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OM SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
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.
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.
Samsø Fødevarenetværk blev grundlagt i 2012 som et foreløbigt to-årigt projekt i et samarbejde mellem Samsø Landboforening og Samsø Erhvervs- og Turistcenter med støtte fra
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Projektperioden bøde på en række temarrangementer, virksomhedsbesøg og ekskursioner og grundet den brede interesse for at fortsætte netværket, blev
det besluttet at fortsætte i Samsø Erhvervs- og Turistcenters regi, foreløbig i første halvdel
af 2014.
2014 byder i første halvdel af året på en række spændende arrangementer, herunder virksomhedsbesøg, madlavningsworkshop og en tre-dages ekskursion til Berlin i februar.
Fødevarenetværket bliver en del af det østjyske fødevaresamarbejde Østjyllands Spisekammer, og vi forventer, at dette nye tiltag vil byde på spændende muligheder for netværket.
Derudover er der masser af spændende aktiviteter i netværkets regi: Samsøs bedste kartoffelmad 2014, Food Festivalen 2014 og meget mere.

ARRANGEMENTER 1. HALVÅR 2014
INFOAFTEN MED FÆLLES MADLAVNING
ONSDAG D. 15. JANUAR, KL. 16.00
VADSTRUP 1771
ØSTJYLLANDS SPISEKAMMER
Michael Munch, der er virksomhedsudvikler for Østjyllands Spisekammer og ansat ved
Gl.Estrup, kommer forbi for at fortælle om mulighederne for at gøre brug af projektets tilbud.
Østjyllands Spisekammer er et østjysk fødevaresamarbejde, støttet af Regionsrådet for Region Midtjylland, 10 kommuner (herunder Samsø) - forankret via Business Region Aarhus
og EU. Fødevaresamarbejdet henvender sig til alle netværk og virksomheder i og tæt på
fødevarebranchen.
Initiativtager er Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup og markedsføringsorganisationen Food
Organisation of Denmark (FOOD), som har skabt Østjyllands Spisekammer med henblik på
at skabe nye jobs og produkter indenfor den østjyske fødevaresektor. Det gøres blandt andet
ved at yde støtte til nye og eksisterende netværk gennem tilbud om hjælp til udfordringer:
uddannelse af medarbejderne, udvikling af produkter og processer samt salg til nye markeder.
FÆLLES MADLAVNING OG MØDE
Efter denne orientering går netværket sammen
i køkkenet og kreerer et lækkert måltid under
kyndig vejledning af netværkets kokke. Nærmere
information følger primo januar.
Efter middagen afholdes et internt møde, hvor
en række punkter, vil blive taget under kærlig behandling, eksempelvis:
> Hvilket udbytte har de enkelte virksomheder
fået af de sidste to år?
> Hvad ønsker den enkelte virksomhed at få i udbytte af netværket i fremtiden?
> Er der fælles projekter, som netværket ønsker at
gå videre med? (slagteri, fødevaremarked…)
> Forslag til workshops, foredrag og lignende?

BERLINS GASTRONOMI OG FRUIT LOGISTICA
ONSDAG D. 5. - FREDAG D. 7. FEBRUAR
Ekskursionen foregår i februar måned, hvor en af verdens største messer inden for frugt og
grønt, Fruit Logistica, finder sted. 2.500 virksomheder præsenterer deres produkter i Berlin,
herunder små, store og internationale producenter, der repræsenter hele værdikæden fra frø
til salgstidspunkt.
Ekskursionen byder også på møder med det gastronomiske Berlin, hvor vi skal udforske
madtrends og se nærmere på nyfortolkninger af det tyske køkken, der i stil med det danske
også har udviklet sig meget inden for de sidste år. Derudover vil der blive tid til at stifte bekendtskab med berlinske fødevaremarkeder- og butikker med henblik på at give inspiration til afsætning, design, produktudvikling m.v.
Pris inkl. moms kr. 3.700 per person. Prisen inkluderer: 2 overnatninger i dobbeltværelse på et
centralt beliggende, hotel inkl. morgenmad, 2 eksklusive middage samt entre og program til
Fruit Logistika.
Foreløbigt program (med forbehold for ændringer!)
Onsdag d. 5.2.
05.45 -14.00 Færge + kørsel inkl. frokost på egen hånd undervejs + indtjekning
15.00 -18.00 TILVALG: Vi besøger en stribe fødevarerelaterede butikker i Prenzlauer Berg
19.00
Middag: Gastro Rally East
Torsdag d.6.2.
09.00 -14.30: Fruit Logistika, frokost på egen hånd
15.00 -17.00: TILVALG: Besøg ved to af byens fineste fødevarebutikker: Rogacki og KADEWE
19.00:
Middag
Fredag d. 7.2.
07.00 - 08.00: Morgenmad og udtjekning
08.00 - 10.00: TILVALG: ’Guidet’ Spadseretur v. Louise fra hotellet til Markthalle Neun
10.00 -12.00: Markthalle Neun, et overdækket fødevaremarked i Berlins hippe Kreuzberg
EVT.: Fruit Logistica fredag
11.00-12.00: Foredraget “Sustainability – appearance and reality”
13.00-14.00: Foredraget “Innovation and the fruit trade – adding value to the
			
supply chain”

