”Danskernes BMI skyder i vejret. Derfor er der hårdt
brug for det øgede fokus på sund mad og sund livsstil, som er opstået i samarbejde mellem aktører i
Region Sjælland. Af hensyn til os og af hensyn til
vores efterkommere.”
Anette Berg Carlsen
Københavns Madhus

”Fremstilling af fødevarer og nydelsesmidler af høj
kvalitet i Region Sjælland giver gode muligheder for
at sælge to produkter: Den fremstillede vare samt
historien om fremstillingen ved besøg på virksomheden og som storytelling om produktet.”
Henrik Toft Jensen
Roskilde Universitet Center

”Alle regionens supermarkeder, tankstationer, bagere, slagtere i lokalområdet skal forhandle fødevarer fra de fede jorder omkring dem. Hoteller og
restauranter skal sætte lokale produkter og fødevarekvalitet i højsædet og genopdage det ærlige
og ordentlige måltid. Det gælder også skolerne, så
børnene og de unge lærer om smag og om måltidets betydning for sundhed og velvære. Det er min
vision.”
Nethe Plenge
Kogekone

”Vi skal ændre fokus fra, hvordan vi får solgt de produkter, vi aktuelt producerer, til hvordan vi udvikler
og producerer produkter som markedet efterspørger og som kan sælges som højværdiprodukter..”
Jens Peter Sørensen
Formand for Fødevareplatformen

”Det er vigtigt, at udviklingen af en lokal fødevarekultur går hånd i hånd med uddannelsen af kokke.
Kun på den måde vil kulturen blive en del af restaurationsbranchen.”
Peter Friis
Selandia ceu

”Det bedste sted at se nye tendenser og muligheder for fødevareproduktion er i Region Sjælland. Få
steder i landet er mulighederne så store og eksperimenterne så mangfoldige, som netop i nærmarkederne til Hovedstadsregionen. Vi er godt på vej,
men det dynamiske potentiale i den lange omstilling mod mere økologi skal nurses og udvikles gennem viden, netværk og samarbejde.”
Michael Svane
Dansk Landbrugs økologisektion
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Fødevareplatform Region Sjælland
- en katalysator til vækst
Honning og håndværksoste, convenience food og frugtvin,
kødkasser og friskkværnet korn. Det er blot nogle af de produkter, der tegner fødevaresektoren i Region Sjælland. Her er
ikke halm i træskoen, men vidensbaseret vækst hos de moderne, innovative og meget forskellige virksomheder, der fortæller deres væksthistorier i denne bog.
Vækstforum Sjælland har fostret og finansieret Fødevareplatform Region Sjælland for at fremme væksten i regionens fødevarevirksomheder, der i forvejen er kendetegnet ved stor
mangfoldighed og stolte fødevaretraditioner. Over 360 enkeltpersoner og virksomheder har løbende kontakt til Fødevareplatformen.
Denne bog er tyve snapshots, taget i sommeren 2010. Her viser
Fødevareplatformen, hvordan de tyve udvalgte virksomheder
har udviklet sig de senere år. Bogen synliggør et væld af innovative ideer, eksempler på godt købmandskab og evner og lyst
til at netværke og samarbejde med andre virksomheder og offentlige aktører. De tyve snapshots er blot eksempler på væksttiltag, som fødevaresektoren i Region Sjælland er så fuld af.
Bogen tegner et billede af en region, hvor der ikke kun er grøde
kun i jorden, men også blandt fødevareproducenter, vidensinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og turistorganisationer,
der forener kræfterne i Fødevareplatformen. Det resulterer,
som denne bog viser, i nye produkter, nye arbejdspladser, nye
markeder og nye veje til fremtidens forbrugere.
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Regionen har mange resurser i form af viden, personer, institutioner og industri. Sjællands gode forhold for plantevækst,
dygtige landmænd og nærheden til et stort marked giver
samtidig optimale vækstvilkår for fødevareerhvervet. Fødevareplatformens opgave er at bringe aktørerne sammen i et
netværk og igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter, så
regionens fødevarevirksomheder fortsat vil være leverandører
til hele verdens køkkenbord.

Virksomhederne ER meget forskellige, men trods det, har de et
fælles fokus: Kvalitet til forbrugerne. De forbrugere, der vil leve
sundt, men som også vil have smag. Dem, der vil have kvalitet, men som også vil have det nemt samt alle dem, der faktisk
spiser flere og flere måltider tilberedt uden for hjemmet. Hvad
enten det er på verdens bedste restaurant NOMA eller i kantinen på arbejdspladsen, så er der en bid af Region Sjælland
med på bordet.

Fødevareplatformen sætter ind på fem områder: logistik og
afsætning, produktkvalitet, produktudvikling, formidling samt
branding. De er alle forudsætninger for en fortsat vækst, der
skaber nye arbejdspladser og værditilvækst gennem nye, interessante højværdiprodukter og større produktioner.

Region Sjællands erhvervsstruktur rummer en meget bred variation af fødevareproducenter og distributører, som dagligt
forsyner både hovedstaden og resten af landet med fødevarer.
Flere af de portrætterede vækstvirksomheder er godt etablerede på de nære eksportmarkeder, andre er lige begyndt. Men
også fremover åbner nye markeder sig, ikke mindst ved udsigten til en fast forbindelse over Femern Bælt. Hamburg og Berlin
er snart lige så tæt på som København.

Samarbejde og netværk er relevant for både store koncerner
og små håndværksproducenter. De store, der tæller mange
lokale arbejdspladser, har brug for dynamik og sparring, hvis
de også fremover skal kunne konkurrere med virksomheder
udefra. De mellemstore virksomheder har ofte brug for viden
til yderligere vækst, og de mindste kan drage god nytte af erfaringer og udveksling i formaliserede netværk.
Virksomhederne skaber lokale arbejdspladser og forankring,
der er med til at holde landbokulturen levende, og de fornyr
de stærke landmandstraditioner, der i forvejen kendetegner
Region Sjælland. Gårdbutikker, markeder og lokale produkter
er både vedkommende storytelling og mundrette lækkerier,
der taler til den moderne forbrugers behov for oplevelser.

Når man leverer til nærområdet er der ingen undskyldning,
hvis kvaliteten ikke er helt i top. Lokale forbrugere forventer
det ypperste – og det forpligter. At det også lykkes at udbrede
samme høje kvalitet til resten af landet og via eksport til udlandet - herunder også til Kina - er et udtryk for, at der bag de gode
væksthistorier gemmer sig et professionelt erhverv, der bygger
på viden og udvikling, forbrugertrends og logistik.
Det er af afgørende betydning at styrke viden og videre udvikling i hele regionen, hvis virksomhederne skal kunne klare
sig i konkurrencen med producenter udefra. Verden bliver
hele tiden både større og mindre. Større, fordi der kommer nye

markeder og nye konkurrenter til og mindre, fordi teknologi
og logistik gør det muligt for selv en relativt lille producent på
Sjælland at blive leverandør til forbrugerne i Shanghai.
Der bliver flere mennesker i verden, og der bliver flere, hvis forbrugsvaner minder om vores. Markederne omkring os vokser,
og forbrugerne forandrer sig hastigt: Kinas 39 millioner potentielle økologiske forbrugere er allerede vokset til endnu flere,
når denne bog forlader trykpressen.
Fødevaresektoren i Region Sjælland står solidt plantet lige
midt i det, som tidsskriftet Mandag Morgen i en analyse af fødevaresektoren spår vil blive et nyt væksteventyr, drevet af den
globale forbrugers krav om blandt andet convenience food,
sundhed og smag.
Det kræver nye produkter, nye samarbejder og nye måder at
tænke fødevarer på.
Med den viden, erfaring og det solide netværk, Fødevareplatformen repræsenterer, er fødevarevirksomhederne i Region
Sjælland godt på vej.

Jens Peter Sørensen				
Formand for Fødevareplatform Region Sjælland

Lis Andresen
Sekretariatsleder

En

aktivitet
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Det er også blevet muligt at få en rundvisning på bryggeriet,
ligesom Bryghuset med udskænkning i gårdhaven er et
sikkert hit for både lokale og turister. Traditionen med eget
udskænkningssted kommer for øvrigt også fra Tyskland, hvor
hvert bryggeri med respekt for traditionerne har egen øl-have
eller øl-stue.

Dogmeøl giver stolthed lokalt

Lokal - dogme - ambition

For Patrick Reventlow-Grinling er der mere på spil end bare øl,
når han satser stort på ølbrygning på Krenkerup Gods. For ham
handler det også om at tilføre lokalsamfundet stolthed og at
bidrage til sammenholdet på egnen, når en øl fra Krenkerup
blot omtales som den lokale.
De to store kobberkedler skinner som nyslåede mønter og afslører, at traditionen med ølbrygning i Krenkerups gamle kornlager nok er af nyere dato. Men duften af malt afslører ikke, at
malten faktisk kommer fra Krenkerups egen byg og at bryggeriet er et ambitiøst tredje ben til godsets skov- og landbrug,
så Krenkerup også fremover kan stå solidt som en moderne
virksomhed, dybt forankret i det lokale.
”Min vision er at opbygge et lokalt bryggeri, der kan tilføre lokalsamfundet stolthed og bidrage til egnens sammenhold. På
langt sigt skal alle ingredienser komme fra vores egne marker,
lige nu brygger vi på malt fra egen byg, og vi eksperimenterer med produktion af egen humle. Malt, humle vand og gær
- mere skal der ikke til, for vi brygger efter det tyske Rheinheitsgebot”, fortæller Patrick Reventlow-Grinling, der har headhuntet den tyske brygmester Constantin Förtner i Sydkorea for at
sikre, at bryg og øl når den maksimale kvalitet.

Fra høstøl til høstfest
Det første bryg, en høstøl, blev tappet i september 2008, siden
er sortimentet vokset til i alt ni flaskeølstyper som ale, stout og
weissbier, samt en produktion af fadøl, der stiger støt. I dag er
der ansat tre medarbejdere til produktion og salg, og der er
flere nye produkter på tegnebrættet, herunder cider og danskvand.
Selvom bryggeriet ligger i smukke, historiske rammer i den
gamle kostald og på kornlageret, er selve anlægget topmoderne og indkøbt efter en omhyggelig research i Tyskland.
Bryggeriet, der er fuldautomatisk, har indbygget automatisk
rengøringssystem og kan brygge to millioner flasker om året.
Netop nu er en gammel hestetrukket bryggervogn ved at blive
bygget op fra bunden i massiv mahogni sat og forsynet med
Krenkerups våbenskjold, der også pryder kapslerne på ølflaskerne. Bryggervognen skal køre øl ud til de lokale butikker og
fremover være et festligt indslag ved den høstfest, Krenkerup
for første gang kan invitere til i år.

1367
Krenkerup Gods nævnes første gang i historien i 1367, og i
17 generationer er der drevet land - og skovbrug på godset.
1367 Premium er også navnet på en af de øltyper, der brygges på Krenkerup. Foreløbigt findes den kun på fad, men i
løbet af efteråret 2010 tappes den også på flaske.
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Krenkerup

Et lokalt samlingspunkt

Lammefjords Grønt

Lige til at putte i munden

Convenience - sundhed - stordrift

Food Service
Food Service er mad, som er tilberedt eller købt uden for
hjemmet. Det omfatter bl.a. kantiner, offentlig forplejning,
kommerciel forplejning, fast food og convenience markedet, og er et marked, der konstant stiger. Convenience
markedet er de klargjorte fødevarer i portionspakninger,
der kan puttes direkte i munden eller bare skal varmes for
at være et måltid. Også dette marked er i stærk vækst.
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Efterspørgslen på snack gulerødder, blandede salatposer og
snittede grøntsager giver travlhed hos Lammefjords Grønt.
Det danske marked har nemlig brug for mange flere grønne
convenience produkter, hvis det skal nå op på internationalt
niveau.

Hver dag arbejder de ca. 30 ansatte i produktionen med at
forarbejde grøntsager til produkter, som små, skyllede snackgulerødder, blandende salatposer og snittede grøntsager eller
rodfrugter, der er klar til brug. Lidt olie, krydderurter og salt, så
er der et rodfrugtfad på ingen tid.

Det er ikke fordi, vi ikke gider lave sund mad. Tværtimod er de
fleste forbrugere meget bevidste om, hvad de spiser. Men der
er ikke altid tid til at vaske, slynge og snitte den salat, vi gerne
vil spise. Så er det godt, at Lammefjords Grønt allerede har
gjort arbejdet med at skrubbe, skrælle og snitte for os.

Virksomheden, der er en del af DLG Food, er vokset konstant
siden starten for 10 år siden, og er i dag Danmarks største producent af forarbejdede grøntsager. Der kommer hvert år nye
produkter til, og sortiment er øget til i alt 170 forskellige convenience produkter, heraf omkring 10 økologiske.

Markedet for convenience food vokser, og det mærker de i virksomheden Lammefjords Grønt i Fårevejle, der har specialiseret
sig i fremstilling af forarbejdede og pakkede grøntsager, så de
er umiddelbart klar til brug for den moderne forbruger.

Også til stordrift og offentlig forplejning
Det er ikke kun i hjemmet, der er brug for færdiggjorte grøntsager, også kantiner, fast food branchen og offentlig forplejning forbruger større og større mængder af forarbejdede
grøntsager, fordi stordriften efterhånden også sigter mod en
sundere kost.

”Når man går en tur gennem en grøntafdeling i et dansk supermarked, så vil man opdage, at der de sidste år er sket en
kraftig udvidelse af sortimentet, men at dette endnu ikke er
nær så stort som, hvis man for eksempel tager en tur i et hollandsk eller engelsk supermarked. I disse lande findes et langt
mere varieret udbud af convenience grønt, der er direkte klar
til at komme i munden, gryden, ovnen eller mikroovnen, og
danskerne vil helt sikkert også i fremtiden efterspørge et større
udvalg”, siger direktør Jan Pedersen.

