Smag & Design
- mikrovirksomheder i landdistrikterne
- nye kompetencer i smag og design

Forord
Grønt Center og DLS har i 2012 udviklet og afprøvet et nyt koncept rettet mod
fødevarevirksomheder på Lolland-Falster.
Baggrunden for udviklingen af konceptet var udsagn fra flere fødevareproducenter om at
de savnede viden indenfor områder som: Emballage og etiketter, beskrivelse af smag,
produktudvikling, markedsføring af nye produkter, forbrugerkontakt via net og annoncer,
salgsmateriale til udstillinger, videreformidling af smagsoplevelser og viden om, hvordan
fødevarevirksomheder kommer i kontakt med restauranter og detailhandel.
Derfor sammensatte Grønt Center og DLS et team med forskellige kompetencer indenfor
sensorik, produktudvikling, forbrug og smag, design og kommunikation og storytelling.
Teamet har identificeret hvilke udfordringer, der er hos fødevarevirksomheder, som
ønsker vækst. I samarbejde med 4 forskellige fødevarevirksomheder har teamet derefter
gennemført et udviklingsforløb med fokus på disse udfordringer.
Fødevarevirksomhederne og teamet har besøgt hinanden, og de har givet hinanden
feedback på de efterlyste områder, såvel som på, hvordan teamet fungerer i praksis. I dag
kan Grønt Center og DLS derfor præsentere det første sensoriske team på Lolland-Falster.
Du kan læse mere om virksomhederne og det sensoriske team i hæftet.
Med venlig hilsen
Lis Andresen, Grønt Center
Karen Barden, DLS

Indhold
Teamet

4-5

Nethe Plenge

6-7

En god smag i munden

Lise B. F. Frederiksen og Signe Folke

8-9

I produktudvikling er alt tilladt og kan prøves af

Jørgen Holst

10 - 11

Kend kunden og giv produktet et godt blikfang

Susanne J. Lassen

12 - 13

Sæt historie på smagen

Fødevarevirksomhederne

14 - 15

Tokkerupgaard

16 - 17

Mere grønt til de lokale

Hvidkildegaard

18 - 19

Kødet bliver økologisk

Dalbakkegaard

20 - 21

Kyllinger i byen

Lolle Frugt
Husk frugt

22 - 23

Teamet
En generel udfordring for mange mindre fødevarevirksomheder er kommunikationen med deres kunder via annoncer,
skilte, hjemmesider, breve, artikler, etiketter og emballage.
En måde at løse denne udfordring på er at anvende et team, som i kraft af en tværfaglig indsats kan hjælpe den
enkelte mindre fødevarevirksomhed med at beskrive virksomheden og virksomhedens produkter overfor deres kunder.
Teamet i dette initiativ består af:
Nethe Plenge, cand.pæd., Konsulent, Skribent, Madformidler og Husmor.
Tlf: 5133 0567, mail: nethe@plengenet.dk
Lise B. F. Frederiksen, Produktudvikler på Grønt Center. Tlf: 5460 7000, mail: lbf@greencenter.dk
Signe Folke, Produktudvikler på Grønt Center. Tlf: 5460 7000, mail: sf@greencenter.dk
Jørgen Holst, Bureauchef. Tlf: 2788 3131, mail: jho@club1.dk
Susanne J. Lassen, Kommunikationskonsulent, Journalistik, PR og Kommunikation.
Tlf: 3023 1414, mail: suslassen@mail.dk
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Nethe Plenge

Fotograf: Torkel Dyrting

En god smag i munden
Madvarer skal være skønne at skue, smage og
dufte til, råvarerne skal være friske og fremstillet
af kyndige fagfolk, der behandler både jord, dyr
og planter og deres ansatte godt og bæredygtigt.
For den moderne, bevidste forbruger vil have en
god smag i munden, når han eller hun serverer
et måltid. For smag er mere end salt, sødt, surt,
bittert og umami.

også: Hvad er I for nogle størrelser? Hvad ved I,
hvad kan I og hvad gør I, der betyder, at jeres varer
netop er de bedste?

Kunden sætter stor pris på god mad og stiller
nogle krav til den mad, der skal sættes til livs.
Til gengæld betaler kunden gerne lidt ekstra for
madvarer, der er behandlet godt fra jord til bord.

