PROGRAM 2013

FødevareNetværk

Samsø

Udarbejdet af Samsø Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med Samsø Landboforening

Samsø Fødevarenetværk satser
på vækst og innovation
Samsø Fødevarenetværk består af samske virksomheder, store som små, der beskæftiger
sig med fødevarer. Medlemmerne spænder bredt fra små virksomheder, der fremstiller
specialiteter, til restauranter og nogle af øens største virksomheder. Alle er velkomne.
Aktiviteterne i netværket spænder fra temaarrangementer og ekskursioner til virksomhedsbesøg, hvor netværkets medlemmer på skift åbner deres døre for hinanden.
Efter et aktivt første år med Samsø Fødevarenetværk er det på tide at se frem mod 2013.
Det næste naturlige skridt i fødevarenetværkets virke bliver at få iværksat en række initiativer ud fra fødevarenetværkets målsætning om at skabe ny viden, vækst og innovation. En
af de ting, der står øverst på dagsordenen er at få samlet endnu flere af de samske virksomheder i netværket. På den måde får vi skabt et endnu større sammenhold blandt øens
virksomheder, og jo flere vi er - desto flere muligheder for samarbejde og nye initiativer.
Samsø Fødevarenetværk er sat i verden for at skabe vækst og innovation samt ikke mindst
sikre, at vores stærke Samsø brand står endnu stærkere i fremtiden. Frem for et traditionelt
fokus på konkurrence og ’forretningshemmeligheder’ har virksomhederne via netværket
mulighed for at lære af hinanden, få ny inspiration, indgå samarbejder og på den måde
blive stærkere i fællesskab. Erfaringer fra ind- og udland viser, at virksomheder, der organiserer sig i netværk og bruger hinanden aktivt, oplever fremgang og øget konkurrenceevne
udadtil.
Fra Meyers Madhus til samske temadage
Allerede i marts 2012 lagde fødevarenetværket ud med en ekskursion til København, hvor
turen gik til Meyers Madhus, de nyindviede Torvehaller og Grønttorvet. Temaet for turen
var produktudvikling og branding af fødevarer, et tema der - hjemme på Samsø - blev fulgt
op med et heldagsarrangement om markedstrends og forbrugerefterspørgsel. I efteråret
har interessen for vækstpotentiale og produktsikring ligeledes dannet rammen om en
temadag.
I 2013 vil der blive afholdt seks-syv temaarrangementer, fire i foråret og to-tre i efteråret. De
fire første temaarrangementer er allerede fastlagte (med forbehold for mindre ændringer),
mens efterårets møder vil blive fastlagt medio 2013. Kodeordene for forårets temadage
er innovation, produktudvikling, salg, afsætningskanaler, udvikling af lokal gastronomi og
’vildt på menuen’.

Temaarrangementer 1. halvår 2013
8. januar, kl. 12.00 - 20.00

Innovations- og produktudviklingsdag ved
Birgitte Escherich, Kostkompagniet:
fødevareinnovation og produktudvikling
Dagen vil forløbe som en kombination af oplæg, arbejdsopgaver og praktisk arbejde, hvor
netværkets medlemmer under kyndig vejledning skal eksperimentere med udvikling
af nye produkter. Birgitte Escherich er grundlægger af og direktør for Kostkompagniet
ApS, hvor hun med udgangspunkt i en akademisk baggrund og en omfattende erfaring
i fødevare-verdenen, udvikler nye produkter og ideer. Birgitte Escherich er en anerkendt
kommunikator omkring mad, gastronomi, ernæring, sundhed, økologi og bæredygtighed
samt opinionsdanner, forfatter og meget mere.
Oplæg og debat:
• Nutid og fremtid? - Hvor er fødevareerhvervet på vej hen, og hvad betyder det for 		
Samsø?
• Etik og bæredygtighed – spild som potentiale
• Hvad kræver det at være innovativ, og hvad er vores potentiale?
• Samarbejdspartnere, der inspirerer os - Hvilken ”perlekæde” af aktører, borgere og 		
interessenter skaber grundlag for innovation?
• Korpsånd - Innovationsambassadør-korps med ansvar for fremtidsvisionen for Samsø?
Køkkeneksperimentarium:
• Opskriftspotentiale for spildprodukter?
• Hvordan kan vi krydse råvaresammensætninger? Kan man sylte en kartoffel? Kan man 		
lave chips af skræller? Kan jordbærstilke dybsteges? Kan grøntrester omdannes til nyt 		
fiber-fyld?
• Kan Samsøs hengemte folkeopskrifter få nyt liv?
• Kan vi gennem nye egnsretter øge Samsøs attraktionsværdi - ligesom alle de øvrige 		
produkter Samsø er kendt for?
• Opskrifter på Kostkompagniets eget syn og bud på Samsøs potentiale.