”Det er helt afgørende for vores vækst, at vi også fremover kan
gætte, hvad den moderne forbruger efterspørger. Emballage,
portionsstørrelse, forarbejdning og eventuel blanding med
andre fødevarer er alt sammen områder, vi bruger resurser på
at undersøge med henblik på at skabe nye, interessante produkter. Desuden handler det om at holde fokus på råvarepriser
og på automatisering af produktionen, hvis vi også fremover
skal kunne konkurrere med de udenlandske stor-producenter”,
siger direktør Jan Pedersen.
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Friskhed - afsætningskanaler - samarbejde

En historie om frugt
Tilbage i 1932 plantede Ejvind Lolle den første plantage i Gammel
Killerup, og også hans søn Anders Lolle fulgte efter som uddannet
frugtavler i 1947. I 1976 gik Karsten Lolle, der er uddannet gartner, aktivt ind i Lolle Frugt sammen med hustruen Jytte. Og siden
1989 har også Karstens bror Erik Lolle kastet sin energi og erfaring som frugtavler ind i driften af plantagen i Gammel Killerup.

Faktatal
Hvert år producerer Lolle Frugt 20 tons jordbær, 2 tons hindbær,
200 tons æbler og pærer samt mellem 100.000-125.000 stk.
majs. Lolle Frugt leverer hver dag til Grønttorvet i København,
mens æbler og pærer sælges gennem Danske Frugtavlere. I 2009
K re n ke r u p Ø lmed
- h a net
e rnyt pakke-og sorteringsanlæg
udvidede virksomheden
for bedre arbejdsmiljø, større effektivitet og endnu højere kvalitet.
Desuden sikrer Controlled Atmosphere-lagre, at æbler og pærer
opbevares, så forbrugeren får friske æbler langt ind i foråret.
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Når man gør sig umage med at dyrke kvalitetsfrugt, skal flest
mulige kunder have mulighed for sætte tænderne i produkterne. Derfor satser firmaet Lolle Frugt bevidst på at skabe nye,
nære afsætningskanaler, og Karsten, Jytte og Erik Lolle går heller ikke af vejen for at gøgle lidt, for det giver et godt netværk
med andre producenter.
I Gl. Killerup vokser stadig de samme æblesorter, Gråsten-,
Pigeon- og Guldborgæbler, som da Karsten og Eriks Lolles
farfar anlagde plantagen i 1932. At Lolle Frugt i dag har fire
helårsmedarbejdere, en velkørende gårdbutik og mange faste,
lokale kunder, skyldes ikke kun, at frugtavl ligger i blodet hos
Lollerne. De kører nemlig efter en bevidst strategi om at skabe
så mange afsætningskanaler som muligt.
Karsten og hustruen Jytte Lolle er blandt andet flittige gæster
på lokale og regionale fødevaremarkeder, hvor de sælger deres frugt og grønt og ikke mindst gør opmærksom på deres
virksomhed.
”Vi elsker den der ”gøglerfacon”, som man skal bruge på markederne for at komme i kontakt med de besøgende og lige
give dem et godt tilbud. Og så er markederne også en måde
at styrke det lokale netværk på. For her falder man tit i snak
med andre producenter”, forklarer Karsten Lolle, der i år blandt
andet vil være at finde på markedet Kulinarisk Rosenfeldt.
Turisterne er velkomne
Ud over markedssalg og en stor gårdbutik kører Karsten Lolle
også rundt med frugtkasser til virksomheder i lokalområdet.
Konceptet er en fleksibel ordning, hvor virksomheden kan
sammensætte deres egen ugekasse med frugt, eller de kan

automatisk modtage den frugtkasse, som Lolle Frugt sammensætter. Frugten leveres direkte til døren til kunder i Sakskøbing,
Maribo, Holeby, Rødby og Nykøbing Falster.
Et nyt forretningsområde for Lolle Frugt består i et samarbejde med de lokale turistbureauer, som skal lokke turister forbi
frugtplantagen og give dem et indblik i, hvordan en moderne
frugtplantage drives. Plantagevandringer, hvor turister og andre interesserede kan komme på en times vandring blandt
frugttræer og grøntsagsmarker, er også i støbeskeen hos Lollerne. Som afslutning på vandringen serveres smagsprøver af
plantagens produkter, herunder den jordbærsherry, der er sidste nye skud på produktstammen.
Lige fra plantagen
I gårdbutikken ved frugtplantagen lidt nord for Sakskøbing er
der altid et stort udvalg af årstidernes frugt og grønsager: Jordbær, ærter, majs, hindbær, pærer og æbler. Om foråret ligger
de allerførste grønne asparges på hylderne, senere de første
nye kartofler og sådan afspejler sortimentet årstidernes forløb.
Desuden udvider butikken løbende med nye produkter som
for eksempel frugtvine og lokale specialiteter fra nogle af de
lokale fødevareproducenter, de blandt andet har lært at kende
på markeder eller gennem netværket i Grønt Center:
”Med årene har vi fået et rigtigt godt samarbejde med mange
andre lokale fødevareproducenter, hvor vi hjælper hinanden
- både med at sælge hinandens produkter, men også ved at
dele ny viden om afsætning, produktionsteknik, emballage og
andet”, forklarer Karsten Lolle.
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Lolle Frugt

Frisk frugt til døren

ARDO

En af Europas største
Ardo A/S er en del af en stor belgisk familiekoncern og
en af Europas førende producenter af frugt og grønt på
frost. Hvert år behandles ca. 600.000 tons råvarer fra jord
til bord på koncernens fabrikker. De to danske fabrikker
beskæftiger omkring 170 medarbejdere og havde i 2009
en årsomsætning på cirka 420 millioner kroner.

Så cool
Dybfrysning af grøntsager er en af de bedste måder
til at bevare de livsvigtige vitaminer i frugt og grønt.
Hvad enten de skal steges i wok, drikkes som smoothie
eller serveres som tilbehør til hovedretten, skal de være
nemme at tilberede og nemme at opbevare over længere
tid, så det altid er muligt at lave et sundt og grønt måltid.
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Svaret er frost

Højteknologi - produktudvikling - nærhed
Smørdrops og iskold højteknologi sikrer fremtidig vækst i Ardo
A/S, der ikke kun udvikler på eksisterende produkter, men også
tør tænke uden for kerneområdet frossen frugt og grønt. Det
skyldes ikke mindst nærheden til de sofistikerede og sunde
danske forbrugere.
Det skal være sundt og nemt og måske økologisk. Og så skal
det smage godt. Sådan tænker flere og flere forbrugere, og
skal de krav være opfyldt, er svaret frost.
Ardo A/S producerer frossen grønt og frugt både under mærket Frigodan og som private label til supermarkederne. De
kommende år ønsker Ardo at investere i et nyt stort automatiseret fryseanlæg til en værdi af knap 130 millioner kroner.
Det kan faktisk ikke altid betale sig at skille produktion og udvikling, mener direktør Carsten Aalund:
”Selvom mange i dag flytter produktionen til udlandet, tror
jeg, at vi stadig bliver nødt til at beholde noget produktion tæt
på udviklingsafdelingen. Den tætte daglige dialog om justeringer og optimeringer er ofte en vigtig forudsætning for at
komme på markedet til tiden med det rigtige produkt. Vi må
ikke være for langt væk fra de forbrugeres hverdag, der skal
sikre vores fremtidige vækst. Vi må dog erkende, at monogrønt
og simple miks er svære at konkurrere med fra Danmark”, siger
direktøren.
Salg til hjemmemarkedet udgør ca. 70 procent af omsætningen, og den danske forbruger er globalt set ret sofistikeret: Vi
vil nemlig både have det sunde og det nemme.
Derfor udvikler Ardo A/S blandt andet højværdiprodukter som
grønsagsblandinger, der i sig selv er lette og sunde måltider,
og som er nært beslægtet med virksomhedens oprindelige

frosne monogrøntsager. Ofte udvikles nye produkter i samarbejde med kunderne, der kommer med helt specifik viden om
forbrugeradfærd, ligesom et nyt produkt ikke forlader fabrikkerne, før det har været forbi et smagspanel.
Husk smørret
Som noget nyt har virksomheden fundet på smørdrops, små
kugler af smagsgivende smør, der tilsættes de frosne færdigretter. Ideen stammer fra Ardos egen udviklingsafdeling og er
et eksempel på, hvordan udvikling og produktion ofte hænger
uløseligt sammen.
”Uden udviklingsafdelingen var ideen ikke blevet født i første
omgang, og uden produktionsfaciliteterne lige ved hånden og
den daglige sparring mellem medarbejderne i produktionen
og i udviklingsafdelingen var smørdrops sandsynligvis aldrig
blevet til en god forretning, der også ruster virksomheden til
fremtiden”, mener direktør Carsten Aalund.
Fremover vil Ardo A/S bygge videre på ideen om smagsgivende smørdrops, og har derfor allerede udvidet ideen til
forskellige dessertdrops, der kan anvendes som smagsgivere
i bær- og frugtblandinger, i første omgang er produktet solgt
på eksportmarkedet.
”Forbrugeren er i dag meget optaget af velfærd, bæredygtighed og sundhed, og det skaber efterspørgsel efter sunde og
smagfulde retter, der er nemme at tilberede i gryde, ovn eller
wok. Frosne grøntsager har ofte et højere vitaminindhold end
friske grøntsager, og så varierer kvaliteten ikke med sæsonen,
men er konstant høj. Det betyder især noget for dem, der gerne vil leve økologisk”, siger Carsten Aalund.
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Smag - udvikling - niche

Chokolade-niche giver Økoladen salg til de store supermarkeder, og virksomheden er også blevet en af Danmarks største
producenter af økologisk pålægschokolade. Utraditionelle
smagsvarianter udvikler nye markeder og vinder priser.
Nogle gange får direktør Jan Elmelund en god idé om morgenen, og allerede om eftermiddagen kan han sætte tænderne
i sin idé. For trods stigende salg er Økoladen i Ørslev stadig
ikke større, end at produktion og produktudvikling kun er adskilt af en væg. Det giver fordele at være en lille fleksibel virksomhed, og det giver direktøren de bedste muligheder for at
tænke videre end den traditionelle mørke eller lyse. Økologisk
chokolade med chili, ingefær eller lakrids er således nogle af
Økoladens nicheprodukter, der har fundet vej til Irmas hylder.
Jan Elmelund er ikke i tvivl om, hvordan virksomheden også
fremover kan blive ved med at skabe vækst:
”Kun ved at satse på nicheproduktioner af høj kvalitet kan vi
sikre vores egen eksistensberettigelse på markedet, for der vil
altid være 3-5 procent af kunderne, der er villige til at betale
lidt ekstra for nye utraditionelle produkter af god kvalitet. Det
er dét marked, vi skal gå efter”.
Nyt vinder priser
Siden starten i 2004 har virksomheden udviklet en række
utraditionelle produkter, hvor eksotiske ingredienser fra hele
verden giver den traditionelle chokolade et pift. Økologiske
flødeboller med blåbær og marcipanbund er også startet som
en god idé en morgen og har i dag udviklet sig til en gedigen
salgssucces. Økoladens produkter har gentagne gange fået
hædrende omtale for deres smag og fokus på gode råvarer.

I 2006 fik Chok O Bloc, der er med hvid chokolade med calabrisk lakrids, prisen Økologiske Guld og i 2009 var de økologiske flødeboller med blåbær nomineret til samme pris, men
måtte se sig slået på målstregen.
Samarbejdet med de store
Økoladen har siden opstarten gennem kvalitet og godt købmandskab placeret sig som fast i sortimentet hos supermarkedskæderne. Irma har fra dag ét været virksomhedens største
kunde, der aftager en række af de økologiske chokoladeprodukter. Her finder man blandt andet forskellige varianter af
chokoladepladen Chok O Blok, og produkter som mandelnougatstænger, nøddekager, orangestænger og økologisk
pålægschokolade.
Ud over salg til Irma har Økoladen også en samarbejdsaftale
med Coop Danmark om at levere økologisk pålægschokolade
under Änglamark private label.
Økoladen har netop lanceret en ny hjemmeside med tilhørende webshop, hvor forbrugerne kan købe chokolade online og
få det sendt direkte til døren.
”På grund af omkostningerne forbundet med at sende de
skrøbelige produkter vil nethandlen aldrig blive en stor indtægtskilde, men det har bestemt potentiale til at blive et godt
supplement til salget til detailhandlen og til at give endnu flere
forbrugere smag for vores gode ideer”, siger Jan Elmelund, der
allerede har kunnet se de første positive effekter af den nye
hjemmeside.