Mine sanser, min husmodererfaring og faglige
viden om råvarer, madhåndværk, tilberedninger,
forbrugermønstre, og min erfaring med at lave
inspirerende opskrifter er i sving, når jeg rådgiver
producenterne om, hvordan de bedst kan sælge
deres produkter til den lidt krævende, men
begejstrede og tilbagevendende kunde.

Kunden vil gerne vide: Hvilke produkter sælger I?
Hvornår er de i sæson? Hvordan kan produkterne
bruges? Hvor og hvordan kan jeg købe jeres varer?
Hvad koster de? Og denne type forbruger spørger

Min funktion i Det sensoriske Team er at se på
madvarerne med forbrugerens øjne. Jeg stiller
forbrugerens spørgsmål og giver producenten idéer
til videre udvikling og anvendelse af produkterne.

Den bevidste forbruger
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Lise B. F. Frederiksen og Signe Folke

I produktudvikling er alt tilladt og kan prøves af
Når der arbejdes med produktudvikling, er det altid
vigtigt at starte med at definere, hvilken målgruppe
produktet skal henvende sig til, og hvilken kvalitet
produktet har.
Ved arbejde med produktudvikling er det en
altafgørende regel, at registrere alt. Vægt, tid og
temperaturer noteres til mindste detalje. Det er nemlig
afgørende, at man kan gentage alt, hvad der er gjort,
når produktet skal reproduceres.
At arbejde med produktudvikling kan ske på flere
planer, f.eks. optimering af et eksisterende produkt, hvor
producenten ønsker at ændre smagsprofil, konsistens
eller andre parametre og udvikling af et helt nyt
produkt, hvor producenten starter med at finde idéen
til det nye produkt. Til begge eksempler kan følgende
cirkulære metode anvendes.
Denne metode anvender vi på Grønt Center i vores
daglige arbejde med produktudvikling.

Først starter processen med en brainstorming. Hvis
der er tale om et eksisterende produkt, så er det
en mere teoretisk og bunden brainstorming. Men i
produktudviklingen af et helt nyt produkt er det mere
fri leg, hvor alle idéer tages op. Her er det vigtigt ikke
at tænke ”nej, det kan man ikke”. Alt er tilladt og kan
prøves af.
Herefter afprøves idéerne. Giver de tænkte ændringer
til det eksisterende produkt, de resultater, som
forventes eller ej? Fungerer de idéer til et nyt produkt
tilstrækkeligt til at der er grobund for at arbejde videre
med produktet? Her vurderes det, hvilke ændringer der
skal til for at forbedre produktet.
Produktet tilpasses og finpudses med de udpegede
forbedringer og herefter afprøves produktet enten på et
sensorisk panel, team eller på den aktuelle målgruppe.
Erfaringerne herfra giver en konklusion, som enten giver
et udgangspunkt for forbedringer, og processen starter
forfra, eller en konklusion, som giver et færdigt produkt.

Produktudvikling og sensorik
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Jørgen Holst

Fotograf: Lars Henriksen

Kend kunden og giv produktet et godt blikfang
Når vi skal sælge et produkt, har vi kun ganske få sekunder
til at overbevise vores kunde om, at det er lige præcis
vores produkt, hun eller han skal købe – og ikke naboens.
Den typiske kunde tiltrækkes nemlig først og fremmest af
billeder, logo, farver og grafisk udtryk. Det er det, man kalder
visuel kommunikation. Derfor er noget af det vigtigste i al
markedsføring et gennemarbejdet design, som skal appellere
til den målgruppe, man har valgt at fokusere på. Og det
gælder alt, lige fra hjemmesiden og emballagen til skiltning
og logo.
Et godt blikfang – f.eks. etiketter, emballage eller logo – skal
være både iøjnefaldende og genkendeligt. Og det skal passe
til produktet og det ”brand”, man skaber omkring produktet.
F. eks. skal en bank ikke reklamere med neonfarver og sjove
mønstre, mens det vil fungere fint for et tøjmærke til unge
mennesker.
Et visuelt udtryk skal også helst være unikt og forholdsvis
enkelt. Når kundens øjne glider hen over hylderne i
supermarkedet, går det så hurtigt, at man nærmest kan kalde
det ”at scanne hylderne”. Derfor skal et produkt være nemt at
afkode, og det er også en god ide at ensrette emballagen og

