Samsø Fødevarenetværk
efterår 2014

Samsø Fødevarenetværk
Program efterår 2014
Samsø Fødevarenetværk fortsætter i efteråret 2014
Samsø Fødevarenetværk har eksisteret i snart tre år. Tre år, der har budt på ekskursioner, workshops, diskussioner, madlavning, produktudvikling, virksomhedsbesøg og meget andet. Fokus har
været på udvikling og samarbejde, og det sociale samvær i en faglig ånd har altid fyldt meget. Det
kommer ikke til at ændre sig i efteråret, hvor vi i regi af netværket tilbyder en række arrangementer
og møder. Fokus er på de interne kapaciteter og udviklingsmuligheder. Vi ser frem til et spændende halvår, hvor vi bygger videre på netværkstanken og vores samarbejde med bl.a. Østjyllands
Spisekammer.
De primære aktiviteter kommer til at foregå sidst på året på Samsø med en workshop, to virksomhedsbesøg og en ’juleafslutning’. Derudover har vi sat en ny dato for besøget på Gl.Estrup, som
måtte aflyses i foråret, og hvor der er blevet sammensat et fint program for vores besøg. I programmet findes yderligere en række tilbud i bl.a. Aarhus og på Sjælland, hvor vi deltager i arrangementer sammen med andre fra bl.a. Østjyllands Spisekammer. Husk at melde dig til aktviteterne!
Prisen for medlemskab er uændret, og vi fortsætter med medlemskab på halvårligt basis. Du kan
bekræfte dit medlemskab vi email eller telefon eller ved at udfylde og indsende tilmeldingsformularen bagerst i folderen – mest relevant, hvis du har ændringer til dit medlemskab, eller hvis du
ikke tidligere har været medlem.
Hvis du har ønsker eller forslag til aktiviteter i netværket skal du altid være velkommen til at henvende dig til tovholder, Louise Rahr Knudsen, som du også kan kontakte vedrørende medlemskab,
kommentarer og andre spørgsmål.

Efterårets aktiviteter
Aktiviteter på Samsø

Andre tilbud og ’udenøs’ aktiviteter

20. oktober
Virksomhedsbesøg: Perlen

5. - 7. september
Food Festival, Aarhus

11. november
Virksomhedsbesøg SAK

22. september
Virksomhedsbesøg LANDMAD, Djursland

20. november
Workshop: Egnsretter og gamle sorter på menuen

24. september
Besøg på Gl. Estrup, Dansk Landbrugsmuseum

17. december
Årsafslutning

6. oktober
Gastronomisk Undergrund, Agro Tech, Aarhus

Aktiviteter på Samsø
Virksomhedsbesøg Samsø Perlen
20. oktober
kl. 16.30-18.30

Virksomhedsbesøg SAK
11. november
kl. 17.00-19.00

Workshop - Egnsretter og gamle sorter på menuen
20. november
kl.16.00-21.00
Økomuseet
Med denne workshop lægger Samsø Fødevarenetværk op til et samarbejde mellem producenter og restauratører. Vi inddrager Økomuseum Samsø i processen og
skal med hjælp fra Lis Nymark, Ingrid Nolde og Økomuseum Samsøs beholdning
af film og arkivmateriale drøfte gamle sorter, traditionelle samske opskrifter, udvikling, nyfortolkninger og potentialer. Formålet er at styrke restauratørernes udvalg af
gode – og særlige – råvarer, give mulighed for produktion af særafgrøder samt ikke
mindst holde Samsøs madtraditioner i hævd og udvikling.
Vi mødes på Økomuseum Samsø til en hyggelig eftermiddag og aften. Lis har tændt
op for filmfremviseren og rodet i arkiverne, Ingrid medbringer sin ekspertviden og
Fødevarenetværket ligeså, mens Louise holder trådene samlet. Vi spiser sammen i
de hyggelige omgivelser – men vi skal denne aften ikke selv lave maden.
Juleafslutning med brunch
17. december
kl.11.00-13.00
Året rundes af, programmet for forår 2015 præsenteres under en julebrunch på
Flinchs Hotel. Der bliver lejlighed til at drøfte årets gang, nye initiativer, gode ideer,
overvejelser mm.

