Nyheder Maj 2010
Lokal Mærkning
Vestjyske Fødevare & Oplevelser
indkalder til stiftende generalforsamling
Regional Madkultur Vestjylland
onsdag den 2. juni kl. 18.00 på Lystbækgaard.
Efter opstartmødet på Lystbækgaard i januar, har den nedsatte arbejdsgruppe lavet udkast til
kriterier og vedtægter for foreningen Regional Madkultur Vestjylland.
Foreningen Regional Madkultur dækker de følgende virksomhedstyper, der alle skal have
adresse i Vestjylland og naturligvis være godkendt af myndighederne:
•
•
•
•
•

Primærproducenter af fødevarer
Forarbejdningsvirksomheder (mejerier, slagterier, røgerier, bagerier, mosterier etc.)
Restauranter, caféer, storkøkkener og lignende
Grossister og detailforretninger indenfor fødevareområdet herunder gårdbutikker
Enkeltpersoner, institutioner og virksomheder med interesse for fødevarer

Kriterierne for medlemskab af foreningen svarer til de generelle kriterier for Regional
Madkultur Europa, der for tiden dækker mere end 20 regioner.
Se nærmere på www.regional-heritage.com
Kriterierne er en hensigtserklæring om, at samtlige virksomheder skal arbejde aktivt for en
positiv udvikling og markedsføring af den vestjyske madkultur på en ærlig og redelig måde.
Fødevarevirksomheder, som ligger i Vestjylland, kan ansøge om optagelse i Regional
Madkultur Vestjylland.
Har du lyst til at høre mere og være med til at bakke op om de gode fødevarer i
Vestjylland, så tilmeld dig arrangementet senest den 28. maj til Kirsti Storinggaard,
mail: ks@navigators eller tlf. 28 56 56 07.
Cirkusvogn
Det mobile demonstrationskøkken bliver leveret i uge 20 og er i løbet af kort tid på landevejen.
Vognen kan bestilles og kan blive brugt af kokke og andre madarkitekter til bl.a.
demonstrationer af lækre lokale råvarer ved events, markeder, festivaler etc. Det koster
500,00 i døgnet at leje vognen, samt at der betales et depositum.
Hvis I har et lokalt arrangement, så kan cirkusvognen lejes hos Kirsti Storinggaard,
ks@navigators.dk eller 2856 5607 for leje eller yderligere oplysninger.

Hjemmeside
Projektet har fået sin egen hjemmeside som lige er gået i luften. Du kan læse mere om
arrangementer, programmer m.m. på hjemmesiden: www.madlandet.dk.
Har du arrangementer, omtale af arrangementer eller andet relevant til hjemmesiden hører vi
gerne fra dig. Kontakt Kirsti E. Storinggaard, ks@navigators.dk eller tlf. 28 56 56 07

Lokale tilbud
Får til kanten
Får til Kanten er et Natur- og miljø forprojekt, der løber frem til september 2010. Forprojektet
skal undersøge, hvilke muligheder der er i at anvende græssende husdyr i naturplejen langs
vestkysten i Lemvig kommune.
Bag projektet står en gruppe med interesse i får, landbrug og natur. Gruppen ønsker at
inddrage forskellige interessenter:
• Landbrugere
• Naturbrugere
• Offentlige myndigheder
• Kunsthåndværkere
• Turisterhverv
Forprojektet skal bl.a. undersøge mulighederne for et økonomisk og biologisk bæredygtigt
fårehold langs kysten i Lemvig kommune.
Ud På Tur – med fællesspisning - lokale produkter
Et andet af initiativerne til Får til kanten er en guidet tur i naturen kombineret med en
fællesspisning med lokale produkter. Deltageren får en folder med hjem og turen, samt
opskrifter på nem og smart mad.
Formålet med turene er at udbrede kendskabet til og brugen af lokale råvarer, samtidig med
at råvarerne bliver sat in i den kontekst, hvor de hører hjemme. Derfor er spisningen koblet
med en guidet tur i naturen, hvor man bl.a. hører om naturpleje em græssende dyr i
landskabet. Det er af stor betydning, at der bruges lokale spisesteder og at spisestederne
bliver mere opmærksomme på lokale produkter, samt at de lokale også opdager de gode
vestjyske produkter og begynder at efterspørge dem mere. Der er planlagt 6 arrangementer.
Yderligere oplysninger på www.faartilkanten.dk eller Nina Svanborg Tlf. 29 25 96 63
eller nina.svanborg@gmail.com
Smag på landsbyen
Bosætningskampagnen ”Smag på Landsbyen” inviterer i uge 23 til en uges gratis ophold og
godt værtskab i en række gæstfrie vestjyske landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune.
”Smag på Landsbyen” er en anderledes og unik markedsføringskampagne, der gennem
konkrete aktiviteter i de enkelte landsbysamfund, satser på at etablere så markante
begivenheder, at pressedækningen ikke sker gennem konventionel annoncerende
markedsføring, men fordi historien er så god, at pressen vælger at bringe den.
”Smag på landsbyen” er nemlig et tilbud om en uges gratis ophold i 14 vestjyske landsbyer
beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.

