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Vejle

Deltag i Den store Grøntsagsdyst
Skal I være en af
de familier,
der skal deltage
i Den store
Grøntsagsdyst
i Vejle

den store
grøntsagsdyst
nnDen store Grøntsagsdyst arrangeres af Coop og Jyske Mediers tre dagblade, Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad og
Vejle Amts Folkeblad.
nnFire familier får hver en mentor stillet til rådighed, en kok, og
skal efterfølgende tilberede en
treretters menu.
nnFamilierne mødes med deres
mentor 15. juni.
nnDen store Grøntsagsdyst finder sted i Skyttehushaven lørdag den 9. august.

Af Flemming Larsen
flla@vafo.dk

Vejle - Glæde. Fællesskab.
Samvær. I nævnte rækkefølge.
Det er ordene i Vejles udgave af ”Den store Grøntsagsdyst”, der finder sted i
Skyttehushaven lørdag den
9. august fra klokken 12 til 17.
Her skal fire familier fra
avisernes udgivelsesområde
dyste bag gasblussene.
Hver familie får en kok
stillet til rådighed som mentor, og de skal hver især
fremstille en tre rettes menu
med grøntsager som vigtigste ingrediens.

Frøet, der spirede

Bag ”Den store Grøntsagsdyst” står Coop og mediehuset Jyske Mediers tre dagblade, Horsens Folkeblad,
Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad.
Idéen er født af vejlenseren Christa Laursen. Hun
kalder ”Den store Grøntsagsdyst” et frø, der spirede.
- Sammen med Coop, SuperBrugsen i Vindinggård
Centret og Kvickly, har vi i
de seneste to år åbnet en restaurant en enkelt dag, Re-

Holdet bag Den store Grøntsagsdyst er Anne W. Ravn, Coop, (t.h.), Uffe Jepsen, varehuschef i Kvickly, (t.v.) Christa Laursen, Kirsten
Mejborn og Tina Laursen. Foto: Mette Mørk

staurant GoCook. Det skete i
2012 sammen med Vinding
Skole og året efter sammen
med Vinding Skole og Syddansk Erhvervsskole, hvor
elever fra Vinding Skole kokkererede. At se deres glæde,
når de senere på dagen serverede maden for bedsteforældre og forældre og inviterede gæster, gav mig lyst til
at videreudvikle konceptet.
En idé, Anne W. Ravn, kendt
som kosteksperten i DR 1’s
sundhedsprogram ”By på
skrump” og til dalig diætist
på Aarhus Universitetshospital, var med på med det

samme, siger Christa Laursen.

Alle kan være med

Med Coops madpyramide
som udgangspunkt inviteres
familier i avisernes udgivelsesområde derfor til at deltage i ”Den store Grøntsagsdyst”.
Det eneste, I skal gøre for
at deltage, er at sende en
mail og fortælle, hvorfor det
netop er jer, der skal være
en af de fire udvalgte familier.
Er det fordi I kunne tænke
jer at begynde at spise mere

sundt i hverdagen?
Er det, fordi I kunne tænke jer at lave mad sammen?
Eller er det, fordi I savner
inspiration til lækker mad
på middagsbordet til hverdag?
En dommerkomite med
Morten Guldberg, udgaveredaktør og madanmelder, i
spidsen, vil herefter vælge
de fire familier, der skal deltage i ”Den store Grøntsagsdyst”.
Eneste betingelse for at
deltage er, at man 15. juni
kan afsætte nogle timer fra
klokken 11.