7. februar, kl. 16.00 - 22.00

Temadag om vildt

Sted: Ilse Made

De store mængder vildt på Samsø udgør en stor, delvist uudnyttet og bæredygtig ressource, som potentielt kan bidrage til at styrke Samsøs brand som fødevare- og gastronomiparadis. Men hvordan kan vi blive bedre til at få vildt på menuen, og er der
mulighed for at styrke tilgængeligheden af lokale kødvarer?
Temadagen om vildt forener teori og praksis i et hyggeligt arrangement, hvor vi kan blive
klogere på vildtets ’hvad, hvor og hvordan’. Vi får en grundig gennemgang af de regler, der
gør sig gældende, når man bruger vildt i det professionelle køkken. Som en ekstra bonus
vil vi også blive orienteret om, hvilke regler, der gør sig gældende, hvis tanken om et lokalt
slagteri skulle omsættes til praksis.
Dernæst er der inspiration og hente til de restauratører, der har lyst til at sætte vildt på
menuen, men har manglet ideerne eller viden om tilberedning. Vi skal alle give en hånd
med i Ilse Mades køkken under kyndig ledelse af Dorthe Nissen, og siden skal vi nyde
frugten af vores anstrengelser over en hyggelig middag i godt selskab.
Aftenens program
16.00-17.00
De første forberedelser til middagen
17.00-18.00
Simon Østergaard, skytte på Brattingsborg, orienterer om regler i 		
forbindelse med brug af vildt på restaurationer samt om regler i 		
forbindelse med evt. etablering af et lokalt slagteri. Smagsprøver på 		
forskellige former for røgede vildtprodukter og lignende
18.00-1830
Fælles debat om muligheder og udviklingspotentiale. Hvordan kan vi 		
			
udvikle det samske køkken og få mere lokalt vildt og andet kød på 		
			
menuen?
18.30-20.00
Fælles madlavning
20.00-22.00
Middag
Det er tanken, at alle yder et bidrag til middagen enten i form af gode råvarer (vildt, grøntsager m.v.), ekspertise el. lign. Dorthe Nissen stiller køkkenet på Ilse Made til rådighed og
tager sammen med de interesserede restauratører ansvar for aftenens menu. Louise Rahr
Knudsen koordinerer arbejdskraft og råvarer, så alle bedes melde ind med deres bidrag til
vores hyggelige sammenskudsgilde.

