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Smagen af Danmark 
 

Østjysk Madkultur 
 

”Madens dag” afslutter Festivalweekend 
 
At egnen omkring Horsens er et sandt skatkammer af kvalitetsråvarer, hvoraf der kan 
fremtrylles de lækreste gourmetmåltider, ved stadig kun de færreste. 
 
Det ændrer foreningen Østjysk Madkultur og spisestedet Oasen nu på. Søndag den 29. 
august indbydes der nemlig til ”Madens dag” foran Oasens lokaler på Sognegårdsvej 3 i 
Dagnæs  (tidlige Dagnæs Sognegaard),  Horsens. Fra 10.00-16.00 kan hele familien møde 
lokale råvareproducenter, få sig en snak om sunde, lokale kvalitetsråvarer, se og klappe 
levende dyr eller tage en tur i hoppeborgen. Fra klokken 11.00 kan man for en flad 50’er 
købe sig en frokosttallerken som man efterfølgende efter eget ønske kan fylde op hos de 
forskellige producenter eller ved kok Lars Larsen fra Oasen, der i dagens anledning 
tilbereder forskellige lækkerier på basis af producenternes medbragte råvarer. 
 
I dagens anledning vil der endvidere være mulighed for at købe råvarer fra de forskellige 
producenter og leverandør til en særdeles forbrugervenlig pris. 
Senere på dagen vil der også blive dækket op til Østjysk kagebord i Oasens lokaler. 
”Madens dag” er et initiativ, som er blevet taget af foreningen Østjysk Madkultur og 
spisestedet Oasen i fællesskabet. Formålet med initiativet er at åbne folks øjne for det 
righoldige udvalg af lokale kvalitetsråvarer, som egnen omkring Horsens faktisk er 
leveringsdygtige i.  
 
Kok ved Oasen Lars Larsen udtaler: ”Vores idé var faktisk at vise, at man på næsten helt 
lokale råvarer kan opbygge en fuld gourmetmenu. Vi behøver slet ikke at hente vore råvarer 
fra Frankrig og Italien. Nogle af de bedste råvarer bliver produceret lige her i vores egen 
baghave. Det vil vi gerne åbne folks øjne for”. 
Initiativtagerne håber på at kunne gøre ”Madens dag” til en årligt tilbagevendende 
begivenhed.   
 
Østjysk Madkultur er en forening af lokale råvareproducenter, som ønsker at udbrede 
kendskabet og brugen af lokalt producerede kvalitetsråvarer. Foreningens medlemmer tæller 
både frugtavlere, gårdbutikker og kødproducenter og byder på produkter fra æbler, ost, 
grønsager og æblemost til limousine oksekød, frankfurtere af ged og forskellige 
charcuterivarer.   
 
Hjemmeside: www.ostjyskmadkultur.dk 
 
Yderlige oplysninger kontakt: Lars & Dorthe Larsen Oasen Tlf.: 75 60 12 11 

 

http://www.ostjyskmadkultur.dk/


 

Struer-Egnens Turistforening 
 

Sans 2010 i Struer 
 
Blomster og krydderurter – fiskeauktion og musik på havnen. Nydelse og oplevelser 
for sanserne er i højsædet under SANS 2010.  
 
Blandt aktiviteterne, som du finder på www.sans2010.dk, er der alt lige fra velsmagende 
øko-geder og imponerende blomsterkunst til eksotiske dyr og massage i Folkets Hus.  
 
Trækplasteret i år er den kendte kok Nikolaj Kirk og medhjælper Mikkel Maarbjerg, der i et 
køkkenshow kl. 11.30 foran Rådhuset forvandler lokale råvarer til smagfulde oplevelser. Det 
foregår i øjenhøjde med tilskuerne, som ikke skal være bange for at hjælpe med – hvis 
kokken pludselig får behov for snittede løg.  
 
Der er foreløbig 30 udstillere og aktiviteter fordelt over Struer midtby og havn, og der 
kommer flere til i det næste stykke tid.  
 
