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Nyt om Regional Madkultur Vestjylland
80 medlemmer af det europæiske netværk Culinary Heritage var i sidste uge
samlet til det årlige fællesmøde for medlemsregioner. Her skulle de udveksle
erfaringer og optage kandidatregionen Regional Madkultur Vestjylland, som
den eneste nye region.
I år blev mødet holdt på henholdsvis Bornholm og i Skåne. Netop de to er
foregangsregioner i netværket, der i dag tæller 30 regioner i hele Europa.
Det fælles mål er at udvikle de enkelte regioner ved at promovere lokale og
regionale fødevarer samt oplevelser.

Læs denne gang om:
1

Nyt om Regional Madkultur

2

FoodLife søger producenter

2

Landlegatet

2

Tilskud fra de lokale LAG

3

Aktører, netværk og projekter

4

Frisk fisk med hjem fra arbejde

4

Inspirationsdag 17/11

4

Kommende aktiviteter

Fra Regional Madkultur Vestjylland deltog koordinator Kirsti Storinggaard og
Kirsten Secher Villumsen fra Skarrildhus Sinatur sammen med Elin og Per Bille
Nørgaard fra Kræs Butik, Café & Restaurant.

Regional Madkultur Vestjylland fik overrakt et diplom og er nu optaget som
fuldgyldige medlemmer af Culinary Heritage.
Det betyder, at bestyrelsen kan begynde at gennemgå de 15 ansøgninger,
der allerede er kommet ind. Når de første producenter, spisesteder eller
virksomheder skal godkendes og have overrakt et emaljeskilt, bliver der
afholdt en officiel ceremoni.
Sådan ser Regional Madkultur
Vestjylland-mærket ud

Læs mere ordningen på www.madlandet.dk, hvor du finder kriterier for
optagelse samt ansøgningsskema.
Har du spørgsmål om Regional Madkultur Vestjylland, så kontakt koordinator
Kirsti Storinggaard på tlf. 2856 5607 eller på e-mail: ks@navigators.dk.
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FoodLife søger producenter
Foodlife vil gerne i kontakt med fødevareproducenter, der har lyst til at
arbejde med udvikling og innovation ved hjælp af viden om
forbrugeradfærd og trends.

Viden om
forbrugeradfærd og
trends kan bruges
innovativt i udviklingen
af nye koncepter,
produkter og strategier.

FoodLife arbejder på at inddrage forbrugerne og kombinerer deres
inddragelse med en viden om trends vedrørende sundhed og fødevarer.
For at få indsigt i forbrugernes adfærd gør FoodLife brug af surveys,
interviews, observation og billedanalyser. Samtidig holder FoodLife øje med
trends for bl.a. at finde svar på spørgsmålene: Hvilke konsekvenser har den
stigende interesse for sundhed på udviklingen af fødevarer? Hvilken rolle
spiller medierne i forhold til forbrugernes fokus på sundhed og sunde
fødevarer? Vil vi handle på nettet? Vil vi handle og have den autentiske
oplevelse?
Kontakt Eva Nautrup på tlf. 2543 4200 eller e-mail: eva.nautrup@foodlife.dk
for at høre mere om projektet, og hvordan du som producent kan være
med og få et godt udbytte.

Landlegatet – ansøgningsfrist 19/11
Landlegatet uddeler hvert år ca. 2,5 millioner kroner. Det er muligt at ansøge
om tilskud til aktiviteter, der bidrager til forbedring af landbefolkningens
indtjeningsmuligheder, medvirker til øget trivsel på landet, bidrager med ny
viden af betydning for udviklingen i landdistrikterne og dansk
landbrugsproduktion i videste forstand.
I 2010 ydes der desuden tilskud til aktiviteter med fokus på videndeling
mellem landmænd om naturforvaltning og videndeling i forbindelse med
investeringer i nye energiteknologier. Til videndelingsaktiviteter kan der søges
om midler til at trykke brochurer, konsulentydelser, holde foredrag,
workshops og lignende. Studieaktiviteter ved universiteterne i Danmark, som
bidrager med ny viden til gavn for udviklingen i landdistrikterne og dansk
landbrugsproduktion i videste forstand, kan også modtage støtte.
Læs mere på www.ferv.fvm.dk/landlegat
Madcirkusvognen har været på
tur det meste af sommeren. Husk
du kan leje vognen til dit
arrangement – men vær i god
tid.
Kontakt Kirsti Storinggaard på
tlf. 2856 5607.

Tilskud fra de Lokale Aktions Grupper
De lokale aktionsgrupper har alle ansøgningsfrist på ansøgninger i
november. Tjek de enkelte hjemmesider for at finde ansøgningsmateriale:
- LAG Holstebro - ansøgningsfrist d. 1. nov. 2010 – www.lagholstebro.dk
- LAG Struer - ansøgningsfrist d. 8. nov. 2010 – www.lag-struer.dk
- LAG Ringkøbing-Skjern - ansøgningsfrist d. 15. nov. 2010 - www.lag.rksk.dk
- LAG Lemvig - ansøgningsfrist d. 15. nov. 2010 – www.lag-lemvig.dk
- FiskeriLAG Vestjylland - ansøgningsfrist d. 19. nov. 2010 – www.lagvest.dk
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Aktører, netværk og projekter
AKTØRER
VIFU – Videncenter for fødevareudvikling har et nationalt fokus på
fødevareudvikling og -innovation og på at skabe vækst og udvikling ved
at kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet.
FoodLife Holstebro A/S har fokus på fødevarer og sundhed – med særlig
vægt på udvikling, innovation og brugerinddragelse. Visionen for FoodLife
er at fremme Holstebro-områdets fødevare- og sundhedssektor,
Navigators er en netværksorganisation, der arbejder med projekter inden
for bl.a. regional udvikling, oplevelses- og erhvervsturisme og fødevarer;
herunder bl.a. projektledelsen på Vestjyske Fødevarer og Oplevelser.
Videbæk Foodcenter er et udviklingssted, der stiller rammer for praktisk
produkt- og virksomhedsudvikling til rådighed for små og mellemstore
virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer.