Med ”Smag på Landsbyen” kombinerer vi en uges gratis ophold, der skal introducere
gæsterne til dagliglivet i en vestjysk landsby.
De udvalgte familier planlægger sammen med de enkelte landsbyer ugens oplevelser, der
kan spænde fra besøg på en arbejdsplads, deltagelse i skoledagen, udflugter, fisketure,
natur-ture, gårdbesøg, fællesspisning, mv. Kodeordene er sund nysgerrighed og godt
værtskab.
Gennem hele ugen løber en rød tråd med fokus på smagen af Vestjylland og introduktion til
vestjyske fødevarer.
Yderligere oplysninger www.rksk.dk/smagpaalandsbyen eller Suzanne Eben Ditlevsen,
Tlf99 74 14 39/ 2018 3281
Spis til højbords i langhuset!
På Bork Vikingehavn kan du nu tage på en kulinarisk rejse i tid og smagsoplevelser.
Oplev den specielle stemning i langhuset på Bork Vikingehavn kun oplyst af levende lys og
skæret fra bålet. Spis en lækker middag skabt af vikingetidens råvarer og kærligt tilberedt af
vikingehavnens køgemester. Midt på aftenen dukker skjalden op og fylder langhuset med en
saga, så man kan høre suset fra de islandske lavasletter.
Oplev en aften i den levende historie!
Næste arrangement afholdes den 20. Maj.
Yderligere oplysning www.riskmus.dk . Tilmelding på 60 864 219
Hjælp til dine udfordringer
Sammen med Teknologisk Institut tilbyder VIFU små og mellemstore fødevarevirksomheder
at være med i et forløb, hvor virksomhederne igennem erfaringsudveksling og individuel
rådgivning kan få hjælp til at løse de konkrete udfordringer den enkelte virksomhed står over
for.
Har din virksomhed problemer med logistikken, produkt- eller teknologiudvikling, emballage
eller markedsføring, så kan I stadig nå at være med:
Kontakt projektchef i VIFU, Gunhild Brynning, på tlf. 96 12 76 22 eller på gbr@vifu.net
Ny mulighed for tilskud til køb af fødevarerådgivning for virksomheder i Region
Midtjylland
I løbet af foråret vil Væksthus Midtjylland, VIFU og Region Midtjylland iværksætte en ny
rådgivningsindsats hvor små og mellemstore fødevarevirksomheder, kan søge 50 % i tilskud
til køb af rådgivning. Puljen løber frem til 2012.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte Gunhild Brynning, tlf. 96 12 76 22

Lokale arrangementer
Torvemarked i Holstebro
Kom med på sommerens torvemarkeder i Holstebro
Fra 1. maj til 4. september 2010 skal der afholdes torvedage på Kirkepladsen i Holstebro.
Har du lyst til at være med på markedet nogle af dagene, så læs mere i den tilknyttede fil
- der er stadig ledige pladser, så se bort fra tilmeldingsfristen.
Få yderligere oplysninger på www.holstebro-handel.dk eller ved at sende en mail til
info@holstebro-handel.dk

