken – endnu. Cafeen bespiser dagligt 

ca. 50 personer plus forskellige konferencer 

eller møder i huset. Derudover leverer cafeen 

også mad ud af huset til andre mindre virk-

somheder, som enten ikke har råd eller plads 

Salat og andet godt fra buffeten

til egen kantine. Men virksomhedskantinen i 

Middelfart byder også på andre happenings 

end bare den daglige frokost.

Sanser, smag og stemning
Team cocking er en af to tilbagevendende 

events, som er meget populære blandt 

forskellige virksomheder, som f.eks. afholder 

en konference eller anden mødeaktivitet i MAD 
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Friske fiskefrikadeller

House. I stedet for at afslutte med en allerede 

tilberedt middag, rydder Christl og hendes 

ansatte hele cafeen og stiller mindre mobile 

køkkener op, hvor gæsterne skal tilberede 

deres egen middag i forskellige grupper.

”Vi oplever ofte, at folk står lidt hjælpeløse 

og kigger undrende omkring, når vi præ-

senterer dem for aftenens ingredienser og 

ikke mindst for de sammensætninger, vi 

har i tankerne”, fortæller Christl og tilføjer, 

”blandt andet kan vores rødbedesalat med 

kaffe og chokolade nævnes. Den får ofte 

øjenbrynene til at løfte sig, men indtil videre 

har den været en stor succes”.

Derudover tilbyder cafeen også MAD-dinner, 

som virkelig sætter gang i sanserne. Her 

bliver fire personer sat sammen. Hvert hold 

får udleveret tre spændetrøjer og et bind til 

øjnene (Husk på, at vi stadig er på det gamle 

psykiatriske statshospital). Tre personer 

ender dermed i spændetrøjer, og den sidste 

mand får bind for øjnene og skal made de 

andre tre. ”Det er en sjov oplevelse, som 

på alle måder pirrer alle vores sanser og 

stiller krav til teamets koordinerings- og 

samarbejdsevner”, tilføjer Christl.

Indtil videre er virksomhedscafeen den 

første og eneste i rækken, men der er 

Køkkenet i fuld sving
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Nyhed 
- Foodservice færdigvareretter

Miron Foods lancerer en ny spændende færdigvare-
ret, som gør det nemt for dig at tilberede en lækker  
menu med råvarer af høj kvalitet på et minimum af 
arbdejdstid. Retterne opvarmes direkte i poserne.

 Færdigkogt kyllingebryst i strimler og jasminris af  

   bedste kvalitet

 Frisksnittede grøntsager i første klasse sauce

 12 portioner af ca. 415 gr. - klar på 20 minutter!

 Minimum af spild og kendt kostpris

Tlf. 96 31 25 00
www.miron.dk

Mød os på 

Tema 2009-messen i 

Bellacentret 22. - 25. feb. 

og smag retten!

- your poultry partner

Konkurrence på 

standen - rekvirer invitation 

på miron.dk

www.multiline.dk  .  Tlf. +45 7010 7700

Vi udvikler, sælger og distribuerer produkter indenfor 

bl.a. følgende områder:

-

MultiLine - din totalleverandør

Mød os på Tema 2009 i Bella Centret, Stand nr. C2 003

planer om at sprede konceptet og åbne flere virksomhedscafeer 

med tiden. Men her og nu er det nyeste tiltag, at kunderne 

fremover en gang om ugen tilbydes en take away menu. Indtil nu 

har kunderne haft mulighed for at tage det overskydende mad fra 

frokosten med hjem. Men nu vil Christl tilbyde dem en separat 

menu – kun beregnet til take away. Et skridt som mange kantiner 

overvejer, og lige så mange allerede er ved at realisere. En 

uundgåelig udvikling, som jeg ofte møder, når jeg besøger landets 

mange forskellige kantiner.

Men det er højst sandsynligt ikke de eneste ideer og tiltag, som 

Chrsitl ligger inde med. En ting er i hvert fald sikker. Når man 

besøger virksomhedscafeen i MAD House, går man derfra med en 

oplevelse rigere. For som Christl sagde: ”Hos os får du mere end 

bare frokost – du får en oplevelse!”
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