INSPIRATION, MAD & FÆLLESSKABER
Rub & Stub tilbyder en række inspirerende (mad)oplevelser for
virksomheder. Oplevelserne kan både styrke det kollegiale
fællesskab og sætte rammen for en festlig aften.

FOREDRAG &
TEAMBUILDING

Rub & Stub skræddersyr foredrag, kreativ gastronomisk
teambuilding og særegne middagsoplevelser, som alle har
ressourcebevidsthed og god mad som omdrejningspunkt.
Fælles for Rub & Stubs (mad)oplevelser er, at de faciliteres af
dygtige og engagerede mennesker.
Nedenfor beskrives nogle eksempler på arrangementer.
Tag kontakt, så laver vi et tilbud til jer.
Gør en forretning ud af at bruge Rub & Stub - et foredrag
Her får I konkrete løsninger på madspild, og vi lægger op til en
snak om, hvad der kan være med til at fastholde fokus fremover.
Vi fortæller om, hvad madspild er for en størrelse, og hvorfor der i
disse år er så stort fokus på problemet. Vi ser på mulighederne i at
gentænke og udfordre de strukturer, der skaber spild. Deltagerne
får mulighed for at reflektere over en problematik, som de møder i
dagligdagen, men som også er et globalt, politisk anliggende.
Undervejs serverer vi lidt snacks lavet på overskudsvarer.
Varighed: 1-2 timer
Bæredygtig gastronomisk teambuilding
Vi starter med en introduktion til madspildsproblematikken og
overskudsvarernes forunderlige verden. Herefter skal vi i
fællesskab transformere dagens overskudsvarer til et
festmåltid. Deltagerne skal tænke kreativt, deres teamwork sættes
på prøve samtidig med, at de gængse køkkenmetoder bliver
udfordret. Resultatet af deltagernes gastronomiske udfoldelser er
et fælles og festligt måltid.
Varighed: 3-5 timer

Booking og spørgsmål
Maria Abrahamsen
t: 23435640
e: maria@spisrubogstub.dk
w: spisrubogstub.dk

Middag på overskud
Rub & Stubs overskudsmiddag er en uformel middag og en sjov
oplevelse, som styrker det sociale fællesskab og giver nye
samtaleemner. Vi sammensætter jeres middag af overskudsvarer
og fortæller de sjove baggrundshistorier om dem. Middagen kan
ske et sted, som er en overraskelse for jer (hvis det ønskes).
Middagen er i sig selv en fremragende madoplevelse, og den
præsenterer jer også for skæve fortællinger, overraskelser og nye
sammensætninger.
Varighed: 2-4 timer