Struer Sansefestival - Smag på Vestjylland
Nu er brikkerne ved at falde på plads til Struer Sansefestival, der finder sted i Struer lørdag
den 14. august kl. 10-18.
Festivalen hedder "SANS 2010" og har i år undertitlen: "smag på Vestjylland". I år sættes
særlig fokus på lokale specialiteter - mad, vin og krydderurter. Der vil dagen igennem
være masser af gourmettilbud, hvor kendte kokke laver mad på grill og fra madcirkusvogn.
Der bliver et vinmarked med mulighed for at smage på forskellige vinspecialiteter. Og på
havnen vil der være fokus på Limfjordens Spisekammer blandt andet med østersbar og
fiskeauktion. Der vil være boder i området omkring rådhuspladsen, i gågaden og ved Struers
smukke havneområde, hvorfra lokale producenter kan sælge, vise og demonstrere deres
specialiteter. Arrangementet er åbent for alle lokale producenter og der er tidligere sendt
invitationer ud til lokale producenter. Der er stadig mulighed for at deltage, men interesserede
skal skynde sig at tilmelde sig, - ikke mindst fordi markedsføringen nu går igang. Foruden
lokale specialiteter sættes fokus på krydderurter og blomster, ligesom festivalen dagen
igennem krydres med musikalske indslag.
Interesseret? Skynd dig at ringe/maile til Helle Toftgaard, tlf. 51 51 76 01.
Vil du profileres dit firma ved Hjerl Hedes 100 års jubilæum
Det drejer sig om at alle fødevareproducenter i området har mulighed for at præsentere deres
produkter ved Hjerl Hedes 100 års jubilæum
Tidspunktet er fra den 22. - 27. august.
Det er tanken at fødevareproducenterne kan stå i opsatte stader langs en rute i området ved
Hjerl Hede, og at deres produkter sælges i modtagelsen.
For dig som producent kan blive en rimelig god profilering, da der vil blive en omtale i pressen
både før og efter. Når der så er lidt struktur på dagene, så vil der komme noget mere konkret.
Lige nu er det gratis at deltage, og det forventes at der gives smagsprøver. Der er stader, som
man kan sælge fra opsat. Der gives mulighed for at opstille køler eller fryser.
Har du lyst til at deltage, eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt:
Lisbeth Klode, Tlf. 29 38 30 65 klode@privat.dk eller
Gudrun Gormsen, Hjerl Hede Tlf. 96 10 69 23 eller frilandsmuseum@hjerlhede.dk

Andre nyheder/tilbud
Offentlig debat om fremtidens landdistriktspolitik
Hvordan skal EU's landdistriktspolitik skrues sammen efter 2013? Det er der ingen, der ved
endnu. Hele den europæiske befolkning kan komme med forslag til det, og
Fødevareministeriet opfordrer danskerne til at give sit besyv med. Hvad skal bevares, og hvad
skal ændres?
Fødevareministeriet opfordrer borgere, organisationer, virksomheder, foreninger m.v. til at
bidrage til debatten med det, man har på hjerte. Ministeriet giver alle bidrag videre til EUKommissionen.
Bidragene skal vedrøre tre hovedspørgsmål:

•
•
•

Hvad skal formålene være med fremtidens landdistriktspolitik?
Hvordan kan landdistriktspolitikkens instrumenter gøres mere effektive?
Hvordan kan administrationen af landdistriktspolitikken forbedres?