K re n ke r u p Ø l - h a n e r

Hvorfor skal chokolade være så firkantet?
Det skal den heller ikke hos Økoladen, hvor den prisvindende Chok O
Blok har en organisk, rundet form. Den fås med flere smagsvarianter,
herunder chili /orange, tranebær/rosiner og lemon/lakrids.
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Økoladen

Nichechokolade giver vækst

Skee is

Is til Irmapigen

Functional foods - fairtrade - emballage

Skee Is
I 2006 besluttede Jeanette og Jørgen Nielsen, at det gamle
ismejeri skulle moderniseres. De begyndte at producere
tyk, flødebaseret is frem for den tidligere sorbetagtige is.
Miljørigtig emballage og nye labels gav fra starten Skee
Is en stærk og genkendelig identitet, der også går igen på
hjemmesiden skeeis.dk. Her kan man også blive Skee-fan
på facebook.
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På Skee Ismejeri ser Jeanette og Jørgen Nielsen lyst på fremtiden, for trods hård konkurrence i is-branchen skaber de vækst,
arbejdspladser og gode forhold for underleverandører. En proteinrig is med et særligt potentiale sikrer, at væksten fortsætter.
Når man har et ismejeri i landsbyen Skee, giver navnet helt sig
selv. Siden 2000 har Skee Is produceret økologisk kvalitetsis af
gode råvarer og uden tilsætningsstoffer. Siden 2006 har isen
været Fairtrade-certificeret, mælk og jerseyfløde kommer fra
Thise Mejeri, og emballagen er naturligvis miljørigtig.
Som en af de første fødevarevirksomheder herhjemme, har
Jørgen og Jeanette Nielsen udviklet en særlig proteinrig og
yderst velsmagende is rettet mod personer med særlige behov
for næring. Det kan være personer, der er indlagt på hospitalet, og som ikke har nogen stor appetit, men som har brug for
energi.
”Isen er meget energitæt. Den indeholder faktisk næsten 3
gange så meget fedt og protein som mejeriets øvrige almindelige is. Vi har udviklet proteinisen for at den kan være et behageligt og velsmagende alternativ til de proteindrikke, som
man ellers tilbyder patienter på hospitalerne i dag”, fortæller
Jeanette Nielsen.
Produktionen af proteinis er en videreudvikling af produktionen af den almindelige økologiske is og bygger på den viden
og erfaring, Jørgen og Jeanette Nielsen har samlet gennem de
fire år, de i fællesskab har drevet økologisk ismejeri.
”Vi har virkelig store forventninger til denne is, som vi har udviklet i et samarbejde med Viffos, hvor kulinarisk madkvalitet
på sygehusene har været i fokus. Intet er overladt til tilfæl-

dighederne i produktionen af proteinisen, men bygger på de
konkrete behov, patienterne har”, fortæller Jeanette, der netop
har indgået en aftale med Coop Nettorvet omkring den energitætte is. Det betyder, at forbrugere i hele landet kan bestille
isen gennem deres Brugs/Kvickly eller via www.nettorvet.dk.
Isen leveres efterfølgende i den ønskede butik.
Portionsstørrelsen er gennemtænkt, så den er overkommelig,
selv for småtspisende. Emballagen isolerer isen og sikrer, at
isen kan holde en god konsistens i lang tid. Det er yderligere
muligt at holde på den særlige isemballage uden at få kolde
fingre. Og lige som ved Skee Is´ øvrige produktioner, så anvendes der ingen tilsætningsstoffer eller e-numre i isen. Og isen er
naturligvis økologisk og Fairtrade, hvilket er et særsyn inden
for fødevarer, rettet mod hospitalsbrug.
Flere ansatte, mere is
De senere år har Jørgen og Jeanette fokuseret på at udvikle
en række klassiske smagsvarianter af den gode økologiske flødeis. Mejeriet fik en samarbejdsaftale i stand med Thise Mejeri
om leverance af fløde og en afsætningsaftale med butikskæden Irma, som i dag er Skee Is´ vigtigste kunde. Desuden bliver
isen solgt i en række udvalgte specialbutikker, primært i København og i Århus. På medarbejdersiden er antallet af fastansatte steget fra 2 i 2006 til 5 fuldtidsansatte i dag. For nylig har
virksomheden investeret massivt i nyt udstyr og lagt yderligere
frysekapacitet til, så der bliver plads til flere gode nyheder fra
Skee. Virksomheden har nemlig også fokus på udenlandske
markeder. Eksporten til Tyskland stiger støt, og netop nu forberedes besøg til Kina.
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De økologiske malkefår og -geder er på græs 150 dage om året
på de frodige enge, der omgiver Knuthenlund, og besætningen
består af 385 østfrisiske malkefår og 150 malkegeder af racerne
Saanen, Toggenburger og Dansk Landrace.

Det blir’ i familien

Gennemsigtighed - økologi - produktudvikling
Troen på, at økologi og stordrift godt kan forenes, har nu gjort
godsejer Susanne Hovmand til en af landets største økologer.
”Vi springer over, hvor gærdet er højest”, lyder det fra Knuthenlund Gods.
Da Susanne Hovmand i 2007 valgte at omlægge hele Knuthenlunds produktion til økologi, var det ud fra et ønske om at arbejde med bæredygtighed og kvalitet. Desuden havde hun en
tro på, at økologisk produktion i stor skala godt kunne lade sig
gøre uden at det gik ud over kvaliteten:
”Det faldt tilfældigvis sammen med et øget fokus på, at mælkeprodukter fra får og geder er spændende alternativer til traditionelle komælksprodukter, og en generel stigende interesse
for anderledes fødevarer end dem, supermarkederne ellers tilbyder. Det driver udviklingen hos os, og det lover også godt for
fremtiden”, siger Susanne Hovmand, der sammen med sine 20
medarbejdere producerer en række forskellige økologiske kvalitetsprodukter. På herregårdsmejeriet fremstilles blandt andet
flere ostetyper, yoghurt og mælk, ligesom økologisk gede- og
lammekød i forskellige udskæringer er en del af sortimentet.
Dagligt går køletransporterne fra Knuthenlund til specialforretninger, Magasin, Irma og udvalgte Super Best-butikker, der
forhandler produkterne.
Nordens bedste ost
For nylig vandt Knuthenlunds Fårebrie guldmedalje i kåringen
af Nordens bedste ost og blev desuden kåret som bedste fåre-

ost i Premio Roma 2010, en stor international konkurrence for
fåre- og gedeoste.
Tre år efter den økologiske satsning går det altså ganske godt
på godset. Der er kommet en bred vifte af produkter på hylderne i de udvalgte supermarkeder og specialforretninger over
hele landet, der sælger produkter fra Knuthenlund, ligesom
produkterne nu også står på egne hylder i den moderne gårdbutik, der netop et blevet etableret. Her kan man ud over at
købe ost, mælk, yoghurt og kød også se direkte ind i mejeriet
gennem en stor glasrude og følge med i dagens produktion.
”Ja, vi mener det altså, når vi lover gennemsigtighed i produktionen”, lyder der fra Susanne Hovmand, der også inviterer alle
til at være med til inddrivning og malkning af får og geder i
sommerperioden. Her græsser de på markerne omkring godset, men kl. 15.00 skal de hjem og malkes. I det saftige græs har
hun for øvrigt plantet krydderurter, som tilfører kød og mælk
mere aroma i smagen.
Selvom godset er et at de større, er mejeriproduktionen forholdsvis lille, når man sammenligner med de øvrige mejerier
i Danmark. Og samspillet med det nære lokalområde er både
vigtigt og en væsentlig del af virksomhedens identitet.
”Hvor skulle de dygtige medarbejdere ellers komme fra”, lyder
det fra Susanne Hovmand, der også fremhæver de fåreyoghurter med lokale økologiske jordbær og rabarber, der på få år er
blevet en ny klassiker på morgenbordet.

Knuthenlunds stolthed.
Den er rund og hvid og Knuthenlunds stolthed: Fårebrien. Udgangspunktet er den økologiske fåremælk kombineret med håndværksK re n ke r u p Ø l - h a n e r
mæssige traditioner. Osten er håndlavet, håndopøst og omhyggeligt passet under modningsprocessen. Osten modner udefra og
ind og er spiseklar 3-4 uger efter pakning. Konsistensen er cremet.
Smagen er mild og karakterfuld.
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Knuthenlund

Får og geder

Mineslund

Bag Mineslund
Asnæsgården & Mineslund ligger smukt på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Begge
ejendomme har tidligere hørt under godset Lerchenborg,
men blev i 1952 solgt fra. Titi Lund, senere Vinsand, ejede
og drev herefter ejendommene i 37 år, hvorefter den nuværende ejer, Erik Vinsand, overtog i 1989. De to gårde bliver
drevet som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her
findes dyrene og diverse maskiner, mens driftsbygninger,
bla. tørreri og halmlade ligger på Asnæsgården.

Vi handler på mere nettet
Ved sidste opgørelse over danskernes e-handelsvaner, steg
handler med Dankort på nettet - igen. I andet kvartal af
2010 steg dankort-handlerne således med 2 milliarder kr.
til 7 milliarder i forhold til andet kvartal af 2009. Samtidig
brugte vi i gennemsnit 100 kr mere pr handel end året før.
Kilde: PBS

Dyrevelfærd
Dyrevelfærd har høj prioritet på Mineslund. De økologiske
standarder sætter en ramme for at behandle dyrene godt
ved at sikre at de kommer på græs og får godt foder.
Derudover får alle gårdens kalve adgang til en ammetante, så man kan sikre at kalvene får mælk til de er tre
måneder gamle.
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Økologisk kød på skærmen

e-handel - udbringning - CO2regnskab
Lang erfaring med økologi og en fokuseret indsats på e-handel
giver Mineslund mulighed for at sætte nye miljø-tiltag i gang.
CO2-reduktion har netop nu høj prioritet.
Allerede i 1999 besluttede Eirik Vinsand at omlægge den dengang konventionelle mælkeproduktion på Mineslund til økologisk landbrug, nu med fokus på kødkvæg. I 2002 kunne han
sælge det første økologiske kød fra gårdens egen slagterforretning, og siden er det gået konstant fremad med større omsætning, flere produkter og målrettede investeringer i nyt udstyr,
der skal fremtidssikre Mineslund.
En afgørende faktor for Mineslunds succes er imidlertid også,
at Eirik Vinsand allerede fra starten så mulighederne for salg på
internettet. Siden 2002 har kunderne kunnet klikke sig til økologisk kvalitetskød og få det leveret til døren. Det primært ferske kød leveres fra egen kølebil på hele Sjælland, og e-handel
er i dag gårdens vigtigste salgskanal.
”For den moderne forbruger hænger grønne værdier og økologi godt sammen med at handle på nettet. Flere og flere travle
familier vil hellere bruge pengene på gode varer på nettet, end
spilde tiden med at rode rundt i supermarkedernes kølediske”,
konstaterer Eirik Vinsand.
Cirka halvdelen af kødet fra Mineslund sælges fra netbutikken
på mineslund.dk. Dertil kommer cirka 20 procent, der sælges
fra gårdbutikken og 30 procent, der sælges en gros til kantiner
og institutioner.
En af pionererne på området for salg af dagligvarer på nettet,
Årstiderne.dk, aftager også en del kød og pålæg, faktisk så meget, at de er den største enkeltkunde for Mineslund.

På de digitale hylder
Klikker man ind på mineslund.dk ligger klassiske produkter
som leverpostej og rullepølse på de digitale hylder sammen
med fenalår, tapaspakker og grillpølser med ramsløg, tre af de
produkttyper, Mineslund senest har lanceret.
Mineslund tilbyder også en lang række forskellige ”kødkasser”,
hvor kunderne eksempelvis kan vælge mellem grillkassen, mineslundkassen, luksuskassen og den magre kødkasse, ligesom
der tit er gode tilbudskasser med hakket kød, præcis som i en
klassisk slagterforretning.
I tilknytning til salget på nettet gør Eirik Vinsand meget ud af,
at sende nyhedsbreve rundt til de knap 3000 registrerede brugere på hjemmesiden.
”Det er en rigtig god måde at formidle tilbud og andre nyheder
om, hvad der sker på gården til kunderne, og det fastholder
kundernes interesse for vores produkter, når de blandt andet
kan følge med i årets gang på gården”, siger Eirik Vinsand.
Nu også miljørigtigt
Som noget nyt har Mineslund bedt konsulentvirksomheden
Agrotech om at beregne CO2-belastningen fra 1 kg oksekød
produceret på gården. Mineslund har kontrol med hele processen fra jord til bord, hvilket har gjort projektet overskueligt,
og Eirik er ved at udarbejde et egentligt CO2-regnskab for kødproduktionen på Mineslund, så forbrugerne direkte kan aflæse
producentens miljøtiltag på etiketten.
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Stordrift - sundhed - bæredygtighed

Stor på Stevns og i Danmark
Siden Mogens Bjerre grundlagde Varpelev Tomater, er tomatgartneriet på Stevns vokset støt og er i dag et af Danmarks største med
96.000 kvm under glas og en samlet årlig produktion på 4.000 tons
tomatprodukter. Gartneriet anvender ingen kemikalier i produktionen, men bekæmper eventuelle skadedyr biologisk, eksempelvis ved
at udsætte rov-mider i tomatplanterne.

Den daglige dosis
Siden tomaten kom til Europa fra Sydamerika i slutningen af
1800-tallet, er den blevet en uundværlig del af den daglige kost,
hvor den er basis
for
retter for travle børnefamilier
K re n ke
r umange
p Ø l - h apopulære
ner
som spaghetti bolognese, chilli con carne og græsk salat. Hver
dansker spiser årligt 30 kg tomater i gennemsnit, mens en gennemsnits-italiener spiser fem gange så mange tomater om året.
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Siden Varpelev Tomater kunne høste de første røde frugter i
1969, er sortimentet vokset i takt med forbrugernes efterspørgsel. Sunde snack-tomater lover godt for fremtidig vækst.
Høj kvalitet er i sig selv ikke nok, når det handler om produktion
af tomater. Der skal også miljørigtig udvikling og nye sorter til,
hvis man vil møde forbrugernes efterspørgsel og udvikle markedet for tomatprodukter. Men så bliver man også en af Danmarks største tomat-producenter.
Varpelev Tomater på Stevns dyrker ud over almindelige tomater
også snack-tomater, cherrytomater, cocktailtomater, blommetomater og de store klasetomater, der gør sig godt i en salat.
Direktør Mogens Bjerre har de senere år udviklet virksomheden
gennem nye, salgbare sorter og gennem bæredygtige produktionsmetoder, som også er et kvalitetsparameter for flere og
flere forbrugere. Prisen over for importerede tomater er svær
at konkurrere på.
”De store hollandske gartnerier har helt andre rammevilkår at
operere under end de danske, men vi kan sørge for at vores
produkter er i top kvalitetsmæssigt, at de appellerer til forbrugerne, og at vores er produceret energirigtigt og ikke mindst
helt uden brug af pesticider. På den måde skaber vi os en plads
på markedet for gode, sunde fødevarer”.
De høje danske energipriser gør det yderligere svært at konkurrere med udenlandske tomatproducenter på pris. Men heldigvis begynder kunderne, de store supermarkedskæder, også at
spørge efter miljøhensyn og bæredygtighed.
”Kæderne bør dog informere klart bedre om produkterne, for
uden kendskab til tomater er der kun prisen, som forbrugeren
kan vælge ud fra,” lyder det fra Mogens Bjerre.