VIRKSOMHEDSBESØG
FORÅRET
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 og 2013 blev der aflagt virksomhed hos en række af de deltagende virksomheder.
I 2014 fortsætter virksomhedsbesøgene hos de medlemmer, der endnu ikke har ageret værter i netværkets regi, samt hos de nye medlemmer af netværket.
Et nyt punkt på programmet til virksomhedsbesøgene er, at den enkelte virksomhed bedes
forberede et spørgsmål til debat i plenum. Det kunne handle om et ønske om at reducere madspild, optimere en leverance af grønt, sammensætte oplevelsespakker for gæster eller
noget helt, helt andet. Det kan være en konkret udfordring for den enkelte virksomhed, som
man kunne tænke sig hjælp til at løse. Det kunne også være et mere overordnet spørgsmål
omhandlende f.eks. alle restaurationer på øen. Med andre ord vil de kommende workshops
byde på en miniworkshop / teambuildingøvelse, som giver muligheden for at få nye øjne fra
alle ender og kanter af fødevareerhvervet på et tema.
Onsdag d. 26.2., kl. 16.30:
Onsdag d. 5.3., kl. 17.00:
Sidst i april:
Mandag d. 12.5., kl. 16.00:

Henning Madsen, Tværvej 1, Langemark
Smagen af Øen, Ballen
Samsø Perlen, Sælvig (dato og tidspunkt følger)
Bubber (Jørgen K. Jensen), Fogedmarksvej 4

ANDRE AKTIVITETER I NETVÆRKET
HELE 2014: MAD OG OPLEVELSER

I starten af 2014 går et nyt projekt i luften, har til formål at knytte fritidssamsinger tættere
til Samsø og samsingerne. ’Mad og oplevelser’ er sat i verden med henblik på at knytte
tættere bånd mellem samsinger, fritidssamsinger og andre turister og dermed skabe
øget relationsturisme, omsætning og vækst i de samske virksomheder.
’Mad og oplevelser’ skal tilbyde oplevelser, der kan styrke kendskabet til øens mange
kvaliteter og muligheder og dermed knytte gæsterne tættere til øen - og på langt sigt
danne grobund for øget bosætning. Aktiviteterne kan være af gastronomisk eller kulturel art og bestå af eksempelvis virksomhedsbesøg med fællesspisning, foredrag og
lignende. Fokus er på den spændende aktivitet, det glade samvær, den gode smagsoplevelse og den dybere indsigt i det samske.
For Samsø Fødevarenetværks medlemmer betyder den nye forening muligheden for en
direkte og anderledes kontakt med øens beboere og gæster på Samsø.

MARTS/APRIL: AFKLARING IFT. ØSTJYLLANDS SPISEKAMMER,
VIDENKUPON (AGROTECH) M.V.

Samsø Fødevarenetværk er efterhånden blevet præsenteret for mange muligheder for
at få støtte til udvikling og innovation. Det er naturligvis vigtigt, at vi får afklaret, hvilke
tilbud, der kan være relevante – og for hvilke virksomheder. Derfor vil Louise i løbet af
marts måned tage rundt til de virksomheder, der kunne have interesse i at gøre brug af
mulighederne. Nærmere information følger, men I skal allerede nu være velkomne til at
melde tilbage, hvis I har gjort jer tanker om et eller flere af tilbuddene.

LØRDAG D. 24.5: SAMSØS BEDSTE KARTOFFELMAD.

Samsø Fødevarenetværk er med i styregruppen for Samsøs bedste kartoffelmad, der
udover at være en hyggelig lokal begivenhed også er med til at skabe opmærksomhed
om vores gode brand, Samsø kartoflen, den skønne lokale gastronomi og ikke mindst
synergien mellem turisme og fødevareerhverv. Vi fejrer de nye kartofler med en konkurrence blandt øens kokke om at kreere den bedste kartoffelmad og med et knivskarpt
professionelt dommerpanel.

ANDRE AKTIVITETER I NETVÆRKET
SEPTEMBER: FOOD FESTIVAL, AARHUS
Food Festival er Norden største madfestival. Madinteresserede forbrugere, børn med en
sød tand, prominente kokke fra ind- og udland, producenter, skribenter, forskere, formidlere, debattører – Food Festival er et folkeligt og professionelt samlingspunkt for alle
madentusiaster. Det er Food Festivals vision at udbrede kendskabet til den nordiske gastronomi og danske råvarer såvel nationalt som internationalt. Da festivalen i 2013 blev
afholdt for andet år i træk lagde over 30.000 mennesker vejen forbi Tangkrogen for at se,
smage og opleve.
Samsø Fødevarenetværk havde i 2013 en velbesøgt og stor stand på pladsen. Faktisk var
interessen og successen så massiv, at der kan blive tale om at leje et af de største telte
til at markedsføre fødevarenetværks medlemmers produkter i 2014. Sidste års deltagere
var alle glade for at få en snak med alle slags madentusiaster og få lejlighed til at fortælle
historien om deres produkter.
Der arbejdes på at få nedsat en arbejdsgruppe, der kan tilrettelægge næste års festival.

TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
DEADLINE FOR TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK 2014
ER 10.1.2014.
De, der har tilmeldt sig ekskursionen til Berlin er allerede forhåndstilmeldte og behøver ikke
foretage sig yderligere. Alle andre bedes udfylde nedenstående blanket.

Priser
 Stor virksomhed (over 10 ansatte)
 Lille/mellemstor virksomhed		
 Iværksætter *) 			

2.500 kr. + moms for 1. halvår af 2014
1.500 kr. + moms for 1. halvår af 2014
1.000 kr. + moms for 1. halvår af 2014

*) Iværksættere er her en virksomhed, der er opstartet inden for de sidste tre år. Dvs. efter 1. januar 2011.
Det er datoen for CVR-nr.-registrering, der er bestemmende for alder på virksomhed.
Prisen for medlemskabet dækker to deltagende medlemmer.
Ønskes der flere deltagere i netværket, er prisen 1.000 kr. per person.
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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:

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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