
CAKE MÅLTIDET
CAKE måltidet er det sunne alternativet  
for deg som ønsker et sunt måltid.

Dedikerte menyer vil bli forberedt til hvert målitd. Dette 
er for å gi et tilbud som er bra for din helse og trivsel. CAKE 
 alternativet består av retter som f.eks er kokt eller forberedt 
i ovnen og består gjerne av kylling, svin, fisk, grønnsaker, ris, 
pasta og salat.

Måltid kan lett identifiseres gjennom CAKE logo som er 
 plassert ved siden av måltidet.

For å finne mer informasjon om hvordan du kan oppnå  
en bedre kosthold, besøk CAKE hjemmesiden på: 
www.hms-kultur.no eller www.hse-culture.no 

Fotokonkurranse
I løpet av Q1 vil CAKE arrangere en fotokonkurranse hvor man 
ønsker at dere formidler et budskap som illustrerer  Personlig 
Risiko – og Konsekvensforståelse.  Fang et slikt øyeblikk med 
ditt kamera, og skriv noen linjer som forklarer bildet.

Bruk din kreativitet og send ditt bidrag til:  
cme053@maersk.com

Bildet behøver ikke å være relatert til arbeidsplassen, 
 det kan være en  situasjon fra hjemmet, trening eller ferie.  

Vinnerbildet belønnes med et reisegavekort på  
12 000,-  NOK!

Bilder må være innsendt før 30.03.2012.

Vinneren blir annonsert  i april 2012 på www.hms-kultur.no   
og  www.hse-culture.no 
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THE CAKE MEAL
The CAKE meal is a healthy alternative for those who wish 
for a healthier meal. 

Dedicated menus will be prepared to each meal. CAKE offers 
you the possibility to choose a better food for your health 
and well-being. The CAKE alternative consists of meals 
boiled or baked in the oven, prepared with chicken, pork, fish, 
 vegetables, rice, pasta and salad.

CAKE logos will be posted in visible places to easily identify 
the healthy choice.

To find more information, visit the CAKE homepage: 
www.hms-kultur.no or www.hse-culture.no

Photo competition
During Q1 CAKE encourages you to share with us a photo you 
might have which illustrates how you understand  Personal 
risk- and consequence. How do you think a picture can 
 capture this? 

Use your creativity and send your contribution to :  
cme053@maersk.com

The picture does not have to be work related, it can be a well 
known situation from home, work out or vacation.

The winner will be drawn in April and receive a 12 000 NOK 
travel gift certificate.

The pictures has to be sent in before 03.30.2012

The winner will be announced at :
www.hms-kultur.no or www.hse-culture.no 
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