Tomaterne bærer sig selv
Hos Varpelev Tomater lægger Mogens Bjerre stor vægt på, at
produktionen skal foregå så miljømæssigt korrekt som muligt.
Op til 85 pct. af den varme, der driver tomaterne frem i Varpelevs drivhuse, kommer fra virksomhedens eget kraftvarmeanlæg, og den energi, der bliver tilovers, kommer de danske elforbrugere til gode i form af miljøvenlig el.
Et naturligt biprodukt i kraftvarmeanlægget er røggas, som anvendes i renset form som CO2- tilskud i drivhusene i lystimerne,
og det får tomatplanterne til at stortrives. Den rest, planterne
ikke kan optage, renses og ledes tilbage til naturen på et minimalt niveau.
I gode hænder
Det udvidede fokus på kvalitet blev i år belønnet med fødevareprisen på Roskilde Dyrskue, et skulderklap til Morgens Bjerre
og hans 55 lokale medarbejdere, hvoraf flere har været ansat
i mange år. Også fremover vil Varpelev Tomater holde fokus
på vækst og positiv udvikling, ikke mindst fordi tomaten ifølge
Mogens Bjerre altid vil være interessant for forbrugerne:
”Der opstår hele tiden nye behov for nye produkter, der passer
til tiden og taler til nutidens forbruger. Lige nu forventer vi os
meget af markedet for små søde snacktomater, der fremover i
større grad kan blive opfattet som sundt slik til børn frem for
vingummi og lakrids fyldt med sukker og farvestoffer. Vores
snacktomater er oven i købet produceret bæredygtigt med
respekt for både medarbejdere og forbrugere og er desuden
garantimærket som pesticidfri ”, slutter direktøren.
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Varpelev Tomater

Mere end bare tomater

Hvidkildegaard

Limousiner i det fri

Økologi - dyrevelfærd- smag

Med salg af kvalitetskød i egen velassorteret gårdbutik skaber
René og Pernille Lærke Hansen glæde for både kunder og for
de gæster, der hvert år følger med i livet på Hvidkildegaard. Kødet kommer fra 160 stk. limousinekvæg, der stortrives under
åben himmel og med frisk græs under klovene.
Strategien er simpel. Salg af kvalitetskød fra det franske limousinekvæg direkte til forbrugeren. Og det går godt, for siden
2002, hvor René overtog gården fra sin far Palle Lærke Hansen
og investerede i de første 20 stykker kvæg, er salget steget, og
dyreholdet er udvidet til i dag at bestå af ca. 160 køer og kalve.
Hele sommeren går limousinekvæget på græs, og om vinteren
går de i en netop færdigbygget løsdriftsstald, hvor de har 50
procent mere plads, end loven tilskriver, og hvor de får mindst
16 timers lys i døgnet.
”Velfærd for dyrene betyder rigtig meget for os, for kvæg, der
trives, giver bedre kød. Det er også derfor, at vi nu starter på en
omlægning til økologisk produktion, så vi fra 2013 kan sælge
økologisk limousinekød til forbrugeren”, siger René Lærke Hansen, der er stolt over at kunne videreføre og udvikle de bedste
landmandstraditioner.
Lokalt samarbejde

Limousinekvæg

Hvidkildegaard er gået sammen med de to lokale producenter Maglemosegård, der producerer godtlams-kød og
Dalbakkens Grøntsager, der leverer frilands-kyllinger, om
fælles distribution til København. Det holder omkostningerne nede, sikrer københavnerne friske varer og giver
synergi-effekt i form af mersalg for alle tre producenter.

Omkring 1970 importerede Danmark som det fjerde land i
verden limousinekvæg fra Frankrig. Siden har racen opnået en
utrolig popularitet i Danmark og tæller i dag næsten 20.000
renracede dyr. Kød fra limousineracen adskiller sig ved, at
kødet har meget korte fibre. Det gør, at kødet ikke skal stege
ret længe og bliver meget saftigt og mørt efter stegning.
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Godt lokalt samarbejde
René og hustruen Pernille satser på salg fra den nyindrettede
gårdbutik, hvor fire store frysere frister med fyldt med limousineokse- og kalvekød. Bøfferne ligger i pakker med to, der er
stege i forskellige størrelser, pølser, pålæg og meget andet.
Desuden tilbyder gårdbutikken produkter fra en række andre
fødevareproducenter fra lokalområdet samt en særligt udvalgt
vin, der passer godt til det saftige kød. Det meste af gårdens

limousinekvæg sælges allerede i dag fra gårdbutikken, og ambitionen er med tiden at sælge stort set hele produktionen fra
butikken.
René og Pernille sender de slagtemodne dyr til det lokale
Holeby Slagtehus, hvor kødet bliver skåret til bøffer, culotter,
t-bones og rib-eyes eller hakket til hakkekød.
”Det er en del af vores fokus på dyrevelfærd, at afstanden fra
gården til slagteriet er meget kort, og vi har et rigtigt godt samarbejde med slagteriet i Holeby, der blot ligger 20 km herfra.
Det gælder også på produktudviklingsområdet”, forklarer René
Lærke Hansen.
Leverandør til Det Kongelige Bibliotek
Foruden salget fra familiens gårdbutik leverer Hvidkildegaard
også kød til den lokale restaurant The Cottage i Nysted, der
udmærker sig ved at have fokus på gastronomisk fornyelse og
velsmag. Det gælder også Restaurant Søren K, der ligger i Den
Sorte Diamant i København, og som nu er blevet fast aftager af
limousine-kødet.
”Det er vigtigt, at vores kød kommer ud til et bredt publikum,
for mange ved slet ikke, hvordan en bøf egentlig skal smage.
For yderligere at vise, hvad det er, der gør forskellen i smagen,
holder vi tit åbent i stalden og laver aktiviteter på gården for
hele familien”, fortæller René Lærke Hansen.
Sidste år lagde godt 2000 gæster vejen forbi Hvidkildegaard.
Hvert år afholdes arrangementer, hvor Hvidkildegaard inviterer
til ”åbent landbrug”, og alle er velkomne til at opleve gårdens
dyr, deltage i en gårdquiz, prøve at køre traktor og ikke mindst
smage på pølser, pålæg og andre limousine-produkter.
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Når honningen er samlet ind, skal den først slynges og derefter
nænsomt røres, hvorefter den modnes. Hvornår den er moden,
afgør Betinna Wollers næse, for ligesom vin eller parfume kræver
honningproduktion også en god lugtesans.

Opskrifter - forædling - netværk
Netværk og samarbejde med andre lokale virksomheder inspirerer Betinna Woller til at udvikle nye, innovative varianter
af et over 12.000 år gammelt produkt. Hos Honningpigen er
honning nemlig ikke kun til sødt, men også til røde bøffer, tomatsauce og brune kartofler. Også i salg og distribution går
hun nye veje.
Navnet Honningpigen summer af sol og søde, gyldne dråber,
men bag det poetiske navn ligger en stor og målrettet arbejdsindsats. For når man vil uden om de traditionelle distributionskanaler og oven i købet har ambitioner om at videreudvikle
på et af de ældste tidligst kendte levnedsmidler, skal man stå
tidligt op.
Det gør biavler Betinna Woller og hendes tusindvis af bier, der
på syv år er vokset fra to bistader til i dag 300. Betinna producerer og sælger honning, og drivkraften er et ønske om at
gøre tingene anderledes, både ved at sælge honningen på nye
måder og ved at producere nye typer af honning.
”Min ambition er at producere kvalitetshonning, der udfordrer
kunderne til at bruge honning som andet og mere end sødt
smørepålæg. Honning egner sig også godt i madlavning, og
traditionelle retter som brune kartofler bliver rigtig gode med
honning”, fortæller Betinna Woller, der får masser af brugbar
feedback fra sine kunder, som hun kender ret godt: De kommer nemlig forbi gården i Fjenneslev eller finder hende på
markeder som eksempelvis Kulinarisk Rosenfeldt og Bondens
Marked, hvor Honningpigen sælger sine forskellige typer honning fra en stand.

Bliv udfordret
Betinna har samlet en række opskrifter på
hjemmesiden honningpigen.dk, som inspirerer
til at bruge honning
i nye, spændende retter.
K re n ke r u p Ø l - h a n e r
Prøv ved lejlighed disse lækre, honningmarinerede grillbøffer:
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(4 personer)
• 4 stk. oksebøffer
• 4 spsk. olivenolie
• 2 spsk. honning
• 2 spsk. sennep
• 2 fed finthakket hvidløg
• 1 spsk. citronsaft
• 2 tsk. hakket frisk koriander

Hidtil har produktionen været 3 tons honning, heraf de 2 til
engrossalg, men allerede i 2010 er produktionen mere end tredoblet, og der er stadig plads til vækst.
Netværk til vækst
Betinna fokuserer meget på hele tiden at udvikle nye honningtyper og smagsvarianter, for skal man overbevise kunderne om,
at honning gør marinader eller salatdressinger meget bedre,
skal de også have nogle forskellige inspirerende smagsvarianter at vælge imellem. Honning smager forskelligt alt efter, om
bierne har drukket nektar fra solbær, anemoner eller raps, men
det ligger også et stort potentiale i at tilsætte naturlige smagselementer til den færdige honning:
”Jeg har blandt andet prøvet at tilsætte pebermynte til honning, det giver en frisk og oplivende smag, som egner sig rigtig
godt til en dessert med friske bær og smeltet chokolade, og jeg
har de seneste år kunne sende mindst en ny type honning på
markedet om året.”
Honning tilsat krydderurter er også et område, Betinna Woller
udvikler videre på, ikke mindst til brug i marinader og dressinger. Og grundlaget for hele virksomheden er godt naboskab
og konkret lokal forandring:
”Bistaderne står rundt omkring hos landmænd, frugtavlere
og godser i nabolaget, hvor mine bier sørger for bestøvning
til glæde for værterne. Det er en solid del af min forretning,
men også en meget konkret måde at netværke på til vækst og
udvikling”, siger Betinna Woller.

Bland alle ingredienserne sammen i en plasticpose og læg kødet i. Lad kødet trække i marinaden
i mindst 1 time. Vend posen nu og da. Tag kødet
ud af posen og tør det let med køkkenrulle og grill
kødet som du plejer. Marinaden egner sig også
fortrinligt til svinekød.
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Honningpigen

Honning til det hele

Næse for honning

T vedemose

Tvedemose
Gennem snart 50 år og 3 generationer har familien Hansen
på Tvedemose oparbejdet en særlig viden om dyrkning
og forarbejdning af champignoner. I dag er produktionen
eksploderet til 1000 tons champignoner mod 30 tons ved
fabrikkens start tilbage i 1963. Der plukkes hver dag året
rundt og medarbejderstaben tæller 35 fastansatte. Derudover er der til plukning i helligdage og weekender 70 lokale
skolebørn i alderen 15-20 år, som skiftes til at plukke.

Kvalitet betyder mest for forbrugerne

Købmandskab - convenience - kundeoplevelser

Champignon carpaccio (4 pers.)
250 g hvide champignon
100 g babyleaves eller blandede salater
2 dl frisk basilikum, grøn blade
2 spsk olivenolie gerne med citron
50 g høvlet parmesan
salt, peber
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Rens champignonerne og skær dem i tynde skiver,
evt på et mandolinjern. Skyl, afdryp salaten og fordel
salaten på et fad. Fordel champignon over. Pynt med
basilikumblade. Dryp med olivenolie og citronsaft.
Drys med parmesan. Krydr med salt og peber.

Specialsvampe og godt landmandskab åbner nye muligheder
for vækst for Tvedemose Champignon. Convenience og kvalitet går hånd i hånd med produktion af eksotiske svampe og
udvikling af nye produkter.
Når Jens Christian Hansen skal forklare, hvorfor det går godt
for Tvedemose Champignon trods den massive udenlandske
konkurrence, fremhæver han særligt tre forhold: Convenience,
kvalitet og kundeoplevelser.
”Convenience food markedet boomer, og inden for svampeproduktion betyder det, at vi satser meget på at sælge svampe,
der både er vasket og skåret i skiver eller i kvarte, så den travle
forbruger groft sagt bare skal åbne pakken og hælde svampene i gryden eller på panden”, forklarer Jens Christian Hansen.
Kvaliteten har altid været i centrum hos Tvedemose Champignon, for kunderne gider ikke bløde eller anløbne svampe.
”Det er en klar forudsætning for vores vækst, at vores produkter altid er af høj kvalitet, for ellers vil kunderne simpelthen
ikke købe dem. Hvis kvaliteten derimod er høj, er der heldigvis
mange kvalitetsbevidste kunder, der er villige til at give lidt
ekstra for et produkt, der eksempelvis er dyrket uden brug af
pesticider og under mere sunde forhold og som har en frisk
og god konsistens”, lyder det fra Jens Christian Hansen, der
primært afsætter sine svampe gennem salgsorganisationen
GASA NORD GRØNT I/S, der er Danmarks største grossist for
frugt og grønt.
Derfor arbejder Tvedemose med GLOBALGAP, der er et redskab
til fremtidig sikring af kvalitet, sporbarhed og dokumentation
hos producenter af frugt og grønt. GLOBALGAP er en forkortel-

se for Global Good Agricultural Practice og hentyder til, at standarden er defineret af en række store europæiske detailkæder
og fødevareproducenter i samarbejde med organisationen
Good Agricultural Practice, som betyder Godt landmandskab.
Specialsvampe giver oplevelser
Ægteparret Kirsten og Jens Christian Hansen, der ejer Tvedemose Champignon, har for længst indset, at en dansk svampeproducent skal tilbyde noget særligt til kunderne og ikke blot
fokusere på prisen, hvis man skal overleve i branchen. Derfor
har de igennem flere år været i gang med en justering af virksomhedens produktion, således at den i dag tæller en række
specialprodukter, som kan sælges til en lidt højere pris end de
udenlandske konkurrenters svampebakker.
”Salget af en række specialsvampe som kejserhatte og enokisvampe er også en del af ambitionen om i stigende grad at
give kunderne en særlig oplevelse, når de køber vores produkter. Vi kan se en kraftig vækst i salget af specialsvampene,
så det er bestemt et fokusområde for os i fremtiden” fortæller
Jens Christian.
Helt ned til bunden af svampe-bakken skal kunderne have
en oplevelse, når de vælger et Tvedemose-produkt. Der har
virksomheden nemlig placeret opskrifter, ligesom der også er
mange opskrifter at hente på virksomhedens hjemmeside.
”Vi har klart en fornemmelse af, at hjemmesiden bliver brugt
mere og mere, og at kunderne sætter pris på de mange lækre
svamperetter” siger Kirsten Hansen.
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Økogruppe består af nogle danske økologiske virksomheder med
interesse i handel med Kina og det øvrige Asien. Med i gruppen er
blandt andet Søbogaard, Berrifine, Woodshade / Mølle Skovly og
Flint og Hvid.