For eksempel holder Struer-områdets vinhandlere og en vinproducent deres egen ’festival i 
festivalen’ med en ”Vinfestival”. Normalt er de konkurrerende firmaer, men den 14. august 
deler de ikke blot samme passion for vin, men har fælles standplads med smagsprøver og 
salg. Der bliver sydeuropæisk stemning og op til 50 forskellige udvalgte flasker på 
vinfestivalen. Forhandlerne lægger en samlet liste 
på www.sans2010.dk senere på sommeren.  
 
Første gang  
”Vi glæder os rigtig meget – og deltagerne er begejstrede”, siger Helle Toftgaard, der er 
turistudviklingschef hos Struer Egnens Turistforening.  
 
”Vi har en masse indre billeder og kan næsten smage og dufte, hvad der er i vente. Når 
sansefestivalen indtager Struer for første gang, lover vi at der bliver oplevelser for alle - 
uanset alder og køn.”  
 
I løbet af de næste seks uger frem til den 14. august kommer der annoncer i regionens 
aviser og anden markedsføring af festivalen, der også gerne skulle tiltrække turister fra 
ferielandet.  
 
Gennemtænkt festival-dato  
Tidspunktet for sansefestivalen - anden lørdag i august - er nøje udvalgt, fortæller Helle 
Toftgaard. Skolen er startet, de lokale borgere er vendt hjem fra ferie, vejret plejer at være 
hæderligt, og turistsæsonen er fortsat i gang. Og så er der ingen andre lignende 
arrangementer i regionen.  
 
Yderligere oplysninger:  
 
Helle Toftgaard, Turistudviklingschef, Tlf. 51 51 76 01 eller mail: heto@struer.dk 
 
 

http://www.sans2010.dk/
http://www.sans2010.dk/
mailto:heto@struer.dk


 
Kulinarisk Vestjylland 
 
Fødevaremarked 2010 
Sucessen fra de sidste par år gentages - sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Fødevaremarkedet er fastsat til den 28. og 29. august 2010, Ørnevej 10 i Videbæk.  
Ønsker du at komme i kontakt med flere tusinde kunder, som er interesseret i fødevarer, så  
har du her muligheden for at udstille på fødevaremarkedet - tilmelding kan foregå på 
hjemmesiden www.kulinariskvestjylland.dk. 

 
Kontaktperson for fødevaremarkedet:  
Lene Halkjær 

Tlf. 2138 3095  Email: lene@haltek.dk 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

VIBORGegnens Fødevarenetværk 
 

Gastronomisk workshop i Viborg 
VIBORGegnens Fødevarenetværk holder en gastronomisk workshop med Borgmester 

Søren Pape Poulsen i spidsen 14. september 2010 på Mercantec i Viborg. Aftenens tema er 

erhvervsudvikling i landdistrikter og kvalitetsfødevarer. Arrangementet gennemføres i et 

samarbejde med Mercantec, Hotel– og Restaurantskolen og VIBORGegnens 

Fødevarenetværk, forankret i VIBORGegnens Erhvervsråd.  

Mercantecs kokke guider deltagerne igennem aftenen, hvor der laves mad af de lokale 
råvarer, og hvor der bliver mulighed for at drøfte erhvervsudvikling i landdistrikterne i 
uformelle rammer. 
 
For yderligere information kontakt Projekt– og Udviklingskonsulent Mette Johannsen, 
m0j@ver.dk - telefon 8725 5151 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Kursus i produktudvikling til sundhed og velsmag. 

VIFFOS udbyder igen kurset om produktudvikling til sundhed og velsmag, Kurset som har 
fået midler fra Øresund Food afholdes den 27. Og 28. oktober i Sorø.  
 
Kurset handler om hvordan især små og mellemstore virksomheder kan få viden, redskaber 
og ideer til, hvordan de kan produktudvikle fødevarer, der kombinerer både sundhed og 
velsmag, bl.a. i retning af at kunne opnå fuldkorns- eller nøglehulsmærket.  
  