Her skal familierne møde
deres mentorer, så de kan
være klar til at kokkerere
foran et stort publikum i
Skyttehushaven den 9.
august.
De fire kokke i ”Den store
Grøntsagsdyst” er Michael
Bøggild, indehaver af Restaurant Vedelsborg, René
Hviid, indehaver af Hviids
Vinstue, Lars Thrane, chefkok på Syddansk Erhvervsskole, og Mikael Læborg
Madsen, køkkenchef på Sinatur Hotel Haraldskær.
Anne W. Ravn ser frem til at
kunne være med til at give

danskerne og især børnefamilier inspiration til at bruge flere grøntsager - og få det
til at smage skønt.
- Mange familier oplever,
at det at skulle have grøntsager hver dag er tidskrævende. Og mange ved heller ikke
nok om, hvordan man får en
mangfoldighed af grøntsager til at smage godt.
- Men det handler også om
den glæde og det samvær,
der opstår, når vi kokkererer sammen. Med ”Den store Grøntsagsdyst” vil vi også
gerne lære deltagerne og
publikum at smide mindre
ud, siger Anne W. Ravn. Hun
siger, at det handler om etik
og ansvarlighed for Coop.
Jeres mail skal sendes til
journalist Flemming Larsen
på flla@vafo.dk, og skal være os i hænde senest 10. juni.

Brugsbygning bliver
til pizzeria og kiosk
I løbet af kort tid
rykker et pizzeria
ind i ejendommen,
hvor Dagli’
Brugsen i Grejs
tidligere hørte
hjemme
Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

grejs - Snart behøver Grejs’
måske mest centrale ejendom ikke længere virke tom
og forladt.
Ejendommen på Nørre
Bygade, hvor Dagli’ Brugsen
hørte hjemme frem til lukningen i januar 2013, er endelig blevet lejet ud, og dermed får borgerne i Grejs
igen mulighed for at handle
lokalt.
I første omgang er halvdelen af ejendommen ved at

blive gjort i stand til et pizzeria, og efterfølgende er
det meningen, at der i den
anden halvdel kan blive åbnet en kiosk.
Det er Yildirim Köroglu,
som i forvejen driver et pizzeria i Vestergade i Vejle, der
nu vil forsøge at få en forretning op at stå i Grejs.
- Vi arbejder på at få det
gjort klar, så vi kan åbne så
hurtigt som muligt, fortæller han.

Grillmad og pizza

I øjeblikket er håndværkerne i gang med at gøre lokalerne i stand. Yildirim
Köroglu ved endnu ikke,
hvornår dørene kan blive
slået op, men han håber, at
folk i løbet af relativt kort tid
kan komme forbi og få stillet
sulten.
- Det bliver et sted med
grillmad og pizzaer, så folk
kan komme og sidde og hyg-

ge sig med deres mad, siger
han.
Pizzeriaet kommer kun til
at fylde halvdelen af den
plads, som Dagli’ Brugsen
tidligere havde. I den anden
halvdel er det meningen, at
der skal laves en kiosk, som
enten Yildirim Köroglu, eller nogle mennesker omkring ham, skal drive. Den
har dog foreløbig andenprioritet.
- I første omgang vil vi lave
pizzeriaet færdigt. Derefter
vil vi nok lave en kiosk i den
anden halvdel. Hvis folk bare skal købe en pakke cigaretter, behøver de ikke at
køre helt til Vejle eller Lindved. Vi vil gerne gøre noget
for, at folk bliver her og
handler, siger Yildirim
Körogu.

Overvejede lejligheder

Siden Coop for snart halvandet år siden besluttede sig

Siden januar 2013,hvor Coop besluttede at dreje nøglen om for Dagli’ Brugsen i Grejs, har ejendommen på Nørre Bygade 7 stået og set kedelig ud. Men det er snart slut. Håndværkere arbejder nu på at
gøre ejendommen klar til at huse et pizzeria og senere en kiosk.
foto: alex hermann

for, at Grejs var for lille til en
dagligvareforretning, har
ejendommen på Nørre Bygade 7 stået tom og forladt.
Der har været flere forsøg på
at lokke en købmand eller
en forretningskæde til byen,
men det har ikke kunnet lade sig gøre.

- Der har egentlig været
forespørgsler nok omkring
pizzeriaer, men jeg har gerne villet leje det ud til en discountbutik. Men sådan en
har det ikke været til at finde. Jeg overvejede at lave
det om til lejligheder, men
så kom der en pizzaejer,

som virkede seriøs, så nu
prøver vi det, fortæller Brian Søgaard, som ejer ejendommen.
Håbet er, at bygningen allerede om en måned er taget
i brug til det nye formål.