Design og signal

etiketterne, så kunden hurtigt kan genkende jeres produkter i
mængden.
Desværre findes der ingen magisk formel, der kan sende
kunderne i lige præcis den retning, vi gerne vil. Jeg har
arbejdet med salg og marketing i 24 år, og har set rigtig
mange forsøg. Men der er trods alt altid nogle generelle
retningslinjer, man kan gøre brug af. Med en god strategi og et
godt design kommer man rigtigt langt. En god æblemost kan
sagtens blive fravalgt af kunden, hvis flasken er ”forkert”, eller
etiketten ikke er tiltrækkende.
Det er vigtigt, at man tænker designet ind i hele virksomheden
– f.eks også hjemmesiden, der skal være både indbydende
og brugervenlig. Når man kommer ind på forsiden, skal man
med det samme kunne orientere sig. Og det skal være nemt
at finde de oplysninger, man som kunde har brug for, oftest er
det hjemmesiden, som er virksomhedens ”ansigt udadtil”.
Det er jeres ”ansigt udadtil” og jeres ”brand”, som I sælger
produkter på. Så det kan godt svare sig at lægge en indsats i
design og markedsføring.
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Susanne J. Lassen

Sæt historie på smagen
Jordbær med fløde smager af sommer og af gamle
dage. Hyggelige barndomsminder hos mormor og
morfar. Dengang sommeren var uendelig, og solen
altid skinnede, når vi i vores korte bukser kravlede
rundt og plukkede de røde bær direkte fra morfars
køkkenhave.
Vi har alle gode minder, men de skal af og til hjælpes
lidt på vej. For eksempel ved, at vi selv kan plukke
vores jordbær direkte ved producenten, finde de
bedste varer på det lokale marked, eller læse lidt om
det enkelte produkt, der hvor vi køber ind. Det er her,
vi lige kommer lidt tættere på produktet og føler, at
vi får en lille ekstra gevinst. Varen får pludselig en
historie.
Det er lige præcis det, der er essensen i storytelling.
At få produktet til at vække en bestemt følelse hos
kunden. Som f.eks. de italienske tomater, der bliver til
dejlig pastasauce hos den store, italienske bondefamilie.
Eller Arla-koen, der går tur med en lille dreng. Vi husker

Storytelling

produktet, fordi det fortæller en historie, vi godt kan
lide. Og vi husker personer, som Camilla Plum og
Bonderøven, fordi de repræsenterer nogle værdier, vi
alle gerne vil kunne identificere os med.
Jeg har arbejdet med storytelling gennem mere
end 15 år – for både mediebranchen, store, statslige
virksomheder og små enkeltmandsvirksomheder.
Med vidt forskellige produkter og vidt forskellige
indgangsvinkler til historien. Men alle med det formål
at vække en følelse hos målgruppen – en følelse, der
lige får modtageren til at stoppe op et splitsekund og
reflektere.
I det sensoriske team og vores 4 cases har fokus
været på fødevarer. Noget vi alle kan identificere os
med, fordi mad og drikke er et basalt behov, og vi
derfor har spist og drukket hele livet. Mange af os
har glemt smagen af kvalitet. Men vi har ikke glemt
følelsen af hygge og lange sommerdage – vi skal
bare have en historie med på vejen.
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Fødevarevirksomhederne
De fleste fødevareproducenter oplever det som noget positivt, at de har en direkte kontakt med deres slutbrugere.
Dialogen og den personlige tilbagemelding på, om produktet er i orden og svarer til kundens forventning, er god
at have med i planlægningen af det kommende års arbejde med produktudvikling, markedsføring og fortællingen
om virksomheden. Det gælder også for de 4 fødevarevirksomheder, der har deltaget i dette initiativ. De producerer
forskellige typer af råvarer. Nogle forarbejder råvarerne videre til specialiteter. Fællesnævneren er, at de sælger en del
af deres produktion fra en gårdbutik og ønsker at udvide deres salg.