22. - 23. februar

Gastronomi og det lokale: ekskursion til Vestjylland
Med Henne Kirkeby Kro som omdrejningspunktet ønsker Samsø Fødevarenetværk at sætte
fokus på sammenhængen mellem gastronomi og det lokale. Udover en spændende oplevelse, vil turen inspirere til, hvordan vi kan udvikle det samske køkken og blive endnu bedre
til at udnytte den fantastiske synergi effekt, der kan opstå i arbejdet med gastronomi og
produktudvikling, når nogle af landets bedste råvarer findes lige uden for døren.
Henne Kirkeby Kro regnes for et af landets suverænt bedste restauranter. Her skal vi møde
de to stjernekokke, direktør Garrey Dawson (tidl. Chefkok på ’The Fat Duck’ i England, en af
verdens bedste restauranter med tre michelinstjerner) og chefkok Paul Cunningham (tidl.
chef på den michelinstjernede ’The Paul’ i København). De to kokke vil fortælle om deres
tilgang til råvarer, der helst skal være så friske, at grøntsagerne knap når at slippe jorden
før serveringen og derfor ofte kommer fra den store køkkenhave, der hører til kroen. De vil
også fortælle om deres brug af lokale produkter, og hvordan man skaber gastronomi på et
højt plan på den vestjydske hede.
Fredag aften skal vi med egne øjne – og smagsløg – stifte bekendtskab med de to kokkes
gastronomiske kunnen, når vi mødes over en fantastisk middag i de smukke omgivelser.
Som Politikens madanmelder skrev i juli måned efter et besøg på kroen: ”Trods de mange
retter, vi har været igennem, nærmest slikker vi tallerkenen. Sådan er den ultimative smag i
det helt uforstilte køkken. Tak for mad til Paul & co. Her hygges om alle, og vi triller i seng og
efterlader seks helt ukrukkede huer på kroen og ville ønske, vi snart kom forbi igen”
Udover besøgene ved Henne Kirkeby Kro byder tematuren til Vestjylland på besøg hos
lokale producenter og forhandlere af regionale specialiteter. Vi kommer også til at høre
mere om de initiativer, der bliver taget i det vestjyske for at sætte regionen på det kulinariske Danmarks- og Verdenskort. På vej til og fra Samsø får vi mulighed for at besøge to af
vores nære naboer i det østjydske, der begge har en skarp profil inden for lokal produktion
og gastromi.
Prisen for temaekskursionen er 2.000 kr., ex. moms for medlemmer af netværket og 3.000
kr., ex. moms for særligt inviterede personer, der ikke er medlem af Samsø Fødevarenetværk (Samsø Restauratørforening). Beløbet dækker hotelophold, oplæg, rundvisninger,
smagsprøver og de i programmet fastsatte måltider, herunder også middag med vinmenu
på Henne Kirkeby Kro. Udgifter til transport, yderligere drikkevarer mm er ikke inkluderet.
Man er med andre ord selv ansvarlig for transport til og fra hver enkel lokation, men der vil
blive mulighed for at arrangere samkørsel. Der er et begrænset antal ledige pladser, der
fordeles efter ’først til mølle’ princippet.

Program
Fredag d. 22. februar
5.45
Afgang med færgen fra Sælvig, morgenmad om bord
7.00
Besøg ved Fru Møllers Mølleri, der sælger hjemmemalet mel, kød fra egen 		
produktion, hjemmelavede specialiteter og retter med samske grøntsager. 		
Fru Møller vil åbne butikken for os og guide os gennem virksomheden.
10.30 Frokost i det vestjyske
12.00 Besøg ved Stauning Whisky (inkl. rundvisning og smagsprøver)
14.00 Møde med Garrey Dawson og Paul Cunningham, Henne Kirkeby Kro
16.00 Indtjekning på Henne Strand Feriecenter, mulighed for at udforske Henne 		
Strand på egen hånd
19.00 Middag på Henne Kirkeby Kro med en menu bestående af 6-8 af kokkenes		
egne yndlingsretter fra det forløbne år. Vinmenu er inkluderet.
Lørdag d. 23. februar
08.15 Afgang fra Henne Strand
09.00 Brunch på Hr. Skov, hvor vi får en introduktion butikken/cafeen og de lokale
specialiteter, delikatesser, færdigretter med fokus på lokale råvarer, der pro		
duceres og sælges dér.
Her møder vi også turistchef Colin John Seymour, der vil fortælle om interesse-		
fællesskabet Sydvestjyske Smagsoplevelser og projektet Naturen til Bords, et bogog udviklingsprojekt om en kulinarisk rejse langs vesterhavs- og vadehavskysten
11.30 Afgang mod Brandbygegaard ved Horsens Fjord
13.30 Besøg på Brandbyggegaard, som drives af ’Lone Landmand’ og ’Søren Sørøver’, 		
et ægtepar, der producerer bl.a. vin, cider, grappa, øl samtidig med, at de driver 		
café og har stor succes med deres blog, hjemmesider, kogebog m.v. Vi skal høre 		
mere om, hvordan man med succes kan kombinere landbrug og oplevelsesøko			
nomi, og det bliver også her, vi nyder en sen frokost, inden turen går hjem.
16.30 Afgang fra Brandbygegaard
17.00 Afgang med færgen fra Hou.

8. marts, kl. 12.00 -15,00

Foredrag med Fie Hansen-Hoeck, ejer af Retail Network
Fie Hansen-Hoeck er tidligere adm. Direktør for ISO Supermarked og underdirektør i Netto,
hvor hun bl.a. lancerede kampagner som ’Alle skal have råd til økologi’ og spotvare konceptet. Hun sidder i en lang række bestyrelser og netværk og beskæftiger sig via sin egen
virksomhed med rådgivning inden for alle områder af detailhandlen og med kunder som
Løgismose, Arla, Aarstiderne, Søris, Fødevareministeriet og Landbrugsrådet. Fie HansenHoeck brænder for arbejdet med at skabe flere og bedre afsætningskanaler for fødevareproducenter i Norden.
Oplæg: Veje til mere salg
• Strategi for salg
• Valg af afsætningskanaler
• Hvilke krav vil man møde i de forskellige kanaler?