Andre tilbud og ’udenøs’ aktiviteter
Food Festival, Aarhus
5. - 7. september
Samsø Fødevarenetværk vil igen i år være at finde på Food Festivalen i
Aarhus. Vi kommer til at vise Samsøs herligheder frem i et af de store telte
og glæder os til at møde de mange tusinde fødevareinteresserede besøgende henover en festlig weekend. Fra Samsø Fødenetværk deltager:
Samsø Bær, Samsø Landkøkken, Brdr. Kjeldahl og Samsø Grønt, som sammen bemander en stor stand og forventer at lange produkter, gode tilbud
og rundt regnet 15.000 smagsprøver over disken henover de tre dage.
Food Festival er Nordens største madfestival.
Madinteresserede forbrugere, børn med en sød
tand, prominente kokke fra ind- og udland, producenter, skribenter, forskere, for¬midlere, 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.
Virksomhedsbesøg LANDMAD, Djursland
22. september
aftenarrangement
Østjyllands Spisekammer og Louise Dolmer åbner dørene for Louises
spændende virksomhed. Med LANDMAD, har Louise kæmpet for at samle en lange række af lokale fødevareproducenter, og gennem sin butik
og webshop, formået at give dem et fælles fundament, der taler til forbrugere, producent og aftagere. LANDMAD afsætter hver dag til butikker,
offentlige institutioner og restauranter i Østjylland. Butikken i Grenaa er
hendes ”laboratorium” – en legeplads for innovation og nytænkning indenfor lokale fødevarer. Louise Dolmer åbner op for ideologien bag sin
forretning, og fortæller om udfordringerne, resultaterne og ambitionerne
for fremtiden.
Tilmelding senest 5.9.2014.
Samkørsel kan arrangeres

Besøg på Gl. Estrup, Dansk Landbrugsmuseum
24. september
heldagstur
Østjyllands Spisekammer er et projekt dannet af Dansk Landbrugsmuseum og Food Organisation of Denmark (FOOD), som har til formål at yde
målrettet hjælp til små og mellemstore fødevarevirksomheder i Business
Region Aarhus-området. Gl. Estrup, Dansk Landbrugsmuseum er det statslige og nationale museum for landbruget, landbokulturen, landbrugets
følgeindustrier og måltidets kulturhistorie.
Program for dagen:
KL. 8.15 Vi mødes på færgen
Kl. 10.30 Velkommen og mini-brunch v/ Peter Bavnshøj og Michael Munk.
Kl. 11.00 Præsentation af Dansk Landbrugsmuseum
Kl. 12.15 Aktiviteter i Historisk Køkken med fokus på Samsø-ret		
ter. Bettina indleder med kort oplæg om de valgte retter. Sparing 		
og drøftelser om mulighederne for videre udvikling af opskrifterne
Kl. 15.00 Afslutning
KL. 17.00 færge retur
Tilmelding senest 5.9.2014
Samkørsel kan arrangeres

Gastronomisk Undergrund, aftenarrangement
6. oktober
Aarhus
Østjyllands Spisekammer gentager succesen i samarbejde med Anne
Bendtsen fra Agro Tech. Denne gang vil der blive sat endnu større fokus
interaktion mellem deltagerne, evt. med et fagligt-indspark til at motivere
netværk på tværs. En netværksaften der tager udgangspunkt i en smagfuld aften, i mødet mellem producent og turismeerhvervet.
I samarbejde med Agro Tech, byder Food Organisation of Denmark og projekt Østjyllands Spisekammer, velkommen til en spændende netværksaften, hvor dine produkter sættes i scene. Vi sætter os ud i køkkenet, og følger med på sidelinjen, når en håndhuld dygtige kokkeelever demonstrer
deres evner og leverer en smagfuld aften.
Du sidder til bords med andre fødevareproducenter, samt erhvervsfolk fra
turismeerhvervet, der søger en lokal profil i deres køkkener. Kom og tag
del i snakken, når vi serverer dine produkter for potentielle
samarbejdspartnere.
Nærmere information om tilmelding følger, men hvis du allerede nu er
interesseret i at deltage, bedes du henvende dig til Louise.

Endagstur til Fuglebjerggaard, kursus med Camilla Plum: Vinter konservering , fermentering mm.
1. November
heldagstur
Konservering er godt om vinteren, de lave temperaturer holder processen langsom, og det er nu man
laver bl.a. surkål, kimchee og pancetta.
Kurset varer fra 12-15 og passer med færgeafgangene 07.10 fra Kolby Kås og 18.10 fra Kalundborg.
Det kan også arrangeres, at vi spiser sammen lørdag
aften i København.
Tilmelding senest 5.9.2014
PRIS: kr. 500,Deltagerne sørger selv for transport
Samkørsel kan arrangeres

TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
DEADLINE FOR TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK 2014 ER
5.9.2014.
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. september 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.

UDFYLD VENLIGST
Virksomhedsnavn:
CVR-nr.:
Adresse:
Tlf.:

Medlem 1:
Navn:
Email:

Medlem 2:
Navn:
Email:

Medlem 3:
Navn:
Email:

Medlem 4:
Navn:
Email:

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.