Send bidrag til Fødevareministeriets Netværkscenter
Bidraget skal sendes som word-dokument og pr. e-mail til Fødevareministeriets
Netværkscenter (netvaerkscenter@ferv.dk) senest den 26. maj 2010 klokken 12.00.
Fødevareministeriet sammenskriver herefter de indkomne bidrag til et to siders resumé,
som sammen med de indkomne bidrag sendes til EU-Kommissionen.
Læs mere om debatten og de tre hovedspørgsmål på http://www.fvm.dk
Tech Match
Find teknologi - samarbejdspartnere til fx produktudvikling, udviklingsprojekter mv.
TechMatch er en fri service til virksomheder og forskere, der ønsker at finde
teknologisamarbejdspartnere. TechMatch giver overblik over europæiske muligheder for
teknologisamarbejde fx inden for fælles produktudvikling, udviklingsprojekter, mv.
Ønsker du yderligere oplysninger om de aktuelle teknologier eller events, eller ønsker du at
komme i kontakt med en af virksomhederne, kontakt da Simon Poulsen, Agro Business Park
på tlf. 89 99 25 01 eller via mail sp@agropark.dk.
Vestkystens fiskepakke
Konsumfisk* er lige nu tovholder og den udfarende kraft i et projekt omkring udvikling
af ”Vestkystens Fiskepakke”. Projektet tager udgangspunkt i to Thorsminde virksomheder,
der har lyst til at udvikle deres forretning.
Tanken omkring ”Vestkystens Fiskepakke” er, at den skal pakkes med såkaldte hverdagsfisk,
så fiskehandleren eller supermarkedet kan sætte pakken i køledisken og sælge fisk direkte
derfra. Produktet vil også være særdeles velegnet til restauranter og storkøkkener, idet fisken
er fileteret og klargjort til brug. Der er her også mulighed for at variere lidt i sortimentet, hvis
man ønsker en lidt dyrere fisk som eksempelvis pighvar.
Forbrugeren bliver også tænkt ind i konceptet. Én vej at nå dem, kunne være via
deres arbejdsplads, således at de eventuelt kunne få en fiskepakke med hjem fra job
en torsdag eller fredag eftermiddag, klar til weekendens brug.
Projektet forventes at skabe arbejdspladser og udnytte de allerede eksisterende ressourcer
inden for fiskerierhvervet, med nye tværfaglige vinkler, inden for produktion, emballage,
distribution m.m.
Har du lyst til at høre mere om projektet og/eller er sådan en fiskepakke lige noget for
din restaurant/virksomhed er du velkommen til at kontakte: Heidi Ebey Grønkjær,
heidi@konsumfisk.dk, Tlf. 2441 65 30. Se mere på www.konsumfisk.dk
__________________________________________________________________________
*Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande vil være Nordeuropas Center for landing og
omsætning af Konsumfisk af høj kvalitet. For at realisere denne vision har de 3
vestkysthavne, fiskeriforeningen og Danske Fiskeauktioner A/S dannet et samarbejde under
navnet Konsumfisk.dk. se også Konsumfisk.dk

Aktivitetskalender 2010
Dato

Hvad

HVOR

Nærmere oplysninger

29. maj

Fjordfest

Lemvig

www.visitlemvig.dk

2. juni

Stiftende
generalforsamling
Lemvig marked og
dyrskue
Ud på tur

Ulfborg

www.madlandet.dk

Lemvig

www.lemvig.com/lmd/htm

Lemvig

www.faartilkanten.dk

26. og 27. juni Kulinarisk Sydfyn

Svendborg

www.kulinarisksydfyn.dk

1. juli

Ud på tur

Lystbækgaard www.faartilkanten.dk

1. - 3. juli

Landsskuet

Herning

www.landsskuet.dk

15. juli

Ud på tur

Lemvig

www.faartilkanten.dk

7. august

Fiskedag

Thyborøn

www.visitlemvig.dk

9. august

Ud på tur

Lemvig

www.faartilkanten.dk

13. og 14.
august
22. – 27.
august
28. og 29.
august
4. september

Sansefestival

Struer

Helle Toftegaard 51 517 601

100 års jubilæum Hjerl
Hede
Fødevaremarked

Vinderup

www.hjerlhede.dk

Videbæk

www.kulinariskvestjylland.dk

Øllets dag

Hele landet

www.ale.dk

11. september Fjorddage

Lemvig

www.visitlemvig.dk

11. september Æblets Dag

Hele landet

www.aeblefest.dk

11. og 12.
WAERZ
september
19. september Åbent landbrug

Hvide Sande

www.waterz.dk
Rasmus Holdt
www.aabentlandbrug.dk

5. og 6. juni
15. juni

24. - 26.
september

WindturbinceRace

Hele landet
Stauning

29. september Smagens Dag

Hele landet

www.smagensdag.dk

2. – 4.
Landsmejeriudstillingen
november
2. - 4.
FoodPharmaTech
november
17. november Fooddating

Herning

www.landsmejeriudstillingen.dk

Herning

www.foodpharmatech.dk

Videbæk

www.madlandet.dk

