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Foodexpo 1 

I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Et rigtig godt nytår fra os her på Turist- 

og Erhvervskontoret.  

Håber I er kommet godt ind i det nye år. 

Hvis I har nogen ideer til spændende til-

tag, arrangementer, messer eller andet, så 

må I endelig sige til, så formidler vi det 

meget gerne videre. Skulle I have lyst til at 

sende materiale eller smagsprøver med til 

vores TEL stand i Odense d. 29.-31. janu-

ar eller i Herning d. 26.-28. februar, hører 

vi meget gerne fra jer. 

Vi håber I får en rigtig god 2016 sæson, 

med masser af sol og købelystne turister, 

så I kan få afsat en masse. Godt nyt år. 

Godt nytår 

Så er det igen tiden for den store fødeva-

remesse Foodexpo. Der bliver desværre 

ikke nogen fælles tur derop i år, men vi vil 

gerne opfordre jer til at enten deltage på 

messen eller besøge den. 

Traditionen tro er der et utroligt stort ud-

bud af aktiviteter på Foodexpo, og 2016 

bliver ingen undtagelse. På deres hjemme-

side www.foodexpo.dk, kan I læse mere 

om de forskellige aktiviteter, som der bli-

ver arrangeret på messen. Herudover er 

der også udstillernes egen aktiviteter, som 

I kan læse mere om I udstillerkataloget, 

når det lægges ind på hjemmesiden i løbet 

af januar 2016. 

Registrer dig helt gratis!  

Du kan registrere dig allerede i dag, via 

deres hjemmeside - HELT GRATIS - og 

printe dit adgangkort, så du kan gå direkte 

til kontrollen. 

Foodexpo 

Kulinarisk Sydfyn har søgt og fået penge 

til et nyt projekt kaldet ”Smagsrute Sydfyn, 

Langeland og Ærø”. Projektet, som dæk-

ker Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, 

Ærø og Langeland, skal professionalisere 

fremtidens smagsoplevelser, overfor turi-

ster, indkøbere, presse og andre. 

Michael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn 

søger nu fødevareproducenter og formid-

lere med faste åbningstider, som vil være 

med i dette projekt. Via maden og aktive-

ring af producenterne som historiefortæl-

lere kombinerer man historien om maden, 

produktionen, landskabet og stedet. Man 

forener kort sagt de centrale faktorer i 

oplevelsesturismen med de specifikke vær-

dier i fødevareturismen.  

Konceptet består af: skrevne, foto- og 

filmiske fortællinger, fysiske ruter, kort og 

AR film, det hele samlet i ”Coffee Table 

Book” og selvfølgelig på de 3 sprog, 

dansk, tysk og engelsk. Fortællingerne le-

vendegøres via film, og hver producent 

eller spisested får sin egen film, herunder 

rettighederne til at benytte den i et ube-

grænset omfang udenfor projektet. Filme-

ne skal både præsentere producen-

ten/overnatningsstedet, men også lokal-

områdets fantastiske  natur- og landskabs-

ressourcer. 

Hvis du vil høre mere om disse fantastiske 

tilbud, så kontakt Preben Johansen i første 

omgang, og efterfølgende Michael Hansen 

fra Kulinarisk Sydfyn på telefon 

6022 2782 eller pr. mail på 

kontakt@kulinarisksydfyn.dk 

Nyt LAG-projekt 

Kom og vær til 

Turist- og Erhvervsforeningen 

Langeland 

Torvet 5, 5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

http://kulinarisksydfyn.dk/

