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1. Kort intro 

til FOOD 
 



Kort introduktion til FOOD 

• Et OPP organiseret som non-profit forening 
• Medlemmer: Arla, DC, TGD, Wonderful Copenhagen, 

Københavns Kommune, EM, MFVM 

• Kontorer i Aarhus og København – aktiviteter i 
hele Danmark. 

• Finansieret både af bidrag fra EM og 
medlemskontingent samt private og offentlige 
kunder 
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Styrket kendskab til dansk 

gastronomi og kvalitetsfødevarer 

Presse og PR 

Mål 

Indsatsområder 

Aktiviteter 

Fundament 

Aktivering og 

Events 
Sekretariat 

•Presseture 

•Presseevents  

•Pressesekretariat 

•Food Festival 

•CCFF 

•MAD 

•Arla Food Fest 

•Salling 

Fødevarepris  

•Oyster Week 

 

•Engage food 

•ERG og Aarhus 2017 

•Turismestrategi 

•Greater CPH 

•Region H-projekt 

•Konkurrencer: 

Bocuse, SOG, Årets 

Kok, Young Chef m.fl. 

Viden og kompetencer om mad og gastronomi  

Netværk – nationalt og internationalt 

Fundraising, økonomistyring og partnerskaber 

FOODs strategifigur 
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2. Analysen 

helt kort 



Hvad ved vi helt kort? 

• Fødevarer og turisme er nogle af de vigtigste 

erhverv i landdistrikterne 

• Særligt restaurantbranchen skaber mange nye 

arbejdspladser 

• Der er stigende tilfredshed med madoplevelserne i 

Danmark, men særligt tyskerne mener stadig, der 

er en udfordring med pris/kvalitet 
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Tre uudnyttede potentialer i oplæg til 

Gastro 2025 

• Gastronomisk løft i bredden 

 

• Styrket markedsføring 

 

• Hæve døgnforbruget 
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3. Konkrete 

indsatser 
- Kulinarisk 

Rejsehold 

 



 

Hvorfor et kulinariske rejsehold? 

 

1. Nødvendigt at være personligt 

til stede 

2. Mange steder har uforløst 

potentiale 

3. Den gastronomiske revolution 

er stadig ikke nået helt ud i 

hele Danmark 

4. Behov for løsninger, der tager 

højde for lokale forskelle og 

styrker/svagheder 



Proces 

Aftaleindgåelse Telefoninterview Workshop-dag Køkkendag Opfølgning Evaluering 

Hvad er Rejseholdet? 

• Består af to personer. En kok med meget høj faglighed (konkret fandt vi en kok med en stjerne i Michelin) 
og flere års erfaring fra branchen. En person med erfaring med work-shops, markedsføring og økonomi.  

• Tager ud og gennemfører forløb ude i landet. Som led i metodeudviklingen valgte vi steder som kunne 
betragtes som repræsentanter for de store grupper af spisesteder i dansk turisme. Vi besøgte konkret: 

• Et par traditionelle landevejskroer (Gjerrild Kro og Thunø Kro) 

• Et par lidt større steder med konferencer og større selskaber (Musholm og Fjordgården) 

• Udvalgte mindre spisesteder i turistområder (Fjordens Perle og Kommandobroen)  

• En større turistdestination (Fiskeri- og Søfartsmuseet) 

• De første par steder ”følte” vi os lidt frem, men allerede efter de første par indledende møder begyndte 
der at tegne sig et billede af en velfungerende proces. 
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Kulleren

Se den i bassin 10

Spis den i cafeen

Dagens lektie

Kulleren er en skøn fisk  af torskefamilien - god at dampe og bage. Det 

er en hvid fis

k

 med fin strukt ur  - noget løs i lamellerne, så den skal 

ikke have for lang tids tilberedning. I dag er kulleren bagt og serveret 

med blomkål, asparges og en sky kogt på kullerben og timian. 

Kuller (Melanogrammus aeglefinu s) kan bl iv e en meter lang med en 

vægt på 20 kg. Det er en bundfis

k

,  der lever på dybder fra 40 til 300 

meter. Den er udbredt over hele det nordlige atlanterhav. I Island 

blev kuller især i gamle dage betragtet som fine r e end t orsk.
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Idékatalog 

Som afslutning på processen blev 
udarbejdet et katalog med de 
idéer, som var bragt op – og som 
museet skulle arbejde videre med.  

Kataloget indeholdt 18 nye tiltag, og 
med plads til at notere ved hvert 
tiltag: 

• Hvordan sikrer vi os, at det bliver 
eksekveret? Og hvordan følger vi 
løbende op på det? 

• Hvornår vil vi gerne have det 
eksekveret? 

• Hvem har ansvar for at det sker? 

• Hvad regner vi med at det koster 
at eksekvere? 
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3. Konkrete 

indsatser 
- Madevents som 

platform 
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Eksempel på promovering: Djursland 



Sammenhold: Bornholm 
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3. Konkrete 

indsatser 
- Mad som 

turismeprodukt 

 



WWW.THEFOODPROJECT.DK 



WWW.THEFOODPROJECT.DK 



Gram Slot – en turistdestination, der 

laver mad 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! 
 
Kontakt: 
Pelle Øby Andersen 
pelle@thefoodproject.dk 
 
 
  
 

mailto:pelle@thefoodproject.dk

