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ONSDAG D. 4. FEBRUAR KL. 16.00 – 20.00 (CA)
SAMSØ FRA JORD TIL BORD, EDDIKEFREMSTILLING
OG ANVENDELSESMULIGHEDER - WORKSHOP
MANDAG D. 23. – TORSDAG. D. 26. FEBRUAR
EKSKURSION TIL LONDON
ONSDAG D. 4. MARTS KL. 12.00-16.00
UDVIKLINGSWORKSHOP MED SAMSØ SYLTEFABRIK
ONSDAG D. 11. MARTS KL. 16.00
VIRKSOMHEDSBESØG SÆLVIGBUGTENS CAMPING

FødevareNetværk

Samsø

TIRSDAG D. 24. MARTS KL. 16.00
VIRKSOMHEDSBESØG NORDBY KRO
ONSDAG D. 15. APRIL KL. 15.00
VIRKSOMHEDSBESØG FLINCHS HOTEL
LØRDAG D. 30. MAJ
SAMSØS BEDSTE KARTOFFELMAD
TORSDAG D.18. JUNI, KL. 9.00-11.30
HAVEBESØG MED INGRID NOLDE
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SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
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SAMSØ FØDEVARENETVÆRK GÅR NU IND I SIT FJERDE ÅR
Medlemstallet vokser støt og tæller pt. 18 virksomheder med i alt 39 deltagere. De sidste tre år 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 foråret 2015, hvor vi ser frem til i regi af netværket at kunne tilbyde en
række arrangementer og møder. Fokus er på de interne kapaciteter og udviklingsmuligheder.

Ud over en ekskursion til London i slutningen af februar, kommer netværkets aktiviteter til at ligge på Samsø
i det kommende halvår. Der bliver på meget forskellig vis fokus på det sure i de to planlagte workshops:
vi skal lære at fremstille – og anvende – eddiker, og så skal vi ideudvikle på nye, sure, samsøprodukter.
Vi skal også aflægge virksomhedsbesøg hos tre af netværkets nyeste medlemmer og i maj måned er fødevarenetværket medarrangør af Samsøs bedste kartoffelmad. Sidst men ikke mindst skal vi aflægge visit i Ingrid
Noldes haver, både privat og i forbindelse med Økomuseum Samsø, hvor vi fortsætter snakken om gamle
sorter.
I løbet af foråret vil der komme indtil flere invitationer til arrangementer i forbindelse med Østjyllands Spisekammer, men da der endnu ikke foreligger fastsatte datoer, har det ikke været muligt at programsætte dem.
I vil modtage invitationerne via mail.
Prisen for medlemskab er uændret, og vi fortsætter med medlemskab på halvårligt basis.
Hvis vi ikke har hørt fra dig senest 15. januar, fortsætter virksomhedens medlemskab uændret. Hvis
du har ændringer til dit medlemskab, eller hvis du ikke tidligere har været medlem, bedes du udfylde og
indsende tilmeldingsformularen bagerst i folderen – gerne via mail.
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.

Projektleder og kontaktperson
Louise Rahr Knudsen
Samsø Erhvervs- og Turistcenter
E-mail: aulrk@samsoe.dk
Tlf.: 2095 3104
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SAMSØ FRA JORD TIL BORD
EDDIKEFREMSTILLING, SMAG
OG ANVENDELSESMULIGHEDER

Onsdag d. 4. februar kl. 16.00 – 20.00 (ca)

Eddike er det nye sort, skrev en landsdækkende avis for nylig, og der er ingen tvivl om, at eddiken gennem de
seneste år har oplevet en renæssance. De talrige anvendelsesmuligheder og den relativt simple fremstillingsmetode, som kan baseres på lokale, danske råvarer såsom æbler og blommer, har gjort eddiken til en populær
’dame’ i specialvarebutikker og supermarkeder, og glemt er de dage, hvor eddike kun blev brugt til de syltede
rødbeder, agurkesalaten og afkalkning af vandhanen.
Simon Milwertz Philipsen som ejer Simons Kogeskole, er kok og teknonom med erfaring fra Meyers, go’ morgen Danmark og mange andre steder. Han er derudover eddikebrygmester med egne tønder. Simon fremstiller æblecidereddike af hjemløse æbler som hobbyprojekt, men har stor viden om eddikefremstilling og
anvendelsesmuligheder.
På dagens workshop vil Simon tage os gennem eddikebrygningens ABC, vi skal se på eddiker i forskellige
modningsstadier, smage på udvalgte eddiker og diskutere, hvordan vores viden kan komme samske virksomheder til gode. Til slut skal vi naturligvis anvende eddikerne i tilberedningen af aftenens måltid, som vi går
sammen i køkkenet og tilbereder.
STED: ILSE MADE

EKSKURSION TIL LONDON

Mandag d. 23. – torsdag. d. 26. februar
Arrangementet er lukket for tilmelding.
Foreløbigt program (endeligt program udsendes primo februar)
•
•
•
•
•
•
•
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3 overnatninger i dobbeltværelse på centralt beliggende mellemklasse hotel
Middag på den michelinstjernede, indiske restaurant Amaya
Frokost på den michelinstjernede, kinesiske restaurant Hakkasan
Foodwalk i den østlige del af London, der udforsker det mangfoldige britiske køkken
Klassisk afternoon tea med champagne på et af Londons bedste hoteller
Besøg på et af Londons madmarkeder
Besøg ved flere mindre producenter / fødevarebutikker, herunder et gindestilleri

SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
PROGRAM FORÅR 2015

UDVIKLINGSWORKSHOP MED
SAMSØ SYLTEFABRIK

Onsdag d. 4. marts kl. 12.00-16.00

Samsø Fødevarenetværk går i 2014 ind i sit fjerde år. Udgangspunktet har fra starten været, at de samske virksomheder står stærkere gennem netværk og samarbejde. Samsøbrandet skabes og vedligeholdes gennem
de produkter og værdier, I som producenter og restauratører sender ud i verden, og alle nyder godt af brandets succes. Derfor skal vi som fødevarenetværk også hjælpe hinanden til at udvikle og blive endnu bedre i
fremtiden.
Mange af de bedst kendte og mest udbredte Samsø produkter kommer fra Samsø Syltefabrik. Samsø Syltefabrik arbejder pt. på at udvikle nye produkter med en skarp Samsø profil og vil derfor gerne invitere til en
udviklingsworkshop, hvor vi i fællesskab kan ideudvikle på nye potentielle produktkategorier og anvendelsesmuligheder inden for food service og detail. Restauratører og producenter har her mulighed for at komme
med indspark til, hvordan nye produkter kunne tage sig ud, eks.: Hvordan gør man syltede græskar hippe
igen? Er rødbeder syltet med solbær ægte Samsø-style? Hvilken udsøgt ret med syltevarer burde være på
enhver restaurants menu? Er eddikesyltede grønne jordbær det nye sort?
Vi mødes på Flinchs Hotel til en hyggelig eftermiddag / aften med debat, eksperimenter og – naturligvis – et
hyggeligt fælles måltid.
Det er ambitionen, at denne udviklingsworkshop er den første i en række, hvor I har mulighed for at bruge
hinanden som inspirationspartnere. Derfor vil vi opfordre til, at I henvender jer (til Louise), såfremt I kunne
have lyst til at lade Samsø Fødevarenetværk prøve kræfter med en udfordring i netop din virksomhed.
STED: FLINCHS HOTEL

SAMSØS BEDSTE KARTOFFELMAD

Lørdag d. 30. maj

Samsø Fødevarenetværk er medarrangør af 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 konkur¬rence blandt øens kokke om at kreere den bedste kartoffelmad og med et knivskarpt professionelt dommerpanel. Som medlemmer af fødevarenetværket vil I blive opfordret til at engagere jer i styregruppen og til at give en hånd med afviklingen af begivenheden.
STED: SAMSØ HALLEN
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HAVEBESØG MED INGRID NOLDE

Torsdag d. 18. juni kl. 9.00-11.30

Økomuseum Samsøs haver rummer et væld af gamle sorter af planter og blomster. Og der findes næppe
nogen, der kender disse haver og deres indhold bedre end Ingrid Nolde. Ingrid har lovet at vise os rundt i
den ’historiske samling’ og samtidig dele gavmildt ud af sine erfaringer med de gamle sorter og dyrkningsmetoder.
Havebesøget er en opfølgning på workshoppen om gamle sorter og traditionelle retter (november 2014),
men nye grønsagsentusiaster kan begynde her! Hvis tiden er til det, får vi også et eksklusivt blik ind i Ingrids
egen imponerende og frodige have.
Vi mødes ved indgangen til velkomstcentret kl. 9.00. Vi kører fra sted til sted, så medbring venligst for egen
bil / samkørsel. Der vil blive serveret kaffe/te og en bid brød undervejs.
STED: ØKOMUSEUM SAMSØ

VIRKSOMHEDSBESØG FORÅR 2015
Nordby Kro
Tirsdag d. 24. marts kl. 16.00
Flinchs Hotel
Onsdag d. 15. april kl. 15.00
Sælvigbugtens Camping
Onsdag d. 11. marts kl. 16.00
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EFTERÅR 2015
Programmet for Samsø Fødevarenetværk efterår 2015 kommer i juni måned.
Du kan du blandt meget andet glæde dig til:
Food Festival
4. - 6. september
Gutefår – fortid, nutid, lokal gastronomi
Mandag d. 21. september
Ved gåture i området ved Nordby Bakker og ved Stavns Fjord vil du ofte møde de robuste gutefår. Gutefårene er en gotlandsk race, direkte efterkommere af vikingetidens får, og på Samsø er de en del af Samsø
Kommunes naturpleje. Derudover leverer de fantastisk mørt og velsmagende kød.
Bjarne Manstrup, leder af Samsø Naturskole, tager os med på en tur fra Kanhave Kanalen til Nordby Bakker
og fortæller om stederne, gutefårene og naturplejen. Undervejs skal vi prøvesmage et af de lækre produkter, som Samsø Naturskole har fået fremstillet af gutefårenes kød.
Rundturen slutter ved Nordby Kro, hvor vi skal nyde en lækker tre-retters menu i godt selskab. Naturligvis er
der denne aften fokus på gutefår og andre lækkerier fra Samsøs vilde natur. Vi skal drøfte udviklingen inden
for lokale kødprodukter, herunder status på det samske slagtehus, og råvarer.
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TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
DEADLINE FOR TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK 2015 ER 15.1.2015

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

kr. 2.500 + moms for 1. halvår af 2015
kr. 1.500 + moms for 1. halvår af 2015
kr. 1.000 + moms for 1. halvår af 2015

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