Yderligere oplysninger hos Gitte Groos, tlf 46 32 64 00/ 21 606 806 Mail: gg.viffos@srts.dk 
www.viffos.dk 
 

http://www.kulinariskvestjylland.dk/
mailto:lene@haltek.dk
mailto:m0j@ver.dk
mailto:gg.viffos@srts.dk
http://www.viffos.dk/


 
VIFU 
 
Innovation i øjenhøjde er godt i gang 
 
VIFU har igangsat projektet Innovation i øjenhøjde målrettet små og mellemstore 
fødevareproducenter, der har lyst til at skabe vækst via input fra forskningsverdenen, fra 
rådgivningsinstanser eller via andres erfaringer.  
 
Indtil videre er tre netværksgrupper sat i gang med fokus på produktudvikling af kød, 
forretningsudvikling og distribution i Vestjylland. Projekterne er stadig åbne for tilmelding. 
Innovation i øjenhøjde er opdelt i to faser. I den første fase får producenterne præciseret 
problemstillingerne og får hjælp til at afklare hvad der giver størst afkast at arbejde videre 
med.  En erhvervskonsulent udarbejder i samarbejde med producenten en forretningsplan. I 
fase 2 dannes et netværk på baggrund af de givne problemstillinger og sammen findes der 
løsningsmuligheder for hver enkelt virksomhed.  
 
Hver gruppe består af ca. fem virksomheder som tilsammen udgør det netværk, som danner 
rammen om det videre forløb med at finde løsningsmuligheder for hver enkelt virksomhed. 
 
Netværket giver mulighed for erfaringsudveksling og videndeling mellem virksomhederne, 
men netværket får også adgang til den nyeste viden via konsulenter fra forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner samt andre videnleverandører. 
 
Efter behov kan der arrangeres workshops, temadage med faglige oplæg eller andet, som 
kan hjælpe jer videre med jeres problemstillinger. Desuden kan din virksomhed få 10 timer 
individuel konsulentbistand. 
 
Fase 2 gennemføres i efteråret 2010 – deltagelse kr. 6.000,- 
 
Tilmelding kan ske til projektchef Gunhild Brynning på mail: gbr@vifu.net eller tlf.: 9612 7622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gbr@vifu.net


 

Kom med på fælles tur til SIAL 2010 
 
VIFU og FoodNetwork inviterer sammen med Fødevareklubben alle interesserede 
fødevarevirksomheder med på en fælles tur til den internationale fødevaremesse i Paris fra 
søndag d. 17. – tirsdag d. 19. oktober 2010. 
 
Tag imod det gode tilbud og kom med på denne fælles messerejse, hvor der er rig mulighed 
for at skabe nye kontakter, opbygge netværk og møde relevante samarbejdspartnere.  
 
Program 
Søndag d. 17. oktober  
kl. 20.10 Afgang Kastrup 
kl. 22.00 Ankomst Paris, Charles de Gaulle 
 
Tirsdag d. 19. oktober  
kl. 18.00 Afgang Paris Charles de Gaulle 
kl. 19.50 Ankomst Kastrup 
- vi hjælper gerne med tilslutningsfly fra andre lufthavne 
 
Pris 
Kr. 3.700,- pr. person i dobbeltværelse  
Kr. 5.000,- pr. person i enkeltværelse 
Prisen dækker flyrejsen t/r inkl. skatter og afgifter samt to overnatninger med morgenbuffet 
på det centralt beliggende Hotel Ibis Paris Montmartre og indgangsbillet på SIAL begge 
dage. 
 
Tilmelding efter først-til-mølle-princip på www.vifu.net  
 

Kontakt for flere oplysninger 
VIFU - Britt Sandvad  
Tlf. 9612 7624 
E-mail: bs@vifu.net 
 

Kontakt vedr. tilmelding 
Fødevareklubben - Poul Krabbe  
tlf. 7583 1735  
E-mail:  post@foedevareklubben.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmeld dig Smagen af Danmarks elektroniske nyhedsbrev på: 
 

www.smagenafdanmark.com 
 

 
 
 

http://www.vifu.net/
http://www.smagenafdanmark.com/


Styr på emballage? 
 
Få inspiration og ny viden om emballage på workshop og vær med i et nyt netværk 
  
VIFU, FoodNetwork og Center for Food Science, Design & Experience på Aalborg 
Universitet er klar med et netværk, der skal fokusere på nogle af de problemstillinger, 
fødevareproducenter oplever omkring udvikling og udformning af emballage til fødevarer. 
  
