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Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

”De små fine retter fra Langeland” - 
ideudvikling med lokale fødevare på spændende workshops 

råvarer/halvfabrikataer, kontakt da Preben Johan-

sen, så vi kan koordinere det hele senest fredag den 

20. marts kl. 10. 

De 2 workshops følges op af en lille testspisning 

den 16/5 på Generalen i Tranekær i forbindelse 

med operaoptræden. 

Det er tanken at deltagerne på workshoppen skal 

være med til at udvikle en fælles fortælling om de 

lokale fødevare på Langeland, som vi kan bruge i 

vores nye oplevelseskort og udvikle i forbindelse 

med den kommende markedsføring. 

Meld dig til allerede i dag - er der noget du er i tvivl 

om, så kontakt Preben Johansen på pre-

ben@langeland.dk eller på tlf: 6251 3505 

Første workshop er mandag den 23/3 kl. 

12.00: Fokus på hvordan lokale råvarer kan 

bruges til lokale retter, med Søren Esper-

sen og fra Syddansk Fødevareklynge An-

dreas Møller Jensen. 

Anden workshop er mandag den 20/4 kl. 

12.00: Fokus på hvordan lokale fødevare/

lokale retter kan afsættes til turister. De 

gode historier og de særlige kvaliteter, med 

Andreas Møller Jensen fra Syddansk Føde-

vareklynge m.fl. 

Begge workshops vil foregå på Generalen,  

Slotsgade 84, 5953 Tranekær og i testkøk-

kenet i Tranekær. Medbring gerne lidt af 

dine egne lokale råvarer, har du mange 

 

 

 

 

 

 

Vi skal i gang med at producerer et nyt Fødeva-

rekort for Langelands Fødevarenetværk, igen 

med fokus på kulinariske oplevelser på Lange-

land og Strynø. Brochuren skal henvise fødeva-

returister til oplysninger på Langeland og 

Strynø om hvor de kan finde og købe fødeva-

rer fra boder, gårdbutikker, hos frugtavlere, 

bagere, slagtere, fiskeforretninger om hvor man 

Vil du være med i det nye fødevarekort 

Øhavsmarked 
 

Husk at Øhavsmarkedet 

starter mandag 18. maj på 

Torvet i Rudkøbing  

kl. 13 - 17 

Så husk at støtte op omkring 

det, både ved at købe dine 

lokalt producerede vare, sæl-

ge dine egne vare og ikke 

mindst gør reklame for 

Øhavsmarkedet, hver gang 

du snakker med en mulig 

kunde. 

Kom og mød dine kunder 

direkte. Støt op om Ø-

havsmarkedet.  

Læs mere på 

www.oehavsmarkedet.dk 



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter 

og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og 

dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Kom og vær til 

Turist og erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: langelandsfoedevarenetvaerk@gmail.com 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for Natur-

erhverv og EU 

A & R Brewing Company  
Bagenkop Kro 
Bolchepigen 
Bøstrup Strandgård 
Cafe Skovsgård  
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Lindelse Kro 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 

Mosekonens Bod 
Rubenlund Agro A/S 
Schous frugt og grønt 
Skovsgaard Gods 
Slagterpigerne 
Snødeslagteren 
Strandlyst Frugtplantage 
StrynØfrugthave 
Søbanke 
Thummelumsen 
Tranekær slot og gods 
Tranekær Slotsmølle 
Urtesalt v/Birthe Frandsen 
Øhavsmarkedet 
Ø-Lam 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

kan købe most, bær og grønt og 

hvor man kan tage hen og spise, 

have familie- eller firma arrange-

menter i forbindelse med spisning. 

Vi arbejder igen sammen med Gra-

fiker Sille Lisby der lavede den tidli-

gere brochure. Hvis I har forslag 

til nyt layout vil vi meget gerne 

høre det. Der vil være en forside og 

bagside med vores oplysninger, når 

den åbnes vil der være tekst og bil-

leder fra Langeland. Helt udfoldet 

vil der inderst i brochuren være et 

kort over Langeland og Strynø med 

markeringer af jeres virksomheder 

samt kontakt oplysninger ect. 

Vi forventer at have kortet klar til 

sæsonen. Hver ”annoncør” får til 

start 100 eksemplarer til eget for-

brug. Samlet oplag på 5.000 stk. 

Alle Jer, der er medlem af Lange-

landsfødevarenetværk har mulighed 

for at få en markering på kortet 

samt medtaget adresse, kontaktop-

lysninger og åbningstider for 500 kr. 

+ moms.  

Turist - og Erhvervsforeningen di-

stribuere brochuren lokalt og på 

messer samt til samarbejdspartnere. 

Brochuren forventes at have en leve-

tid på 2-3 år. 

Vi ser gerne, at så mange i fødevare-

branchen som muligt er med på vo-

res fødevarekort så hvis du kender 

nogen, der ikke endnu er med i føde-

varenetværket, men kunne tænkes 

gerne at ville med på kortet, vil vi 

sætte pris på, at du nævner det for 

dem eller sender os en mail, så vi selv 

kan kontakte dem. 

Tilbagemelding ønskes 

For at kunne få kortet færdigt vil jeg 

meget gerne bede om en tilbagemel-

ding pr. mail preben@langeland.dk, 

telefon 6251 3505 eller andet inden 

fredag den 1. maj 2015.   

I håbet om, at du vil være med til 

denne fælles markedsføringsindsats 

for Langeland og for vores lokale 

fødevarenetværk. 