I Kina drikker de øko

Storytelling - økologi - eksport

Eksport skal øge væksten for øko-pioneren Søbogaard i Borup,
der siden 1976 er blevet et førende brand inden for saftevand
og drikkeklare økologiske frugtsafter. De fleste cafeer kan servere en Søbogaard i den lille, grønne flaske, nu gælder det Kina.
En havfrue-likør baner vejen til potentielt 39 millioner kunder.
Leverandør til Dyndet-Kimmerslev og nærmeste omegns Æseldriverforening. Dette kvalitetsprædikat står at læse på etiketterne på de økologiske frugtsafter fra Søbogaard og har ofte
fået de danske forbrugere til at trække på smilebåndet.
Om kineserne har samme sans for humor, ja det er noget af det,
cheftrucker Poul Egede Hansen netop er ved at undersøge, for
Søbogaard har fokus på vækst via eksport til Kina.
Sammen med en række andre økologer har han taget initiativ
til Østasiatisk Økogruppe, der blandt andet står bag et fælles
salgsfremstød på økologiske varer:
”Vi har altid eksperimenteret meget med at producere nye produkter. Hvis vi selv synes, det lyder spændende, så prøver vi at
lave det og ser, hvad der sker. Og lige nu synes vi, at økologi til
Kina lyder så spændende, at vi er klar til at prøve det af”, siger
cheftrucker Poul Egede Hansen.

Et økoeventyr

Genopdagede hyldeblomstsaft
Søbogaard kan blandt andet tilskrives æren for, at en hele generation genopdagede mormordrikken hyldeblomstsaft, nu i
økologisk version, som et sundere og sjovere alternativ til de
internationale softdrink-koncerners produkter. Mens de poster
milliarder i reklamekampagner og sponsorater, der signalerer,
at man bliver hip af deres drik, har det aldrig været Søbogaards

vej til de smarte cafe-kunder. Den varevogn, der i mange år
kørte varer ud, var påmalet ordene ”Drik Øcola når du spiser, så
støver det ikke, når du fiser”. Igen humor og no-smartness.
”Vores forretning bygger på gode relationer og på, at man
støtter hinanden til vækst. Jeg ved ikke, om det kan smages
i produkterne, men hvis danskerne kan se ideen, tror jeg også
kineserne kan”, siger Poul Egede Hansen.
39 millioner potentielle kunder
Østasiatisk Økogruppe fører en god dialog med den danske
ambassade i Beijing om eksportmuligheder og undersøger
blandt andet, hvordan ambassaden kan hjælpe de danske
økologer ind på det kinesiske marked.
I 2009 blev der med hjælp fra ambassaden afholdt en dansk
økologisk fødevarefestival i en kinesisk butikskæde, der har 8
butikker alene i Shanghai. Festivalen blev en succes og fik sat
danske økologiske produkter på dagsordenen i Kina.
Den danske ambassade i Beijing skønnes, at der i Kina indtil
videre er omkring 39 millioner potentielle økologiske forbrugere, et tal som vokser med omkring 25 procent om året. Omsætningen af økologiske varer i Kina skønnes til at udgøre 2,6
milliarder kroner, hvilket stadig er lidt mindre end det danske
marked, men med et enormt vækstpotentiale. En stor del af
dette marked er koncentreret i Shanghai.
Søbogaard har netop produceret en Lille Havfrue-likør, som
skal være spydspidsen i det produktfremstød, der finder sted i
Kina i løbet af 2010.

Søbogaard har siden starten for over 30 år siden været gennem
K re nmed
ke r u pvækst,
Ø l - h abåde
n e r i omsætning, antal ansatte og
en lang periode
antal produkter på hylderne. I dag tæller sortimentet også marmelade, honning, vin, øl, mjød, gele og likør, og er at finde i både
helsekostbutikker og specielforretninger over hele landet.
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Søbogaard

Østasiatisk

Tokkerupgaard

Purløg på fuld tid

Samarbejde - lokal forankring - omstillingsparathed
På Tokkerupgaard i Kettinge på Lolland dyrker Palle og Bente
Andersen en række forskellige afgrøder, men da Legro i Køge
bad dem dyrker purløg, kom der for alvor gang i samarbejdet
på tværs af regionen - og i væksten. Purløg udgør i dag en tredjedel af den samlede produktion.
Tokkerupgaards jordbær, hvidkål, rødkål, broccoli og squash
ligger på hylderne i gårdens egen gårdbutik, på Grønttorvet
og hos en række mindre grønthandlere i København. Men de
purløg, der efterhånden vokser på en tredjedel af gårdens hektar, skal vokse videre i samarbejdspartnerens drivhuse, før de
er klar til salg til detailbranchen.

Tokkerupgaard
Ud over de 13 ha purløg, har Tokkerupgaard 2 ha med
diverse kål til hjemsalg, blandt andet broccoli, hvid- og
rødkål og savojkål, 4,4 ha jordbær, 1,7 ha nyplantning, 1 ha
squash og 3,5 ha spisekartofler. Der er syv medarbejdere på
årsplan samt 12-16 jordbærplukkere i sæsonen. Desuden
dyrkes korn og roer på en del af de forpagtede jorde rundt
om gården.
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I 2005 fik Palle og Bente Andersen på Tokkerupgaard en henvendelse fra direktøren for krydderurtgartneriet Legro, som
ville høre, om de var interesseret i at producere purløg i potter,
som han efterfølgende kunne overtage og dyrke færdig i sine
drivhuse. Legro i Køge er specialist i krydderurter i potter, som
sælges til grossister og supermarkedskæder.
”Det var en stor beslutning, som vi godt kunne se ville indebære massive investeringer i udstyr og betyde ansættelse af flere
medarbejdere i produktionen. Men det var også en mulighed,

som vi følte, vi blev nødt til at afprøve. Og det har vist sig at
være den rigtige beslutning”, fortæller Palle Andersen.
I dag beskæftiger purløgene alene 5-6 medarbejdere på fuld
tid, til de første 10 hektar er for nylig lagt yderligere 3 hektar
til, så purløgene i dag udgør en tredjedel af Tokkerupgaards
produktion.
Ingen kassedame
I gårdbutikken sælger Palle og Bente Andersen de jordbær,
hvidkål, rødkål, broccoli, squash, ærter og nye kartofler, Tokkerupgaard også producerer.
Butikkens koncept er så enkelt, at det stadig kommer bag på
især turister, at den slags forretning kan lade sig gøre i det 21.
århundrede: Kunderne går selv ind og finder de grøntsager
de ønsker, regner beløbene sammen og smider pengene i en
ulåst pengekasse.
”Vi skal bare sørge for at der altid er varer på hylderne i butikken, så kunderne ikke kommer forgæves. Og så skal vi naturligvis sørge for, at vores produkter altid er friske og af god kvalitet,
men det er jo ikke svært, når markerne ligger lige ved siden af”,
slutter Palle Andersen.
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Håndværk - viden - inspiration udefra
Som både indkøber, rådgiver og producent satser Ostebørsen i
Slagelse på smagfulde håndværksoste og ser nye markedsmuligheder i at være et supplement til kæmpemejerierne. De danske
mejeritraditioner levendegøres i Ostebørsens håndværksoste fra
små mejerier.
Ostebørsen i Slagelse er ikke en traditionel engrosvirksomhed.
Virksomheden, der siden 1934 og nu i tredje generation har haft
ost som lidenskab og forretningsområde, oplever de senere år
både vækst i omsætning samt tilgang af nye kunder og medarbejdere. Det skyldes blandt andet, at Ostebørsen som både indkøber, rådgiver og producent oplever en synergieffekt, der også
smitter af på kunderne.
”Kunderne efterspørger i stigende grad viden og ønsker kvalificeret rådgivning om ost. Derfor har vi netop ansat en vidensperson, som vores kunder kan ringe og tage en snak med, eller som
kan komme rundt til butikker, restauranter, kantiner, hoteller mv.
og holde osteforedrag”, fortæller Birgitte Kastrup, direktør i Ostebørsen.
Lyder navnet bekendt, er det måske fordi det også er navnet på
de populære danske skæreoste Kastrup Guld Oste, som Ostebørsen siden 1970erne har produceret og solgt til ostehandlere og
udvalgte SuperBest-butikker over hele landet.
”Vores mål er at være kundernes vidensbank, når det handler om
ost og formidle viden på en måde, der kommer vores kunder til
gode”, lyder det fra Birgitte Kastrup, der blandt andet har sin store
viden om ost fra de stærke kontakter i udlandet, særlig Italien og
Frankrig, der leverer oste til virksomheden i Slagelse, og som har
lange traditioner for produktion af kvalitetsoste.

Ost i generationer
I 1934 startede Aksel Munch Mortensen ostehandel på hestevogn
rundt til gårde og huse i Vinde Helsinge nord for Slagelse, og
senere udvidede svigersønnen Ib Kastrup med udvikling af
K re ni ke
r u p Ø l - h a nmed
e r flere mindre mejerier. Navnet
Kastrup ostene
samarbejde
Ostebørsen kom til i 1984, og siden 1990 har Birgitte og Henrik
Kastrup drevet og udviklet Ostebørsen. Nyeste tiltag er serien af
Håndværksoste, hvoraf den første kom på markedet i 2009.
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Håndværk, der holder
Med lanceringen af Håndværksoste er Ostebørsen et vigtigt supplement til industrioste.
”Vi vil gerne vise forbrugerne, at oste er en af de fødevarer med
størst variation og et produkt, der kan give fantastiske smagsoplevelser. Derfor satser vi på oste fremstillet efter gamle forskrifter
af dygtige mejerister, der sætter fagligheden højt på mindre mejerier rundt om i landet”, siger Birgitte Kastrup.
I 2009 kunne Ostebørsen lancere Antvorskov, den første Håndværksost, og der er flere på vej, herunder en rød og en sort Trelleborg ost, som har lagret i henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.
”Det er blevet lidt af en mission for Ostebørsen at medvirke til
at genoplive det gamle og stolte danske mejerihåndværk med
oste, som smager af noget, og som har en særlig karakter og konsistens”, siger Birgitte Kastrup.
Ostebørsen oplever, at flere og flere kunder efterspørger økologiske oste, også store kunder som butikker, kantiner og restauranter. Virksomheden har allerede i dag Danmarks største udvalg
af økologiske oste fra Danmark, Spanien, Frankrig, Italien og England, og Brigitte Kastrup arbejder konstant på at øge udbuddet.
”Tidligere har priserne på økologiske oste være meget høje, hvilket har begrænset salget. Men tendensen de seneste par år er
blevet en mere rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet på
de økologiske produkter, hvilket giver bedre afsætningsmuligheder. Og så er der kommet en række mindre, danske mejerier på
banen med et stærkere fokus på økologisk produktion, hvilket
gør det muligt at øge udbuddet af danske økologiske kvalitetsoste. Vi har fået kontakt til et par meget dygtige danske mejerister, som producerer nogle ekstremt gode økologiske oste, som
vi forventer os meget af i fremtiden”, slutter Birgitte Kastrup.
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Ostebørsen

Ost som innovativt håndværk

Beauvais

På alle danske borde

Trends - brands - nyfortolkning

Intet er så dansk som syltede asier eller rødkål, selvom grundlæggeren af de klassiske danske produkter oprindelig havde
sine rødder i en fransk slægt med stolte slagtertraditioner. Jean
Desiré Beauvais kom til Danmark og øjnede straks mulighed
for at lave god mad til danskerne. For over 160 år siden grundlagde han en af de mest kendte danske fødevarevirksomheder,
der både følger med tidens trends og med fremtidens.
Konservesdåser med boller i karry eller den klassiske ketchup
til de røde pølser. Sig Beauvais og alle danskere ved, at det
handler om konserves, surt eller saucer. Morgen, middag eller
aften, herunder også juleaften, hvor anden jo kræver rødkål. At
Aktieselskabet Beauvais også er marmelade, frisk pasta, sild, lakrids og chokolade er der måske færre, der ved, men ved siden
af Beauvais-mærket omfatter virksomheden i dag en række
kendte fødevaremærker som bl.a. Den Gamle Fabrik, Glyngøre
og Pastella.

Klar til servering
Aktieselskabet Beauvais producerer og markedsfører et bredt sortiment af kendte fødevarer under mærkerne Beauvais, Den Gamle Fabrik, Pastella, Glyngøre,
Risifrutti, Grandiosa, Panda og Cloetta, og er markedsledere inden for de fleste
af sine produktområder. Men vidste du også, at Aktieselskabet Beauvais indgår i
den internationale koncern Orkla ASA med hovedsæde i Oslo og er søsterselskab
til Odense Marcipan A/S, KiMs A/S, Dragsbæk Margarine A/S, Credin A/S, Credin
Bageripartner A/S, Axellus A/S og Sapa Profiler A/S.
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Siden Jean Desiré Beauvais grundlagde landets første konservesfabrik i København i 1850, er der sket store forandringer. I
dag spiser vi blandt andet oftere færdigretter.
”Sammenligner man udbuddet af færdigretter i Danmark med
udbuddet i en række sammenlignelige lande viser det sig, at
sortimentet af færdigretter i bl.a. Holland og England er langt
mere varieret end i Danmark. Derfor er det utroligt inspirerende for os at se, hvad man har andre steder. Vi sætter en ære i
at udvikle god mad, så danskerne kan få det, de kan lide, når

middagsmaden skal være nem”, siger produktudviklingschef
Jeanette Gottlieb Nielsen.
Aktieselskabet Beauvais satser stærkt på videreudvikling af eksisterende produkter og udvikling af nye produkter. Produktudviklerne deltager i messer og konferencer i ind- og udland
for at få en pejling på, hvad der rører sig på nye produktområder, som eventuelt kan transformeres til nye produkter, der
matcher danskernes smagspræferencer.
”Vi holder os hele tiden ajour med tidens trends og forbrugsmønstre. Vi har en god dynamik i vores virksomhed, fordi vi
konstant eksperimenterer med nye ideer, som resulterer i nye,
tidssvarende produkter. Kvalitet og høj fødevaresikkerhed er
nogle af grundstenene i vores daglige arbejde, ligesom vi også
tænker meget på både sundhed og økologi. For nylig har det
faktisk givet os mulighed for at genopfinde nogle af vores helt
klassiske produkter som rødkål, rødbeder og asier på glas, men
nu i nye, økologiske udgaver”, siger informationsdirektør Elisabeth Voss.
Ikke kun økologien er med til at genopfinde virksomhedens
kerneprodukter. Også Herregårdsserien, der er mere lig hjemmesyltning, er for nylig blevet udbygget med nyfortolkede
asier og rødbeder. Råvarerne til mange af virksomhedens produkter, f.eks. rødkål, asier og rødbeder, kommer fra grøntavlere
i nærområdet, som Beauvais indgår kontrakter med.
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Samme vej
Castus er en del af HWO-Holding A/S, der også omfatter firmaerne Heidelberg, Fredsted Te, T-Gourmet, Trope og Urteteket. Den
samlede vision for firmaerne er at de skal kunne tilbyde dagligvarehandlen gode forretninger på produkter, der er lidt bedre og
lidt sundere end alternativerne. Castus blev i 2007 kåret som årets
virksomhed i Østsjælland.

