
Der er behov for nytænkning i dansk fødevareproduktion. 
Sådan lyder det fra Laurids Siig Christensen, som er formand 
for fødevarenetværkene i Danmark. Med fortællinger 
om bl.a. dyrevelfærd og lokal produktion, har han netop 
lanceret den digitale markedsplatform, smagdanmark.com, 
som giver adgang til fødevarespecialiteter fra alle egne af det 
danske land.

Lad den gode kvalitet, visionen og fortællingen sælge dit produkt. 
Det gælder for producenten, men også for restauratøren, der 
bruger råvarerne. Den nye markedsplatform er et tilbud til 
restaurationsbranchen, der giver mulighed for en differentieret 
markedsføring på baggrund af  råvarer, som ikke blot har en 
oprindelse, men desuden afspejler kvalitetsegenart og visioner 
hos de innovative og oftest mindre fødevareproducenter. Et af  
produkterne som sælges via Smagdanmark.com er Gothenborgs 
økologiske kyllinger, der produceres under hensyntagen til 
dyrenes naturlige adfærd og årscyklus, hvor f.eks. Restaurant 
Kadau får deres kyllinger fra. 

-  Tjenerne bruger fortællingen om Gothenborg kyllingerne, 
når de betjener gæsterne. Deres oplevelse er, at man som kunde 
bliver glad for at få serveret noget som er specielt, men som 
også har et aspekt omkring dyrevelfærd, fortæller Laurids Siig 
Christensen. 

Ved at koble den fortælling som naturligt følger med det enkelte 
produkt til ens virksomhed og værdisæt, kan nicheprodukterne 
være med til at differentiere restaurationer fra hinanden. 

-  Det kan være alt fra en målsætning om dyrevelfærd, 
bæredygtighed i produktionen eller særlige ernæringsmæssige 
kvaliteter i råvaren, som kan markedsføres overfor gæsterne. 
Måske er bøffen fra kødkvæg, der har græsset i det vestjyske 

marskland eller på en af  de mange småøer. Bøffen har på 
den måde ikke blot kvalitetsegenart; den bidrager også til 
opretholdelsen af  bæredygtige lokalsamfund, uddyber Laurids 
Siig Christensen.

Dermed er der flere perspektiver at gå efter og man kan 
graduere historierne, afhængig af, hvad man ønsker at profilere 
sig på. Fortællingen om produktet tilfører maden en ekstra 
dimension, og hvis man kan berige gæsten og fortælle en god 
historie, så er der også en sandsynlighed for at man skaber en 
loyalitet – at folk kommer igen eller anbefaler stedet til andre. 

ET OPGØR MED DET ETABLEREDE
Smagdanmark.com er resultatet af  et moderne bondeoprør -  
en ny andelsbevægelse. Platformen er ejet af  producenterne selv, 
og den repræsenterer dermed en forretningsmodel, som springer 
mange af  de sædvanlige mellemled over i kæden fra jord til bord. 
De mindre, innovative producenter kan ikke konkurrere på 
marginalomkostninger med den industrielle fødevareproduktion, 
men de kan konkurrere på kvalitet, på bæredygtighed, på etik  
og på historik. 

-  På smagdanmark.com vil vi som producenter markedsføre 
os på disse parametre og det er den dagsorden, som restauranterne 
kan være med til at støtte, siger Laurids Siig Christensen. 

Fødevarenetværkene i Danmark rummer anslået ca. 
700 små og mellemstore, innovative fødevareproducenter. 
Afsætningsplatformen smagdanmark.com tæller allerede 50 
producenter, men målsætningen er meget hurtigt ikke blot at  
nå 250 producenter men også at give plads til en ny generation 
af  specialfødevareproducenter. 
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PROFIL-HISTORIER
HEDEAGER 
Hos Hedeager, der driver biodynamisk landbrug i Vestjylland, kan 
man møde ildsjælen Chriss Hedeager, der brænder for at lave gode 
produkter og for at sikre, at grisene på marken har det godt. Selv 
om, han har travlt med at sælge ost, pølser og andre lækkerier 
på torvene i omegnen, tager han ofte imod unge mennesker fra 
udlandet, der kommer til Danmark for at lære om biodynamisk 
landbrug. I dag kører han jævnligt til København med halve grise 
og oste til kunderne i København og drømmer om, at han en dag 
kan udvikle nye produkter såsom biodynamisk brød. 

ANDTILJUL.DK 
På et lille, økologisk landbrug på Østfyn arbejdes der hårdt for at 
opdrætte økologiske ænder og gæs med masser af  smag. Her er 
man vant til, at kunderne kører hele vejen fra Jylland for at købe 
en gås i gårdbutikken. Trods navnet drømmer Andtiljul.dk om, at 
danskerne får øjnene op for det smagfulde fjerkræ, der kan bruges 
til meget mere end den traditionelle steg til højtiderne. Med 
smagdanmark.com håber Andtiljul.dk på at finde restauranter 
og cafeer, der vil genfortælle andens og gåsens historie i dansk 
madlavning og finde inspirerende måder at bruge frisk fjerkræ på. 