NETVÆRK
Regional Madkultur Vestjylland er en forening under det europæiske
Culinary Heritage. Vestjyske producenter og fødevarevirksomheder kan
søge om optagelse som medlem og til at bruge mærkningsordningen,

Få et overblik over de
aktører, netværk og
projekter der
beskæftiger sig med
fødevarer i Vestjylland

Kulinarisk Vestjylland er en forening med hjemsted i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Foreningen har til formål at udvikle, synliggøre og markedsføre
lokalområdets kulinariske råvarer.
Gourmet Vest er en forening med den filosofi, at små vestjyske
fødevareproducenter ved at gå sammen i en forening står stærkere i
forhold til kunder, leverandører, indkøbere og politikere.

PROJEKTER
Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et samarbejde mellem RingkøbingSkjern, Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner, fem lokale LAG og Region
Midtjylland, der vil synliggøre og profilere vestjyske fødevarer og oplevelser.
Innovation i Øjenhøjde er et vækstkoncept, der bygger på
videnbrobygning, netværksaktiviteter og kompetenceudvikling. Deltagere
får inspiration og konkret rådgivning inden for forskellige områder.
Iværksætteri; Innovation og Udvikling af mindre fødevareproducenter er et
erhvervsudviklingsprojekt under LAG Ringkøbing-Skjern. Målet er at fremme
iværksætteri, innovation og udvikling af mindre fødevareproducenter.

LOKALE AKTIONSGRUPPER
LAG Holstebro, LAG Struer, LAG Lemvig og LAG Ringkøbing-Skjern arbejder
inden for hvert deres geografiske område med landdistriktsudvikling.
Fiskeri LAG arbejder med bæredygtige projekter i fiskeriområderne i
Vestjylland, herunder også akvakultur.

Læs mere og find alle
kontaktoplysninger på
www.madlandet.dk
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Frisk fisk med hjem fra arbejdspladsen
Frem til jul kører projekt ”Vestkystens Fiskepakke” et forsøg med at levere frisk
fisk direkte til arbejdspladsen.
I Nupark i Holstebro, hvor 400 medarbejdere har deres daglige gang, kan
medarbejderne bestille fiskepakker til levering hver torsdag. Fisken leveres i
pakker med 300-400g – nok til 2-3 personer. Et par dage før modtagelse af
fisken får alle, der har bestilt, oplysning om hvilken fisk, der leveres om
torsdagen samt et forslag til opskrift.
Er din virksomhed interesseret i at få Vestkystens Fiskepakke, så kontakt
Heidi Ebey Grønkjær på tlf. 24416530 eller e-mail:. heidi@konsumfisk.dk.
Projektet er støttet af fiskeriklyngesamarbejdet Konsumfisk, Foodlife A/S samt
Fødevareministeriet & EU gennem LAG Holstebro og Fiskeri-LAG Vestjylland.
Projektet er lavet for at øge tilgængeligheden af frisk fisk, specielt den friske
fisk fra Vesterhavet. De to Thorsminde virksomheder, der er med i projektet
er: T.M. Fisk ApS og Peder & Thomas Nørgaard Fiskeeksport A/S

Et godt og sundt tilbud til dine
medarbejdere:
Vestkystens Fiskepakke leveres
frisk på arbejdspladsen hver
torsdag sammen med en
opskrift.

Sæt kryds d. 17. november 2010
Sæt kryds i kalenderen og kom med til en inspirerende dag under
overskriften

Fra vild idé til virkelighed…
Her får fødevareproducenter, spisesteder, oplevelsessteder og andre
aktører i bogstaveligste forstand fingrene i dejen og bliver udfordret på
kreativiteten.
På Westergaards Hotel i Videbæk skyder Bodil Møller fra Fru Møllers Mølleri
dagen i gang med et spændende indlæg om, hvordan hun har bevæget
sig fra at være primær producent til virksomhed. Herefter er det tid til den
kreative udfoldelse i skolekøkkenet på Videbæk Skole, inden der bliver
samlet op og serveret aftensmad med lokale råvarer på Westergaards
Hotel.
Se evt. vedlagte program. Vil du høre mere om dagen eller allerede nu
gerne tilmelde dig, så kontakt Kirsti Storinggaard på tlf. 2856 5607 eller
e-mail ks@navigators.dk

Kommende aktiviteter
Her kan du se et udpluk af nogle af de kommende aktiviteter inden for
netop fødevare- og oplevelsesområdet både lokalt, nationalt og
internationalt.
31. oktober - Efterårsmarked på Bovbjerg Fyr
2. - 4. november – Landsmejeriudstilling i Herning
2. - 4.. november – FoodPharma Tech i Herning
17. november – Inspirationsdag: Fra vild idé til virkelighed… i Videbæk
21. – 30. januar 2011 – Grüne Woche i Berlin
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Det er de fire kommuner
Ringkøbing-Skjern,
Lemvig, Struer og
Holstebro, der sammen
med de lokale LAG og
Regionen, står bag
Vestjyske Fødevarer og
Oplevelser.

Hold øje med flere aktiviteter og
nyheder på hjemmesiden