Virksomhedsbesøgene fortsætter
Et væsentligt værktøj i Samsø Fødevarenetværks arbejde er arbejdet med at mindske
distancen mellem de samske virksomheder, store som små. Derfor lægger alle medlemmer
af netværket hus til et virksomhedsbesøg. Besøgene har indtil videre været informative og
hyggelige, og alle virksomheder har delt gavmildt ud af deres erfaringer og fortalt om succeser, udfordringer og visioner for fremtiden.
I 2012 blev der aflagt virksomhed hos størsteparten af de deltagende virksomheder. I 2013
fortsætter virksomhedsbesøgene hos de medlemmer, der endnu ikke har ageret værter i
netværkets regi, samt hos de nye medlemmer af netværket.
Foreløbig er der planlagt følgende besøg:
• Fredag d. 11. januar, kl. 8.00: Hotel Svedskegyden
• Torsdag d. 30. maj: Aage Madsen, Samsø Bær
• Torsdag d. 13. juni: Morten Alexandersen, Samsø Bær
• Tirsdag d. 25. juni: Jens Jacob Vohnsen, Samsø Grønt

Tilmelding til Samsø FødevareNetværk
Samsø Fødevarenetværk er skabt i et samarbejde mellem Samsø Landboforening og
Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Netværket har opnået tilskud fra Fødevareministeriets
Landdistriktsprogram og baseres desuden på et mindre medlemsgebyr.
Tilmeld din virksomhed til Samsø Fødevarenetværk samt til netværkets ekskursion til
Vestjylland d. 22./23. februar. Bemærk at medlemskab først er indgået, når betaling er
registret i Samsø Landboforening, og blanketten afleveret til Louise Rahr Knudsen, Samsø
Erhvervs- og Turistcenter.

Deadline for tilmelding til Samsø Fødevare Netværk og ekskursionen til
Vestjylland er d. 4. januar, 2013
Prisen for ekskursionen til Vestjylland er 2.000 kr. + moms pr. person**, og gælder kun de
personer, der er tilmeldt netværket. Bemærk, at der er et begrænset antal ledige pladser
(der fordeles efter først til mølle princippet), og at der lukkes for tilmeldinger senest ved
tilmeldingsfristens udløb.

Priser
 Stor virksomhed (over 10 ansatte)
 Små/mellemstor virksomhed		
 Iværksætter *) 			
 Ekskursion til Vestjylland (for medlemmer) **)

5.000 kr. + moms pr. år
3.000 kr. + moms pr. år
2.000 kr. + moms pr. år
2.000 kr. + moms

*) Iværksættere er her en virksomhed, der er opstartet indenfor de sidste to år. Dvs. efter 1. januar 2011. Det er datoén for
CVR-nr.-registrering, der er bestemmende for alder på virksomhed.
**) Beløbet dækker hotelophold, oplæg, rundvisninger, smagsprøver og de i programmet fastsatte måltider, herunder
også middag med vinmenu på Henne Kirkeby Kro. Udgifter til transport, yderligere drikkevarer mm er ikke inkluderet.
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Udfyld venligst
Virksomhedsnavn:
CVR-nr.:
Adresse:
Tlf.:
Medlem 1:				Medlem 2:
Navn:					Navn:
Email:					Email:
Deltager i ekskursion			

Deltager i ekskursion

Medlem 3:				Medlem 4:
Navn:					Navn:
Email:					Email:
Deltager i ekskursion

		

Deltager i ekskursion

Dato og underskrift:
Beløbet bedes indsat på reg. nr. 6260 konto nr. 203161-9 til Landboforeningens konto i Jyske
Bank senest fredag den 4. januar 2013. Samsø Landboforening sender en faktura med kvittering
for indbetaling.
Denne blanket (eller blot de nødvendige oplysninger) sendes til
Louise Rahr Knudsen hos Samsø Erhvervs- og Turistcenter på: aulrk@samsoe.dk
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på tlf. 20953104.
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