Her får du mere information

www.foedevareplatform.dk

Vi står bag

På vores hjemmeside kan du bl.a. se:

Bag Fødevareplatform Region Sjælland
står et bredt sammensat videnteam:

•

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.

For yderligere information kontakt:

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

Finansieret af:

Fødevareplatform Region Sjælland
Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby, Tel.: 5460 7000
Sekretariatsleder Lis Andresen: la@greencenter.dk
Produktdesigner Lise Bundgaard Fleck Jensen: lbj@greencenter.dk
www.foedevareplatform.dk

En

aktivitet

VIDENKOMPETENCERNETVÆRK
- en platform til udvikling og vækst i fødevaresektoren i hele Region Sjælland

4 kerneområder skal styre processen

1
2

Produktudvikling
Produktudvikling og forædling skal sikre mangfoldigheden og kvaliteten af
regionens fødevarer.

3

eksempelvis igennem tiltag inden for convenience food og sundhed.

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.

4

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.

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.