Tokkerupgaard, Tokkerupvej 3, 4892 Kettinge, Tlf: 2044 2144,
mail: bpa@tokkerupvej3.dk, www.tokkerupvej3.dk
Hvidkildegaard Limousine Gårdbutik, Bregningevej 6, 4892 Kettinge. Tlf: 2020 2878,
mail: hvidkildegaard@mail.dk, www.hvidkildegaard.dk
Dalbakkegaard, Dalbakkevej 2, V. Ulslev, 4894 Øster Ulslev. Tlf: 2126 6693,
mail: post@dalbakkegaard.dk, www.dalbakkegaard.dk
Lolle Frugt, Gl Killerup Frugtplantage, Gl. Killerup 8, 4990 Sakskøbing. Tlf: 2170 6424,
mail: info@lollefrugt.dk, www.lollefrugt.dk
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Tokkerupgaard

Mere grønt til de lokale
På Tokkerupgaard hos Palle og Bente Andersen er der gennem de sidste 25 år bygget en produktion op
af kartofler, jordbær, grøntsager og purløg. Grøntsagerne er primært kål, squash, græskar, ærter og majs.
Purløgene dyrkes klar til videre vækst i drivhus. Øvrige afgrøder sælges en gros og i gårdbutikken, som er
indrettet i tilknytning til pakkerum og lagerfaciliteter.
I gårdbutikken kan kunder købe årstidens kartofler og grøntsager. De gode lagerfaciliteter på gården
betyder, at kartofler og grønt opbevares bedst muligt, og kunderne oplever derfor altid, at der er friske varer
i butikken.
Som noget nyt er der tilkøbt en ejendom, hvorpå der dyrkes økologiske kartofler.
Som et supplement til varerne i butikken er der en produktion af pyntegræskar og pyntekål.
Citat om forløbet:

»Vi har fået konkrete råd til at komme videre med vores lokale salg«.

Mere lokalt salg i gårdbutikken
– mere synlighed i nærområdet
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Hvidkildegaard

Kødet bliver økologisk
På Hvidkildegaard hos René og Pernille Hansen har gårdbutikken lige haft 10 års jubilæum. På bedriften
er der brugt tid på at bygge dyrevenlige staldsystemer og opbygge en besætning af limousinekvæg og
frilandsgrise, der kan levere de typer af kød, som de ønsker at sælge i gårdbutikken og levere til deres
kunder i kantiner og restauranter. Det meste af kødet afsættes direkte.
De har gjort sig mange erfaringer med direkte salg, både fra gården og til catering og restauranter.
En del af dem kommer i brug, når næste fase i historien om Hvidkildegaard skrives. I 2012 begynder de
omlægning til økologi.
Citat om forløbet:

»Vores uforbeholdne mening: Det har været et godt forløb. Vi har
mere fokus på mål og har fået ny inspiration til at komme videre
og fortælle historien om os og vores produkter«.

Mere fokus på egne produkter, mere
salg til gourmetrestauranter og kantiner
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Dalbakkegaard

Kyllinger i byen
På Dalbakkegaard hos Bryan og Dorthe Hansen er der frilandskyllinger og andre specialiteter.
Frilandskyllinger og ænder løber rundt og vokser sig store og stærke.
Oprindeligt var det grønne asparges, nye kartofler og jordbær, der var det store trækplaster i gårdbutikken
og ved salg på markeder. Senere kom hyldesaft og sursyltede asier, drueagurker og rødbeder. I dag er det
frilandskyllingerne, der er særligt populære.
På Dalbakkegaard er de i gang med det lange seje træk, der skal gøre kyllingerne mere kendte i storbyen.
Citat om forløbet:

»Det har været meget motiverende med konstruktive møder og
input. Det har givet os det sidste skub til at komme videre«.

Mere salg i byen, Torvehallerne
og til gourmetrestauranter
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Lolle Frugt

Husk frugt
Hos Lolle Frugt er det frugten der sætter dagsordenen. Æbler, pærer og bær fylder meget i produktionen.
Sammen med årstidens grønt er de grundlaget for gårdbutikken.
Gårdbutikken kan ikke nævnes uden at sige Karsten og Jytte Lolle. De er gårdbutikken og tænker hele
tiden på, hvordan de kan gøre den bedre. De arbejder med et bredt varesortiment af egne produkter og
produkter fra andre producenter.
Citat om forløbet:

»Det har været godt med fokus på egen virksomhed og at se den
med andres øjne«.

Et ensartet udtryk på produktserier
og øget salg i gårdbutikken
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DLS – får viden til at gro
Vi giver de lokale landmænd sparring til at nå de bedste resultater.
Konsulent Karen G. Barden, tlf. 54844153, mail: kab@dlsyd.dk www.dlsyd.dk
Grønt Center – Resultater der forandrer fra jord til bord
Vi arbejder for udvikling og optimal udnyttelse af vores ressourcer.
Projektleder Lis Andresen, tlf. 20477449, mail: la@greencenter.dk www.greencenter.dk

