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Her ses Annelise Nielsen, Engvang Frugt og Lise B. F. Jensen, Grønt Center, i gang
med den forberedende produktudviklingsfase på Grønt Center inden virksomhedens
produktudvikling fandt plads i køkkenet hos Bandholm Frugtplantage.

"Grøn klynge"
leger med maden
- og laver nye samarbejder om forretning
Netværk om fødevareproduktion og afsætning
skal styrkes yderligere i løbet af i år.

• Af Hans Gandrup - hg@folketidende.dk | Samar-

bejde gør stærkere. Både når det gælder udvikling af produkterne - og måske ikke mindst
når det gælder markedsføring og salg.
Det er et af udgangspunkterne for “Grøn
Klynge” - et samarbejde som nu får endnu
et løft.
Med baggrund i projektet ”Fra Clutter til
Cluster”, der foregik på Grønt Center i 2008
og 2009, gennemføres nu en videreførelse
og målrettet udvikling af en “Frugt og Grønt
klynge”.
Fra det tidligere forløb deltager virksomhederne Bandholm Frugtplantage og Vineriet
Friis, Krabbe og Iwersen. Den sidste virksomhed har til huse på Frederiksdal Gods.
- Målet er at få virksomheder i Region
Sjælland til at udvikle sig sammen og igen-

»

nem hinanden. Som eksempel kan nævnes
en frugtavler fra Strøby, der via tilknytning
til projektet nu udvikler sine nye produkter i
det køkken som Bandholm Frugtplantage har
etableret i 2009 med støtte fra LAG Lolland.
(landdistriksgruppen. red) Råvarerne til produkterne er virksomhedens egne – men i øjeblikket udvikles nye forarbejdede produkter,
der i fremtiden også kan indeholde råvarer
fra andre producenter i netværket.
- De produkter, som virksomhederne har
hver især, holder vi fast i, siger projektleder
Tine Vinther Clausen.
-Samtidig kobler vi nye ting sammen, så vi
udvider sortimentet for den enkelte – og meget gerne med tanke på, at intet skal blive til
overs. Det, der ikke bliver brugt i en produktion, kan måske være en del af en anden –

bæredygtighed og råvareudnyttelse kommer
derved i fokus.
Det nye samarbejde har også indflydelse
på afsætningsmulighederne. Når virksomheden i Strøby sælger deres produkter på
Køge Torv sælger de samtidig marmelade fra
Bandholm Frugtplantage og omvendt. Dette
giver et bredere udbud til gavn for producenterne og kunderne.
Udviklingen af de nye fødevarer skabes i
samarbejde med Grønt Centers produktudvikler Lise B. F. Jensen. Hun har med en uddannelse fra Ankerhus i Sorø den baggrund,
der skal til for at kunne smage sig frem til et
godt produkt.
- Vi kan næsten sige, at vi leger med maden, siger Lise B. F. Jensen.
- Når det sker under kontrollerede forhold

blandt glade producenter i et godkendt køkken med en frugtplantage lige uden for vinduerne, så kan man næsten ikke ønske sig
mere – og så kommer det tilmed til at smage
rigtig godt.
Projektet ”fra Clutter til Cluster” fase 2
løber resten af året, og når de nye råvarer
kommer frem hen over sommeren, vil der
også blive sat fokus på tomater, krydderurter, grøntsager og bær.
Interesserede kan følge projektet på Grønt
Center´s hjemmeside www.greencenter.
dk eller kontakte projektleder Tine Vinther
Clausen tvc@greencenter.dk for yderligere
oplysninger.
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70,-

Laminatgulv med skiffer look
Smart klik låsesystem. Gulvet
kan lægges uden at anvende lim.
Før 199,-

Garant Nykøbing F
Bo Rasmussen
Energivej 5
4800 Nykøbing F · 54 85 31 45
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129,Bandholm Frugt er en af
deltagerne i det videre
“klynge-forløb”.
Foto: Ingrid Riis.
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