Designløft - systematisk produktudvikling - advisory board
”Det er dyrt at tilknytte eksperter – særligt, hvis de forkaster
ens ideer, og man skal starte helt forfra. Men det er mere fatalt
at gå på markedet med et produkt, der ikke holder”, siger Henrik Winther-Olsen, direktør i Castus, der satser på at fordoble
omsætningen i virksomheden de næste fem år. Produktudvikling, eksport og placering i butikkerne er vejen.
Hvert år producerer Castus i Køge millioner af frugtstænger
og frugtpålæg til hjemmemarkedet og til eksport i seks lande.
Siden starten i 1952 har det røde cirkel-logo signaleret solmoden frugt og dermed sunde mellemmåltider, der ikke indeholder tilsætningsstoffer som farve eller konserveringsmidler,
men derimod har et højt indhold af fibre:
»Vores produkter er sunde, de er lavet af naturlige råvarer og
de er uden tilsætningsstoffer. Der er med andre ord tale om
et sundt mellemmåltid, som også kan udgøre et alternativ til
eksempelvis et æble eller en pære”, forklarer Henrik WintherOlsen, der købte virksomheden af Unilever-koncernen i 2003
og siden har stillet skarpt på vækst gennem systematisk produktudvikling og tæt kontakt til detailleddet.
For nylig fik de populære frugtstænger nyt design, hvor glade
farver og sjove figurer skal få flere børn til at vælge sunde mellemmåltider. Castus’ produkter taler til den moderne forbruger,
som går op i sundhed og samtidig har behov for lette snacks
eller mellemmåltider, der egner sig til en tur på legepladsen
eller i madpakken.

Rådgivere og fokusgrupper
At Castus har succes, skyldes ifølge direktøren, at virksomheden er meget systematisk omkring udvikling og lancering af
nye produkter. Eksempelvis har Castus tilknyttet et Advisory
Board af eksperter, der mødes 3 til 4 gange om året og er med
til udstikke kursen for virksomhedens fremtidige udvikling.
Desuden bruger virksomheden mange ressurcer på fokusgrupper, der bliver bedt om at forholde sig til potentielle nye
produkter, ny emballage og lignende. Det giver ikke kun viden
om, hvordan de enkelte produkter bliver modtaget, men også
om, hvordan forbrugerne agerer i det hele taget.
”Vi skal kunne blive ved med at tilbyde dagligvarehandelen
gode forretninger på produkter, der er lidt bedre og lidt sundere end alternativerne. På den måde skaber vi vækst for både
dem og os, også langt ind i fremtiden”, siger direktør Henrik
Winther-Olsen, der meget gerne vil arbejde endnu tættere
sammen med butikkerne:
”Hvis supermarkederne vil være med til at placere vores sunde
frugtstænger helt oppe ved kasselinjen, vil jeg vurdere, at vi
kunne sælge mindst 3 gange så mange frugtstænger som i
dag. Det ville også komme forbrugerne til gode, fordi de får
lettere ved at vælge sundt, også i ulvetimen”.
På eksportmarkedet er der ifølge Henrik Winther-Olsen fortsat et stort - og kun delvist udnyttet - potentiale. Sammenlagt
giver det gode udsigter for virksomheden, som forventes at
vokse til det dobbelte over de næste fem år.

Smagen af Castus
Castus producerer frugtstænger i varianterne figen, jordbær,
nøddemix, pære,
rosin,
K re n ke
r u p Øabrikos,
l - h a n e rbanan og blåbær, og laver også
frugtpålæg og frugtruller, der kan være med til at gøre madpakken
sund og indbydende. Filosofien bag er helt enkel: ikke tilsat sukker,
højt fiberindhold og ingen konserveringsmidler.
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Castus

Niche uden tilsætningsstoffer

Samarbejde - innovation - merværdi

Mostkortet
Rubinola - sensommeræbler, der plukkes i midten af
september. Kraftig, sød aroma, der er afbalanceret med
syrlighed. Mild og frisk.
Cox - fra æblesorten Holstener Cox, der plukkes i slutningen af september. Lidt sød aroma, som giver en kraftig og
markant smag.
Aroma - plukkes i midten af september og har en speciel
syrlig aroma og alligevel mild karakter.
Pinova - plukkes i starten af november og har en sødlig,
afrundet smag.
Marnica - sene æbler, der plukkes sidst i oktober. Meget
højt indhold af saft og aromastoffer, en afbalanceret
most, som bør nydes afkølet.

Skånsom koldpresning
Koldpresning af æbler er den mest skånsomme måde at
lave en most på, hvor man samtidig bevarer æblesortens
særlige aroma og vitaminer. Den koldpressede, ufiltrerede
most er et naturprodukt uden tilsætningsstoffer, som efter
presning kun er blevet pasteuriseret. Den kan drikkes til
stort set alle måltider, hvor man ellers drikker hvidvin eller
øl, og blandet med danskvand er den en festlig, sund og
trafiksikker drink.
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Fire nabo-herregårde driver sammen Guldborgsund Frugt
ApS, der laver kvalitetsmost af danske æbler, som afsættes på
flasker og i bag-in-box. Det giver spændende valgmuligheder
for kunderne og inspirerer til nye produkttyper.
Selvom man er lille, kan man godt hente stor anerkendelse. På
FoodExpo, Skandinaviens største fødevaremesse, var der i januar 2010 hæder til æblemosten fra Guldborgsund Frugt ApS.
Den ufiltrerede og koldpressede most blev kåret som bedst i
kategorien ”drikkevarer”.
En af de ting, der er særligt ved æblemosten fra Guldborgsund
Frugt, er, at den produceres som såkaldt single-sort most. Det
betyder, at hver mosttype er lavet på én æblesort. De seneste
år er sortimentet vokset, så det i dag indeholder hele fem forskellige typer most produceret på æblesorterne Aroma, Cox,
Marnica, Pinova og Rubinola, der har hver deres unikke smag
og karakter. Fra mild over frugtig til kraftig.
”For at vejlede forbrugeren bedst muligt har vi påført mostflaskerne et ”smagsparameter”, hvor man, ligesom man kender
det fra vinflasker, kan få information om mostens smag, sødme
og karakter. Der giver kunderne nye muligheder for at vælge
netop den smag, der passer bedst til lejligheden”, forklarer Linnéa Treschow fra herregården Gl. Kirstineberg, der sammen
med Pandebjerg, Klodskovgaard og Vennerslund i fællesskab
driver firmaet Guldborgsund Frugt ApS.
De fire herregårde hørte oprindeligt sammen under godset
Vennerslund, og et samarbejde om at udvikle æblemost ud
over det sædvanlige var derfor oplagt:
”Vi indgik i et samarbejde for at genoplive den gamle tradition
med at dyrke frugt på egnen. At udvikle noget nyt på bag-

grund af gamle traditioner er både med til at bevare noget af
egnens særkende og skabe ny vækst”, siger Linnéa Treschow.
Passion for æbler
Guldborgsund Frugt ApS startede ud fra en fælles passion for
æbler og en viden om, at det gode klima og de mange lyse
timer på Falster giver optimale betingelser for at frembringe
sprøde, saftige og søde æbler. De fire herregårdsnaboer har
med tiden tilsammen plantet 34 hektar til med æbletræer, som
dels sælges som konsum-æbler, og dels anvendes til fremstilling af den prisvindende, koldpressede æblemost.
Produktionen er så enkel og ren som muligt, og mosten har
fokus på både smag og sundhed. Mens det i dag er vanskeligt at tjene penge på konsum-æbler, tegner fremtiden lys for
most-forretningen, og konsortiet er i gang med at udvikle flere
special-produkter.
”Der ligger et stort potentiale i at sælge forarbejdede varer af
høj kvalitet og med en inspirerende dialog med forbrugerne,
så de med glæde genkender vores most og via viden om sorternes forskellighed kan vælge netop den most, der smager
dem bedst”, siger Linnéa Treschow
Virksomheden vokser. Flere og flere kunder får smag for singlesort most, og fra 2010 har Guldborgsund ApS derfor ansat en
sælger på fuld tid, der skal styrke salgsindsatsen og åbne dørene til detailhandlen. Flere SuperBest-butikker har allerede stillet mosterne på hylderne, og samtidig er prisen på Foodexpo
ifølge Linnéa Treschow med til at blåstemple æblemosten som
mere end bare en fiks ide, men et seriøst kvalitetsprodukt.
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Guldborgsund Frugt

Guldæbler på flaske

Mel malet af hele kerner kaldes fuldkornsmel. Fuldkornsmel
indeholder 3 gange så mange fibre som almindeligt hvedemel.
Fuldkorn kan være kerner, der er hele, skårne, knækkede eller malet
til fuldkornsmel.
Det vigtige er, at alle dele af kornet er taget med - også den ydre
skal og den inderste del, som hedder kimen. Det er i disse dele, at
alle vitaminerne og mineralerne sidder. Fuldkorn rummer kostfibre
og andre sundheds-fremmende stoffer, som er vigtige i forhold til
at undgå sygdomme som sukkersyge, hjerte-sygdomme og kræft.

Man maler da selv sit korn

Oplevelse - smag - innovation

Siden Jan Skaaning fra Majbøllegaard begyndte at stille korn–
kværne op i udvalgte butikker, har forbrugerne selv kunnet
male mel af hvid hvede og spelt. Nu gælder det foodservicebranchen.
Ligesom kaffen bare smager bedre, når bønnerne er friskmalede, så er der mere fylde og aroma i brød, bagt på friskmalet
mel.
”I sin tid blev jeg inspireret af, hvor godt brødprodukter smagte
i Tyskland og i Schweiz, hvor jeg blandt andet besøgte en gårdbutik, hvor kunderne selv skovlede kornet fra en trillebør og op
i en kornkværn. Så radikalt behøver det ikke være for at videregive følelsen af at være sin egen møller, så vores korn er pakket
i poser”, fortæller Jan Skaaning fra Majbøllegaard.
Sortimentet omfatter spelt, som Jan Skaaning begyndte at
dyrke i 1997, samt hvid vårhvede. Begge kornsorter egner sig
perfekt til fuldkornsmel, der giver sundere og mere velsmagende brød end almindeligt hvidt mel. Efter høst i år er der
også rug på programmet.
Majbøllegaard ligger på Østlolland med et mildt klima og
frugtbar jord, hvilket giver den perfekte kombination til avl af
kvalitetskorn. I dag er Majbøllegaard den største primærproducent af spelt og hvid vårhvede i Nordeuropa.

Foodservice i 10 kgs poser
Majbøllegaard har haft succes med et samarbejde med en
række udvalgte detailbutikker, hvor der er blevet opstillet
kornkværne, og ambitionen er nu at udvide salget til også at
omfatte foodservicebranchen, altså kantiner og storkøkkener:
”Det tager faktisk kun et halvt minut at male et kilo mel, så
det kræver ikke ekstra tidsforbrug for køkkenpersonalet, men
giver derimod køkkenet en enestående mulighed for at bage
med helt frisk mel direkte fra egen kværn. Udover at det giver et friskt produkt og er betydeligt sundere, er det også en
autentisk og sjov historie at kunne fortælle kantinens kunder,
at personalet selv kværner melet”, siger Jan Skaaning, der også
kan levere friskmalet mel i 10 kg poser
Majbøllegaard har eget eget afskalningsanlæg. Tapning og
formaling af kornet, i poser og sække,samt direkte distribution
til detailhandlen og til foodservicebranchen klarer Den Sociale
Virksomhed i Nykøbing F.
”Vores mel kan følges hele vejen fra marken til det færdige produkt i butikkerne. Vi håber, at forbrugerne sætter pris på, at der
er gennemsigtighed i produktet, og vores mål er, at varen skal
være tilgængelig for forbrugere i hele landet i løbet af kort tid”,
siger Jan Skaaning.
Majbøllegaard har udelukket brugen af stråforkortere i produktionen, og kornet er også blevet udnævnt til klimavenligt
korn, da alt korn på Majbøllegaard produceres, distribueres og
forhandles inden for Danmarks grænser.

Forbrugertrends
Majbøllegaards kornkværnskoncept rammer lige ned i to stærke
forbrugertrends, nemlig sundhed og oplevelser i forbindelse
K re nDen
ke r ukræsne
p Ø l - h aforbruger
ner
med fødevarer.
vil på en meget konkret
måde gerne opleve forbindelsen direkte til jorden og afgrøderne,
ligesom sundhedsværdien i det høje indhold af vitaminer og fibre
tæller med, når forbrugerne skal træffe købsbeslutninger.
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Majbøllegaard

Fuldkorn, derfor!