Som deltager i netværket får du styrket din viden om emballagens muligheder i forhold til 
forlængelse af produktets holdbarhed og som platform for kommunikation med kunden med 
henblik på øget salg og større synlighed. Et stærkt emballagedesign skaber 
opmærksomhed og brander både produktet og dets unikke egenskaber med så klare 
signaler, at forbrugeren vælger at lægge produktet i indkøbskurven. 
  
Netværket bliver skudt i gang med en workshop d. 26.august 2010, hvor der bl.a. bliver sat 
fokus på deltagernes forventninger og behov i forhold til det videre arbejde. 

Deltagelse i workshoppen er gratis og tilmelding kan ske til Britt Sandvad på tlf. 9612 7624 
eller bs@vifu.net. 

 
 
 

 

Aktivitetskalender 2010 
 

 
Dato 

 
Hvad 

 
Hvor 

Nærmere  
oplysninger 

7. august Fiskedag Thyborøn www.visitlemvig.dk 

13. og 14. 
august 

Sansefestival Struer www.sans2010.dk 
 

20. – 21. 
August 

Sildefestival Nibe www.visitnorsjylland.dk 

22. august DM i Østersåbning Løgstør www.muslingebyen.dk 

20. – 29. 
august 

Copenhagen 
Cooking 

København www. copenhagencooking.dk 

27. – 29. 
august 

eat2010 København www.eat2010.dk 

28. og 29. 
August 

Kvalitetsfødevarem
esse 

Skagen www.smagen.dk 

28. og 29. 
august  

Fødevaremarked Videbæk www.kulinariskvestjylland.dk 
 

28. og 29. 
august 

Økofestival Sande i Norge www.okofestivalen.no 

29. august  Madens dag Horsens www.ostjyskmadkultur.dk 

29. august  Høstmarked Hjarbæk http://viborg.dk/portalforside 

mailto:bs@vifu.net
http://www.visitlemvig.dk/
http://www.sans2010.dk/
http://www.kulinariskvestjylland.dk/


30. august Mundgott Ålborg www.mundgott.dk 

4. september Øllets dag Hele landet www.ale.dk 

4. september Madens dag Læsø www.madens-dag.dk 

4. september Vinfestival på 
Sæbygaard slot 

Sæby www.lysetsland.dk 

5. september Kulinarisk 
Rosenfeldt 

Vordingborg www.kulinariskrosenfeldt.dk 
 

11. september Æblets Dag Svendborg www.aeblefest.dk 

11. september Fjorddage Lemvig www.visitlemvig.dk 

11. og 12. 
september 

WAERZ Hvide Sande www.waerz.dk 
 

11. og 12. 
september 

Fisken dag Hele landet www.fiskehandlerne.dk 
 
 

14. september Gastronomisk 
workshop 

Viborg http://viborg.dk/portalforside 

18. og 19. 
september 

Sydhavsøernes 
frugtfestival 

Sakskøbing www.frugtfestival.dk 
 

19. – 29. 

september 

Fødevarefestival på 

Bornholm i uge 39: 

Mad med 

Oplevelser 

Hele Bornholm www.bornholm.info/Madkultur 

29. september Smagens Dag  
Hele landet 

 
www.smagensdag.dk 

2. og 3. 
oktober 

Bondens Marked Gisselfeld Kloster www.bondensmarked.dk 

2. og 3. 
oktober 

Store Mostdag Skørping www.smagen.dk 

8. – 10. 
oktober 

MAD 2010 Århus http://www.mad-aarhus.dk/ 

17. – 21. 
oktober 

SIAL Paris www.sial.fr 

21.- 25. 
oktober 

Salone del gusto Torino www.salonedelgusto.it/ 

 
 

http://www.ale.dk/
http://www.kulinariskrosenfeldt.dk/
http://www.aeblefest.dk/
http://www.waerz.dk/
http://www.frugtfestival.dk/
http://www.mad-aarhus.dk/
http://www.sial.fr/

