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Spirende fødevareoplevelser 

Testkøkkenet 
Husk at du kan bestille 
testkøkkenet i det gamle 
godskontor i Tranekær 
via. www.langeland.dk  
 
Det koster kr. 500,- at 
reservere køkkenet. 
Beløbet er et gebyr som 
betales tilbage når du har 
afleveret køkkenet igen, 
minus dit forbrug og 
eventuel ekstra rengøring. 
 
Du kan læse meget mere 
om hvem, hvad og hvor-
dan på www.langeland.dk 
 

 

Væksthus Syddanmark investe-

rer i jer 

Det koster 2.000 kr. at deltage i programmet 

Spirende Fødevareoplevelser. Derefter kan I, 

uden beregning, få glæde af programmets for-

skellige tilbud og de kollektive træningscamps 

afhængig af jeres faglige behov og forretnings-

mæssige fokus. 

Derudover skal I være parat til at investere den 

nødvendige tid og ressourcer i forløbet. Om-

drejningspunktet i programmet er udarbejdel-

sen af en skræddersyet vækstplan, som er fun-

damentet for, at I kan skabe udvikling og om-

sætte jeres potentiale for oplevelser til varig 

vækst. 

Vækstplanen bliver til i samarbejde med din 

virksomhed og en ekstern rådgiver, som I selv 

vælger ud fra jeres behov og ønsker. Til gen-

gæld medfinansierer Væksthus Syddanmark 

jeres indsats og refunderer op til 50 % af udgif-

ten til den eksterne rådgiver. 

 

Vil du deltage? 

Vil du med på holdet eller blot høre mere om 

programmets muligheder, så kontakt Væksthus 

Syddanmarks projektledere i Spirende Fødeva-

reoplevelser. Kai Winter på kwi@vhsyd.dk eller 

Andreas Cæsar Møller Jensen på ac@vhsyd.dk. 

Syddansk Fødevareklynge hos Væksthus Syd-

danmark tilbyder et nyt udviklingsprogram 

målrettet regionens ambitiøse fødevarevirk-

somheder. 

Programmet Spirende Fødevareoplevelser 

består af fire spor, der alle har udspring i fø-

devareoplevelser. Med dem får jeres virksom-

hed et skub til at nå nye væksthøjder. 

 

De fire spor: 

Flere Kvalitetssmagsoplevelser: 

Styrk din virksomhed gennem autentiske op-

levelser, som kan omsættes kommercielt til 

gavn for din bundlinje. 

Bæredygtighed: 

Sådan flytter du din virksomhed hen mod 

bæredygtighed og oplevelser. 

Internationalisering: 

Sådan bliver eksport og oplevelser en integre-

ret og succesfuld del af din virksomhed. 

Produktivitet: 

Gør din virksomheds interne processer og 

samspil med kunder og leverandører til en del 

af din konkurrenceevne. 

 

Gennem dialog og kortlægning vurderer 

Væksthus Syddanmark om et eller flere af 

sporene i programmet kan være jeres genvej 

til vækst. Er det tilfældet, har de en plads på 

holdet til jer. 



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: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

A & R Brewing Company  
Bagenkop Kro 
Bøstrup Strandgård 
Enghavegård vedr. Schou 
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 
Kutterfisk i Spodsbjerg 
Lindelse Kro 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Mosekonens Bod 
Pletkærgård 
Rubenlund Agro A/S  

Skovsgaard Gods 
Skovsgård Madmarked 
Slagterpigerne 
Snødeslagteren 
Spisestedet Neptun 
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
StrynØfrugthave 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Thummelumsen 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Øhavets Dexter 
Øhavsmarkedet 
Ø-Lam 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

verden, om de unikke fødevarer og oplevelser med fødevarer, 

vi kan byde på i Syddanmark. 

Medlemskab af klyngen er gratis. 

Få mere info ved at kontakte projektleder Andreas Cæsar Møl-

ler Jensen på ac@vhsyd.dk. 

Syddansk Fødevareklynge er et netværk for fødevarevirksomhe-

der i Region Syddanmark. 

Klyngens formål er at iværksætte aktiviteter, der kan være med til 

at skabe vækst for klyngens medlemmer. Som deltager i klyngen 

får du bl.a. adgang til: 

 Fælles deltagelse i aktiviteter som fx markeder og messer på 

fordelagtige vilkår 

 Adgang til et bredt netværk af ligesindede i fødevarebran-

chen i Syddanmark 

 Adgang til videndeling og samarbejde via workshops og 

innovationsgrupper samt gennem nyhedsbreve og konferen-

cer 

 Innovationsgrupper, hvor virksomheder på tværs af bran-

cher udvikler nye produkter, koncepter og processer 

 Programmer som hjælper dig med at udnytte markedets 

behov og efterspørgsel. 

Klyngen sætter fokus på branding, salg, læring og innovation 

med udgangspunkt i din virksomhed. Vær med til at fortælle 

Syddansk Fødevareklynge - vækst gennem netværk 