Højbakkegårds vineri blev i 2006 indrettet i et tidligere
maskinhus med 10 stk. 910 liters rustfri ståltanke samt et
utal mindre ståltanke til gæring samt en håndfuld massegæringstanke på mellem 600 og 1800 liter til skalgæring af
rødvin. Desuden er der blevet plads til et mindre laboratorium og et modtagerum til blandt andet vinsmagninger.
Vinmarkerne er fordelt på fem steder, der har de rette jordbundsforhold. Her dyrkes sorterne Regent, Cabernet Cortis
Leon Merlot og Reberger, ligesom en mark udelukkende er
forbeholdt forsøg med nye typer vinstokke og stiklingeformering.
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Højbakke Vingård

Vineriet

Vinbonden på Lolland

Research - niche - samarbejde

Som en af de eneste danske vinbønder kan Kurt Forslund leve af
at producere vin. På Højbakke Vingård producerede han i 2009
20.000 flasker, og i år forventer han dobbelt så mange flasker.
Chateau du Forslund eller hvad med Maison Haut Plateau? Så
klinger Højbakke Vingård alligevel mere seriøst og professionelt.
Da Kurt Forslund for seks år siden plantede de første 350 vinstokke, var det egentlig på forsøgsbasis, men allerede to år efter
kunne han kalde sig professionel vinbonde. I dag kan han som
de få i Danmark leve af de vine, han producerer sammen med sin
kone Eva Corydon Forslund. Det er for øvrigt hende, Højbakke
Vingårds vin CorydonForslund er opkaldt efter.
”I starten skulle vi lige prøve det af, der var flere danskere, der
ikke havde haft held med vinproduktion, men efter en lidt forsigtig start råder vi i dag over cirka halvanden hektar med i alt
3.000 vinstokke fordelt på fem jordlodder i lokalområdet”, siger
Kurt Forslund, der regner med at kunne fordoble den samlede
vinproduktion allerede i år.
Højbakke Vingård har tre fastansatte ud over ejerne og omkring
30 løsarbejdere i sæsonen.
På sigt skal vinene fra Højbakke Vingård være at finde på hylderne i de fleste lokale og regionale supermarkeder, og salget fra
både hjemmeside, lokale markeder og fra vingårdens butik går
så godt, at der ikke er grund til at sænke ambitionsniveauet.
”Det helt specielle, vi kan, er, at al pleje og pasning, plukning og
sortering foregår med hånden og dermed mere skånsomt end
industrielt fremstillede vine. Den nænsomme plukning er med
til at sikre, at vi kun bruger de bedste druer, og at vi derfor kan
producere en vin af meget høj kvalitet” , understreger Kurt Forslund.

Niche-vin af lokale bær
Det er primært vinproduktion på røde og hvide druer, der præger
vingårdens sortiment, men der er også produktion af birkevin,
der eksportes til Sverige, samt en lang række forskellige frugtog bærvine i sortimentet. De specielle vintyper produceres ofte i
samarbejde med andre lokale fødevareproducenter.
Netop niche-produktioner som frugt- og bærvin lavet på lokale
hindbær, jordbær, kirsebær, solbær og ribs er de seneste par år
blevet en større og større forretning, som Kurt har store forventninger til i fremtiden, og som måske også kan føre til øget eksport.
Ofte starter udviklingen af nye produkter med, at en kunde henvender sig med en forespørgsel. Som for eksempel da Harald
Krabbe fra Frederiksdal Gods ville lave verdens bedste kirsebærvin, udviklede Kurt 6-7 forskellige smagsvarianter, som blev prøvesmagt af et smagspanel, inden den kirsebærvin, som serveres
på NOMA i København, blev sat i produktion.
Vejen til egen vin
Som erfaren vinbonde øser vinbonden fra Lolland gerne af sin
viden til andre producenter og folk, der som han selv, gerne vil
prøve, om de kan starte en professionel produktion af vin:
”Nu har jeg brugt mange år på at finde frem til de helt rigtige
maskiner og udstyr hos producenter rundt om i Europa, og det
er derfor nærliggende at dele ud af den ekspertise, jeg har fået
på det område”.
Derfor finder man også udstyr til vinproduktion på Højbakke
Vingårds hjemmeside, ligesom Kurt Forslund kan bookes som
konsulent eller til at afholde foredrag om vin. Naturligvis med
smagning.
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14 Krenkerup Bryggeri · Krenkerupvej 33
4990 Sakskøbing · 54 70 54 85/26 19 30 90
www.krenkerup.dk

15 Lammefjords Grønt
Adelers Allé 155 · 4540 Fårevejle
33 68 30 13/40 40 52 11 · www.agrova.dk

16 Tvedemose Champignon
Tvedemosevej 2, Snesere · 4750 Lundby
55 99 02 33 · www.tvedemose.dk

17 Varpelev Tomater
Myrekærvej 3 · 4652 Haarlev
20 16 83 78 · www.varpelevtomater.dk

18 Honningpigen
Alstedvej 77 · 4173 Fjenneslev
28 43 91 25 · www.honningpigen.dk

19 Ostebørsen
Rugvænget 18 · 4200 Slagelse
20 99 77 29 · www.osteborsen.dk

20 Økoladen ApS
Ugledigevej 95 · 4760 Vordingborg
55 89 32 12 · www.oekoladen.dk

Gedser

Uddannelse, offentlige parter
og vidensinstitiutioner
A/S Lollandsbanen
Banegårdspladsen 5 · 4930 Maribo
Agrova · Vesterbrogade 4A · 1503 København V
33 68 30 10/30 68 30 15 · www.agrova.dk
Agrovi · Jættevej 50 · 4100 Ringsted
58 58 30 71 · www.agrova.dk
Alexandra Instituttet · Ankerhus University
College, Sjælland · Slagelsevej 70-72
4180 Sorø · 57 83 01 38 · www.ucsj.dk
DELTA · Københavns Universitet
Rolighedsvej 25 · 1958 Frederiksberg
35 38 68 83 · www.kulife.dk
Bp-U · Alléen 2 · 4990 Sakskøbing
21 26 65 66/22 20 64 01 · www.bp-u.net
Carl Bro · Maribovej 9 · 4960 Holeby
43 48 66 84/27 23 66 84
www.grontmij-carlbro.dk
CAT · Forskerparken CAT, Universitetsparken 7
4000 Roskilde · 46 74 02 52 · www.cat.dk
Celcius360° · Ndr. Ringvej 2 · 4800 Nykøbing F.
70 20 53 03/54 16 22 23 · www.celcius.dk
CELF · Kringelborg Allé 1 · 4800 Nykøbing F.
54 88 82 17/20 78 94 49 · www.ceus.dk
Club 1 reklamebureau · Tværgade 20
4800 Nykøbing F. · 27 88 31 31 · www.club1.dk
COWI A/S · Nørretorv 14
4100 Ringsted · www.cowi.dk
Danish Meat Asociation · Axeltorv 3
1609 København V. · 55 97 50 00
www.danishmeat.dk

Dansk Landbrug · Axelborg
Vesterbrogade 4A, 4 1620 København V
20 42 07 00 · www.dansklandbrug.dk
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Agrovej 1 · 4800 Nykøbing F.
54 84 41 53/23 66 75 12 · www.dlsyd.dk
Delfi Technologies A/S
Galosche Alle 1 · 4600 Køge
DTU Management · Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde · 46 77 51 00/46 77 51 27
www.man.dtu.dk
Enterprise Network Sjælland · Det Gule Pakhus,
Havnen 1 · 4700 Næstved · 55 73 66 61
Envision · Christian IX´s Gade 10, 4 th
1111 København K. · 61 62 12 80
www.envisiondesign.dk
Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
Energivej 3 · 4180 Sorø · www.evv.dk
Erhvervsråd Lolland Falster · Maribovej 9
4960 Holeby · 54 79 89 05/20 25 19 07
www.erhverv-lolland-falster.dk
Erhvervssamarbejde Sjælland · Stændertorvet 1
1.sal · 4000 Roskilde · 46 31 69 97 · www.essj.dk
EUC Ringsted · Ahorn Alle 3-5
4100 Ringsted · www.eucr.dk
EUC-Sjælland · Jagtvej 2 · 4700 Næstved
41 27 79 59 · www.eucsj.dk
Faxe Erhvervsråd · Finlandsgade 29 · 4690 Haslev
56 37 03 00/40 43 77 60 · www.faxeerhverv.dk
Faxe Kommune · Frederiksgade 9
4690 Haslev · 56 79 19 32

Danish Technological Institute
Gregersensvej 1 · 2630 Taastrup
72 20 26 02 · www.teknologisk.dk

Femern Bælt Forum · Maribovej 9 · 4960 Holeby
54 67 61 44/28 19 82 28 · www.femern.info

Danmarks Jordbrugsforskning Flakkebjerg
Forsøgsvej 1· 4200 Slagelse
89 99 36 23 · www.agrsci.dk

Fiskeriaktionsgruppen · Rønnesholm 44
4200 Slagelse · 30 12 35 01
www.fiskeriaktionsgruppen.dk

Dansk Industri · H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V · 89 99 36 27 · www.di.dk

First Link · Maribovej 9 · 4960 Holeby
www.firstlink.dk

Dansk Kylling · Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup · 40 59 03 39
www.danskkylling.dk

Folketidende · Tværgade 20 · 4800 Nykøbing F.
27 88 34 15 · www.ft-gruppen.dk
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Uddannelse, offentlige parter og vidensinstitiutioner
Forskningscenter Risø · Frederiksborgvej 399
bygning 108 · 4000 Roskilde · 46 77 46 62
www.risoe.dk
Gefion · Møllevej 15 · 4140 Borup
57 56 15 30/61 20 98 37 · www.gefion.nu
GEMBA Innovation · Bygstubben 4
2950 Vedbæk · 45 65 55 00/40 36 55 02
www.gemba.dk
Greve Kommune · Rådhusholmen 10
2670 Greve · 43 97 97 97
Guldborgsund Kommune · Parkvej 37
4800 Nykøbing F. · 54 73 11 97
www.guldborgsund.dk
Guldborgsund turistråd · Østergågade 7
4800 Nykøbing F. · 20 94 38 16
www.visitguldborgsund.com
Grønt Center · Maribovej 9 · 4960 Holeby
54 60 70 00 · www.greencenter.dk
Handelsskolen Sjælland Syd
Handelsskolevej 3 · 4700 Næstved
61 62 81 22 · www.hssyd.dk
Holbæk Kommune · Jernbanegade 6
4300 Holbæk · 4031 4935 · www.holbaek.dk
Håndværksrådet · Islands Brygge 26
Postboks 1990 · 2300 København S
33 93 20 00 · www.hvr.dk
IMC · Rugmarken 23 · 3520 Farum
45 88 08 11 · www.imc.dk
inco Danmark · Flæsketorvet 84
1711 København V · 33211421 · www.inco.dk
Instituttet for Fødevarestudier
& Agroindustriel Udvikling · Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm · 45 57 05 82 · www.ifau.dk
Isifood protection · Brendstrupgårdsvej 102
8200 Århus N · 86205150
www.isifoodprotection
Kalundborg Kommune
Udvikling Nordsjælland · Holbækvej 141B
4400 Kalundborg · 59 53 58 57/28 81 10 65
www.kalundborg.dk
Kultivator Syd · Marienbergvej 132, 1 sal
4760 Vordingborg · 26 42 00 86
www.kultivatorsyd.dk
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Øvrige producenter i regionen

Køge Kommune · Torvet 1 · 4600 Køge
56 67 67 67 · www.koege.dk

Næstved Kommune · Teatergade 8
4700 Næstved · www.naestved.dk

Sorø Kommune · Rådhusvej 8
4180 Sorø · www.soroe.dk

Søren Petersen · Idalundvej 41
4990 Sakskøbing

Galsgaard vin · Riserupvej 56 · 4840 Nr. Alslev
54 43 23 71/21 42 24 71 · www.galsgaardvin.dk

Københavns Madhus · Ingerslevsgade 44
1705 København V · 40 90 91 09
www.kbhmadhus.dk

Næstvedegnens udviklingsselskab
Det Gule Pakhus, Havnen 1
4700 Næstved · 55 73 66 99

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
56 57 57 57 · www.stevns.dk

A/S Crispy Food International
Blommeskoven 2 · 4281 Gørlev
58 87 05 00 · www.crispyfood.com

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Duevej 3C · 2630 Taastrup · 51 29 05 76
www.biavl.dk/roskilde

Agrana Juice Denmark a/s
Vedskøllevej 82-82 · 4600 Køge
www.agrana.dk

Glim Vinmarker · Darup Mosevej 1 - Glim
4000 Roskilde · 46 42 30 70 · www.veba.dk

Lalandia · Lalandiacentret 1 · 4970 Rødby
www.lalandia.dk
Landbrug og Fødevarer · Axelborg, Axeltorv 2
1609 København V · 33 39 42 50/27 24 59 02
Landdistrikt netværk Lolland · Juniorsgade 13
4990 Sakskøbing · 61 31 97 27
www.landdristrik-lolland.dk
Landliv · Maribovej 9 · 4960 Holeby
22 20 64 10 · www.landliv.as
Lejre Kommune · Lundby Gade 19
4070 Kirke Hyllinge · 46 46 46 46
LEVS · Kalvebod Brygge · 1780 København V
45 74 85 03/22 76 35 44 · www.levs.dk
Lilleøre Food Consulting · Ryttervænget 316
3480 Fredensborg · 29 92 08 73
www.lilleoreconsulting.dk
Lolland Kommune · Jernbanegade 7
4930 Maribo · 54 67 65 28/29 38 83 19
www.lolland.dk
Luna Reklame · Købmagergade 3B
1150 København K. · 33 32 48 32/28 40 48 32
www.luna.dk
Madeleines Madteater · Drechselsgade 10
2300 København S · 33 14 05 55/30 32 55 58
www.madeleines.dk
MannKind · Bygaden 47 · 4652 Hårslev
20 97 30 07 · www.mannkind.dk
Meyers · Kattegatvej 33 · 2100 København Ø
33 24 55 91 · www.meyersmad.dk
Move, integrated design · Ryesgade 19A, 2
2200 København N · 28 70 63 54
www.integrateddesign.dk

Odsherred landboforening
Bjarkesvej 1 · 4500 Nykøbing Sjælland
59 91 04 87 · www.ohla.dk
Odsherred Kommune
Nyvej 22 · 4573 Højby
59 66 66 66 · www.odsherred.dk
Oprør fra maven · Hemmingstrupvej 8
3200 Helsinge · www.oproerframaven.dk
Ringsted Kommune · Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted · 57 63 63 36 · www.ringsted.dk
Roskilde Handelsskole · Bakkesvinget 67
4000 Roskilde · 88 52 32 00/40 52 79 54
www.rhs.dk
Roskilde Kommune · Køgevej 80-90
4000 Roskilde· www.roskilde.dk
Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde · 46742049
www.ruc.dk
Selandia-Center for Erhvervsrettet uddannelse
Bredahlsgade 1 · 4200 Slagelse
www.selandia-ceu.dk
Slagelse Kommune · Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Slagteriskolen i Roskilde · Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde · 46 34 63 04 · www.ucsj.dk
Slowfood Danmark · Skovvangsvej 17, Søsum
3670 Veksø Sjælland · 47 17 36 86/20 55 13 58
www.slowfooddanmark.dk
Smag på Odsherred · Algade 43
4500 Nykøbing S. · 59 91 08 88
www.odsherred.com

