SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
ARRANGEMENTSPROGRAM

EFTERÅR 2015

EKSKURSION TIL BORNHOLM

22. - 24. september

Allerede afholdt, program udsendt i mail

VIRKSOMHEDSBESØG HOS
SÆLVIGBUGTENS CAMPING

Torsdag d. 22. oktober kl. 15.00

Birte Snedker tager i mod os på Sælvigbugtens Camping og har lovet, at vi starter besøget med ’lidt udendørs sjov’. Dernæst er der tid til en rundtur på matriklen, mens Birthe fortæller om virksomheden, driften og
udvikling.
Vi slutter af med en bid mad, hvor også Samsø Syltefabrik følger op og give en kort status på forårets udviklingsworkshop, hvor der blev eksperimenteret med nye produkter baseret på samske råvarer.
STED: SÆLVIGBUGTENS CAMPING

LOKALT KØD PÅ GAFLEN – NETVÆRKSAFTEN
I SAMARBEJDE MED ØKOLOGISK SAMSØ OG
SAMSØ NATURSKOLE
Torsdag d. 12. november kl. 16.00-21.00
Samsø Fødevarenetværk, Samsø Kommunes Naturafdeling og Økologisk Samsø mødes til en fælles inspirationsaften, hvor vi skal beskæftige os med lokal kødproduktion.
Det har længe været svært at skaffe lokalt produceret kød på Samsø, særligt hvis man som restauratør er afhængig af fødevarekontrol mv. Men der er begyndt at ske en rivende udvikling: et lokalt slagtehus er inden
for rækkevidde, små lokale producenter begynder at røre mere og mere på sig, og udvalget vokser til glæde
for samsinger og øens gæster.
Til aftenens arrangement skal vi igen i køkkenet sammen, denne gang i samarbejde med andre lokale aktører. Bjarne Manstrup m.fl. fra Samsø Kommunes Naturafdeling medbringer et gutefår, som vi skal partere og
tilberede i forskellige retter, og vi skal høre om gutefårene og deres job som naturplejere i Samsø Kommune.
Mai Fihl Worre fra Økologisk Samsø - som er ved at være klar til at etablere Samsø Slagtehus – går med os i
køkkenet, ligesom hun i løbet af eftermiddagen vil fortælle om projektet og mulighederne for at få slagtet
lokalt. Vi hjælpes ad med madlavningen og slutter af med et festligt og fælles måltid.
STED: OPLYSES SENERE
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VIRKSOMHEDSBESØG HOS
SAMSØ ERHVERVS- OG TURISTCENTER
Mandag d. 7. december kl. 14.00-16.00
Mette Løkke og Louise Rahr Knudsen er vært ved dette besøg, hvor vi skal høre om SETs daglige arbejde og
opgaver. Samtidig giver mødet lejlighed til at drøfte fremtiden for Samsø Fødevarenetværk både hvad angår
form og indhold.
Vi kommer bl.a. rundt om den brede markedsføring, erhvervsservice, og hvordan medlemmerne af fødevarenetværket kan bruge SET.
STED: SAMSØ ERHVERVS- OG TURISTCENTER

PROFESSIONEL SMAGSBESKRIVELSE SOM
ET REDSKAB TIL PRODUKTUDVIKLING OG
MARKEDSFØRING
Onsdag d. 16. december kl. 15.45
Professionel ’smagsnørd’, kemiker og supersmager Lisbeth Ankersen fra Innovaconsult vil guide os gennem
et forløb med smagen i centrum. Hun vil fortælle om, hvordan vi smager og giver praktiske eksempler på,
hvordan man kan anvende professionel smagsbeskrivelse, som et redskab til produktudvikling og markedsføring. Som eksempler herpå vil Lisbeth præsentere tidligere cases fra sit arbejde med smag – hun har bl.a.
hjulpet Cadbury, Ferrero, Arla, Stauning Whisky, Landbrug & Fødevarer, Mejeriforeningen og Dansk Supermarked med produktudvikling og differentiering ved hjælp af smagen.
Som noget helt særligt vil I inden workshoppen få mulighed for at sende nogle af jeres produkter til Lisbeth,
som vil kommentere herpå (om end I ikke får en fuld smagsbeskrivelse!). Lisbeth vil også udvælge produkter
blandt jeres eget sortiment til anden del af workshoppen, hvor vi i fællesskab skal øve os i at sætte ord på
smagen.
InnovaConsult undersøger og beskriver smag af fødevarer og anvender dette som et professionelt værktøj
til produktudvikling, kvalitetssikring og markedsføring. For at kunne ”dykke ned i smagen” anvendes videnskabelig information om de smagsstoffer, fødevaren indeholder og et hav af små referenceflasker inden den
sensoriske test. Opgaverne spænder fra smagsvurdering af gamle danske æblesorter, gourmetoste, slik, kød,
frugt, grøntsager, honning, mjød og vin til produktoptimeringsopgaver, samt generel formidling af smagens
teori og praksis i form af kurser, bøger og foredrag.
I kan allerede nu kontakte Louise, hvis I gerne vil have produkter til at indgå i workshoppen
STED: SAMSØ PERLEN
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TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
MEDLEMSKABET FORTSÆTTER UÆNDRET, MEDMINDRE MAN AKTIVT MELDER SIG UD
DEADLINE FOR TILMELDING FOR NYE MEDLEMMER ER 15.10.2015

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

kr. 2.500 + moms for efterår/vinter 2015
kr. 1.500 + moms for efterår/vinter 2015
kr. 1.000 + moms for efterår/vinter 2015

*) Iværksættere er her en virksomhed, der er opstartet inden for de sidste tre år. Dvs. efter 1. juli 2012.
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.