Museum Lolland Falster · Frisegade 40
4800 Nykøbing F. · 25 59 34 54

Småøernes aktionsgruppe
Strynø Brovej 12, Strynø
5900 Strynø · 38 33 00 67

Nordisk kulturlandskabsforbund
Stenstykkevej 34 · 2650 Hvidovre
36 78 30 28 · www.oespecialiteter.dk

Solrød Kommune · Solrød Center 1
2680 Solrød Strand · 56 18 20 00
www.solroed.dk

Teknologisk Institut
Gregersensvej , postboks 141
2630 Taastrup
72 20 20 00/72 20 27 67
www.teknologisk.dk
VIFFOS · Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde · 24 88 46 22
www.viffos.dk
University College Sjælland
Slagelsevej 7 · 4180 Sorø
www.ucsj.dk

Arla Foods Amba · Karolinevej 1
4200 Slagelse · 72147200 · www.arla.com

Gourmet Bryggeriet · Bytoften 10-12
4000 Roskilde · 46 32 60 45
www.gourmetbryggeriet.dk

Bandholm Frugtplantage · Uglevængevej 8
4941 Bandholm · 54 78 80 98
www.bandholmfrugtplantage.dk

Hansen is · Landerslevvej 5-7
3630 Jægerspris · 47 52 23 07
www.hansen-is.dk

Birkegårdens Haver · Tågerupvej 4
4291 Ruds Vedby · 58 26 00 42/20 44 14 67
www.birkegårdens Haver

Havnegade Superbest · Havnegade 69
4900 Nakskov · 54 92 02 22

Bisca · Ahornvej 1 · 4780 Stege
72 11 00 00 · www.bisca.dk

Vordingborg Ny kommune
Valdemarsgade 43, postboks 200
4760 Vordingborg · 55 36 36 36
www.vordingborg.dk

Bryghuset Møn · Søndersti 3
4780 Stege · www.bryghusetmoen.dk

Vordingborg Udviklingsselskab
Marienbergvej 132, 1 sal
4760 Vordingborg · 55 86 04 22
www.visitmoen.com

Bunzl · Greve Main 30 · 2670 Greve
77 40 33 00 · www.bunzl.dk

Region Sjælland · Alléen 15
4180 Sorø · www.vfsj.dk
Væksthus Sjælland
Marienbergvej 132, 2
4760 Vordingborg
70 15 16 18/41 99 98 09
www.startvaekst.dk
Zealand Denmark
Ac. Palmeston 26
B-1000 Brussels, Belgien
324 75 55 49 37
www.zealanddenmark.dk
Øresund Food Network
Nr. Voldgade 16,1
1358 København K.
33 34 34 69/28 75 40 94
www.oresundfood.org
Østdansk Turisme
Banegårdspladsen 2, 1.
4700 Næstved
www.visiteastdenmark.dk

Brød for livet · Forsingevej 4 · 4470 Svebølle
59 29 47 07 · www.brødforlivet.dk

Bähncke a/s · Lodshusvej 8 · 4230 Skælskør
59 26 90 50 · www.bahncke.dk
Bønnelykken a/s · Mellem Broerne 12
4100 Ringsted · 57 68 55 55 · www.spirer.dk
CFC Nordic A/S · Industrivej 6 · 4200 Slagelse
58 55 55 00 · www.cfs.com
Danish Crown · Bragesvej 18 · 4100 Ringsted
86 25 10 77/89 43 50 00/51 59 69 59
www.danishcrown.dk
Danish Malting Group · Spirevej 5
4760 Ørslev · 55 97 50 00/40 90 33 45
www.dmgmalt.dk
Dragsholm Slot · Dragsholm Alle 1
59 65 33 00 · 4534 Hørve
www.dragsholm-slot.dk
Engvang Frugt · Varpelevvej 2 · 4671 Strøby
24 82 32 44 · www.engvang-frugt.dk
Frederiksdal vin · Frederiksdalsvej 30
4912 Harpelunde · 20 61 30 41
www.frederiksdal.com
Fru Hansens Chokolade · Norddalsvej 4
4623 Lille Skensved · 28 47 11 79
www.fruhansenschokolade.dk
Frøken Kost · Bispegade 5 · 4800 Nykøbing F.
28 49 00 96 · www.frk-kost.dk

Hesseling I/S · Gl. Skovvej 99, Søby
4300 Holbæk · 59 47 20 41
Holeby Slagtehus · Industriparken 10
4960 Holeby · 54 60 60 65
www.slagter-engdahl.dk

Lammefjordens Grøntsagslaug
Højgårdsvej 7-9 · 4540 Fårevejle
www.lammefjorden.dk

Skovgaard Biavl · Hydesbyvej 27
4990 Sakskøbing · 28 76 45 95
www.skovgaard-biavl.dk

Lundevanggaard · Klintholmhavnevej 102
4791 Borre · 55819910
www.lundevang.mono.net

Skovgaard Strudse · Dyssevej 25
4640 Fakse · 56 72 56 08
www.skovgaard-strudse.dk

Langholm Frugt · Risbyvej 6 · 4750 Lundby
40 38 67 64 · www.langholmfrugt.dk

Slagteren Ved Kultorvet
Frederiksborggade 4 · 1360 Kbh. K.
33 12 29 02 · www.Kultorvet.dk

Mad historiker · Ulriksdalsvej 16
4840 Nørre Alslev · 54 43 43 23/20 78 24 08
www.historiskmad.dk
Marielyst kartoffelbod · Bøtø Ringvej 4
4873 Væggerløse · 54 13 56 20
www.marielystkartoffelbod.dk
Møn Bolcher · Kostervej 2 · 4780 Stege
55 81 01 01 · www.moenbolcher.dk
Møn Økologisk · Fanefjordgade 16
4791 Askeby · 45 55 82 64 89
www.meonia.dk
Nakskov Mill Foods a/s · Gasvej 3
4900 Nakskov · 54 92 99 80
www.nmfoods.dk
Nielsen & Nielsen · Kristiansholmsvej 5
4262 Sandved · 55 45 13 35
www.nielsenognielsen.net

Hornbeer · Hornsherredvej 463
4070 Kirke Hyllinge · 46 40 32 00
www.hornbeer.dk

Noorbohandlen · Nyords Bygade 1
4780 Stege · www.noorbohandelen.dk

Højbo Honning · Klintholmhavnevej 68
4791 Borre · 70 22 35 22

Nordlie Food a/s · Finlandsgade 1-11,
Postboks 117 · 4690 Haslev · 25 26 25 43
www.nordliefood.dk

Hørkram Sorø · Centervej 1 · 4180 Sorø
24 21 32 49 · www.hsfs.dk
Hvidkøg og vin · Skuderupvej 9
4640 Faxe · 56 71 04 11 · www.hvidlog-vin.dk

Oringe gartneri · Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg · 55 34 35 17 lokal 25
Osted Ost og Mejeri · Hovedvejen 184
4000 Roskilde · 46 49 84 02/40 51 75 20

Jensens økologiske saft og vin aps
Præstemarken 1 · 3600 Frederikssund
20 15 23 12 · www.jensensoekologiske.dk

Otto Chokolade · Alsøvej 3 · 4960 Fuglse
www.ottochokolade.dk

Kernegaarden · Hjortemosevej 41 · 4944 Fejø
54 72 21 21 · www.kernegaarden.dk

Pouls Spegepølser · Højderyggen 20
2730 Herlev · 20 33 59 83
www.poulsspegepoelser.dk

Kirkehøjens Limousine · Tårup Skovvej 22
4850 Stubbekøbing · 54 43 35 51
www.godt-koed.dk

Rapsol A/S · Torvet 3 · 4930 Maribo
www.rapsold.dk

Kirstines Klosterhave · Brydebjergvej 16
4894 Øster Ulslev · 21 45 22 61
www.kirstineklosterhave.dk

Ravnemarken · Ravnemarksvej 55
4230 Skælskør · 58 14 08 10/61 74 60 84
www.ravnemarken.dk

Kogekone · Fredensgade 8 · 4800 Nykøbing F.
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Rosenfeldt Gods · Rosenfeldt 1
4760 Vordingborg · 40 72 12 63
www.rosenfeldt.dk

Kragerup Gods · Kragerupgårdsvej 33
4291 Ruds Vedby · 58 26 12 50/40 13 31 56
www.kragerupgods.dk

Roskilde Øl · Skolevej 31 · 4130 Viby Sj.
46 14 10 10 · www.roskildeoel.dk

Kærsgård · Teestrup Bygade 14 · 4690 Haslev
28 35 93 56 · www.kaersgaard.net

Rosenlund Dexter · Rosenlundvej 17
3540 Lynge · 50 90 88 44
www.dexter.koed.dk
Sakskøbing Hotel · Torvet 9
4990 Sakskøbing · www.hotelsaxkjobing.dk

Slagtergården i/s
Smedelundsgade 23A · 4300 Holbæk
59 43 02 05 · www.slagter.dk
Stevns Bryghus · Tingvej 4, Varpelev
4652 Haarlev · 56 26 61 83
www.stevnsbryghus.dk
Store Riddersborg
Bogøvej 8 · 4900 Nakskov
www.storeriddersborg.dk
Stryhn´s a/s · Vestre Kirkevej 13-19
4000 Roskilde · 46 30 07 40
www.stryhns.dk
Stubbekøbing Slagtehus · Orevej 7
4850 Stubbekøbing · 54 44 10 15
Søris · Sørisvej 2a · 3650 Ølstykke
47 33 40 03 · www.soeris.dk
Sørup Herregaard · Sørupvej 26
4100 Ringsted · 57643002
www.sorup.dk
Torupgaard får og lam
Skov-Torup vej 27 · 4683 Rønnede
33 22 14 99
Vagn P. Fisk · Vestre Kaj 8 · 4700 Næstved
21 80 26 01 · www.vagnpfisk.dk
Vester Ulslev Vingaard
Dalbakkevej 1 · 4894 Øster Ulslev
54 86 59 59 · www.vesterulslevvin.dk
Økoladen · Ugledigevej 95
4760 Vordingborg
55 89 32 12/40 11 04 01
www.oekoladen.dk
Østergård Frugtplantage
Østergårdsvej 35 · 3630 Jægerspris
47 52 12 49/40 43 01 95
www.oestergaard-frugtplantage.dk
Søkildegaard · Agerupvej 78
4390 Vipperød · 59 18 10 40
www.soekildegaard.dk
Varpelev tomater · Myrekærvej 3
4652 Hårlev · 56 63 33 10/20 16 83 75
www.varpelevtomater.dk
Nedemarkens jordbær · Nedemarken 70
4735 Mern · 22 11 13 55
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En katalysator for udvikling
af fremtidens fødevarer
Målet med Fødevareplatformen er at skabe et netværk for alle
aktører i fødevarebranchen i Region Sjælland. Vi vil være samlingspunkt for alle fødevareproducenter og sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner skabe basis for øget videndeling. Det kan medføre nye og bedre produkter, skabe vækst og
udvikle fødevareerhvervet helt ud i landområderne.

Alle kan være med
Alle kan være med til at skabe vækst og udvikling igennem Fødevareplatform Region Sjælland. Fødevarebranchen i Region Sjælland spænder vidt, lige fra den lille lokale gårdbutik til den store
højt profilerede fødevareproducent.

4 kerneområder skal styre processen
Produktudvikling:
Produktudvikling og forædling skal sikre mangfoldigheden og
kvaliteten af regionens fødevarer. Eksempelvis igennem tiltag
inden for convenience food og sundhed.

På vores hjemmeside kan du bl.a. se:
• Informationer om hvad der sker inden for fødevareområdet.
• Inspiration til innovative tiltag
• Oplysning om projektmidler
• Kalenderfunktion som bl.a. indeholder messer, workshops
samt andre relevante aktiviteter i fødevaresektoren
• Resultater fra fødevareplatformen og andre aktører såsom
uddannelses- og videninstitutioner bl.a. fra konferencer,
workshops og forskning.
• Nyhedsmailfunktion som orienterer om ovenstående.

Produktkvalitet
Der skal sættes fokus på at bevare og udvikle kvaliteten ”fra jord
til bord”. Eksempelvis igennem tiltag med fokus på smag, sundhed og dokumentation.
Logistik & afsætning
Regionens produkter skal gøres let tilgængelige både for forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner. Eksempelvis
igennem tiltag, hvor afsætningspersonale uddannes med fokus
på det enkelte produkt, produktets transportveje og virksomhedsudvikling.
Formidling & branding
Der skal skabes lokal stolthed over regionens fødevarer, og disse
skal gøres kendte i og uden for regionen. Der skal arbejdes med
udvikling og branding af fødevareproducenterne og deres produkters identiteter. Eksempelvis igennem tiltag omkring formidling af produkternes historie, dialog mellem producenter, forbrugere og virksomheder samt videninstitutioner.

Her får du mere information
www.foedevareplatform.dk

For yderligere information kontakt:
Fødevareplatform Region Sjælland, Råhavegård,
Maribovej 9, 4960 Holeby, Tlf. 5460 7000

Vi står bag
Bag Fødevareplatform Region Sjælland
står et bredt sammensat videnteam:
Grønt Center
University College Sjælland
CVU Sjælland
Videncenter for fødevarer og sundhed, VIFFOS
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Østdansk Turisme
Roskilde Universitetscenter
Teknologisk Institut
Øresund Food Network
Institut for fødevarestudier &
agroindustriel udvikling
Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
Fødevareindustrien under Dansk Industri
Selandia CEU
Østlige Øers Landboforening
Slow Food Lolland-Falster
Væksthus Sjælland
Zealand Denmark
Levnedsmiddelselskabet
Entreprise Europe Network Sjælland

Sekretariatsleder Lis Andresen: la@greencenter.dk
Produktdesigner Lise Bundgaard Fleck Jensen:
lbj@greencenter.dk

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem
Fødevareplatform Region Sjælland og
Vækstforum Sjælland.

www.foedevareplatform.dk

Grønt Center · Maribovej 9 · 4960 Holeby
Tlf. 54 60 70 00 · Fax. 54 60 69 05
la@greencenter.dk · www.foedevareplatform.dk

Vækstforum og Region Sjælland har stået for
finansieringen af fødevareplatformens
aktivititeter i perioden 2007 - 2010.