STRUER HÅNDBRYG 
På et mikrobryggeri i Struer er Lehmann Højriis’ drøm 
blevet hele familiens foretagende. Hver øl refererer til Struers 
egnshistorie, og den kan man lære at kende, når man f.eks. 
smager på ”Saga”, ”Borgmesterbryg” og ”Venø Bryg”. De 
struerske øl er blevet populære på restauranter rundt om i 
landet, og Lehman drømmer om at kunne tage den nye, store 
kedel i brug, så der kan sendes endnu flere flasker ud af  huset. 
Mens husets unge drenge hjælper til med at feje og sætte etiketter 
på flaskerne, glæder Lehman sig til at få tid til at udvikle en ny 
romøl, der dog kræver både tid og kærlighed at udvikle. 

MARIENDALMOSTERI DJURSLAND
På Mariendalmosteri Djursland er visionen at lave Danmarks 
bedste æblemost. På æbleplantagen er produktionen økologisk, 
og gårdens placering med skrånende areal fra nord mod syd og 
tæt på havet giver gode forhold for dyrkning af  æbler. Gårdens 
gamle æbletræer giver æbler med et højt syreindhold, som 
egner sig godt til cider og most. Mariendalmosteri Djursland 
kombinerer kendte æblesorter med spændende smagsnuancer 
såsom ingefær og aroniabær. 

MADINDEKS 2016
Madkulturen, en institution under Miljø- og 
Fødevareministeriet, undersøger hvert år danskernes vaner og 
holdninger til mad. Madindekset for 2016 viser, at danskerne 
går mere op i hvor råvarerne kommer fra, end tidligere. 

Smag og kvalitet vurderes højere, når måltidet indeholder 
hjemmedyrkede råvarer eller råvarer skabt i naturen. 49 pct. af  
danskerne er enige, eller meget enige i, at det er vigtigt for dem at 
vide, hvor deres råvarer kommer fra. Undersøgelsen viser også,  
at interessen i råvarerne ikke varierer på landsdel, selvom de store 
byer har flere restauranter, specialbutikker og et større udvalg. 

DET LOKALE FYLDER PÅ DANSKERNES TALLERKEN
De sidste 10-15 år er interessen for lokale råvarer steget markant. 
Ifølge Madkulturen, skyldes det to ting. Dels er der det nære. 
Når man køber fra en lokal producent får man en vis tryghed og 
tilliden er større. Dels vidner det større fokus på det lokale om, en 
kritik af  industrielt fremstillede fødevarer. 63 pct. af  danskerne 
mener at lokale fødevarer er karakteriseret ved høj kvalitet – 
varen er frisk og ekstraordinær god. 60 pct. svarer endvidere at 
de forbinder det lokale med en kort transporttid. På den måde kan 
lokale fødevarer bringe mening, kvalitet og etik ind i maden.

Kilde: Madindeks 2016
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TANG 
Havets Grøntsag 

Tang er en overlegen, sund fødekilde med unikke 
smagsegenskaber, og samtidig en af de mest bæredygtige 
råvarer vi har. Næppe nogen anden råvare har så bred en 
anvendelse i køkkenet som tang. Så klar er meldingen fra 
Nordisk Tang, der høster tang og laver gourmet produkter  
til daglig brug. 

Tang er en hidtil overset og uudnyttet spise på vej frem. Hos 
Nordisk Tang i Grenå har man sat alle sejl ind for at fremme 
denne superfood og for at få tang tilbage på spisebordet. Tang 
kan spises rå, kogt, bagt, ristet, pureret, tørret, granuleret eller 
friteret. Den kan spises for sig selv, eller den kan indgå i utallige 
kombinationer med andre kolde eller varme ingredienser. 

-  Tang er potentielt den største, uudnyttede 
fødevareressource i verden og har et hav af  egenskaber, som  
vi endnu kun har set toppen af, lyder det fra Bjarne Ottesen,  
der er medstifter og Head of  Development i Nordisk Tang.

Tang optager en stor del af  den kvælstof  og fosfor, der bliver 
udledt fra jorden og omdanner disse næringsstoffer til proteiner, 
fibre, vitaminer og sunde fedtsyrer. 

-  Det skaber en sundhedsbombe og lækkerbisken for mennesker. 

EN UUDNYTTET RÅVARE
Der findes 15.000 tangarter på verdensplan og ca. 400 i danske 
farvande. Kun få bruges til fødevarer – af  den simple årsag, at ikke 
alle arter smager godt. Der er mange variabler, når man taler om 
tang som spise. Tangarterne har hver deres egenskaber og smag, 
som bl.a. afhænger af  hvornår på året det høstes og smagsmæssigt 
ændrer den sig også i takt med at de bliver forarbejdet.

-  Er det baconsmagen man går efter, er det søl-tangen der 
skal frem. Er det en trøffelsmag, så er det derimod Trøffeltang, 
der med den rette behandling frembringer smagen af  trøffel.  
Vil man gerne tilsætte sin ret en fersk og havlignende smag, 
så er det blæretangen man skal bruge. Sådan er det hele vejen 
igennem, forklarer Bjarne Ottesen, og tilføjer, at de altid gerne 
vejleder deres kunder om tangens indholdsstoffer og muligheder,  
så de er rustet til at udnytte og implementere den købte tang  
i madlavningen. 

Fælles for tangarterne er umamioplevelsen, der forstærker 
og afrunder smagsnuancer i maden. Forklaringen er, at tang 
indeholder glutaminsyre, som er den aminosyre der giver 
umamismag.
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-  Umami giver en hel palet af  smagsoplevelser og det er 
noget som en kulinarisk nørd er meget interesseret i at kunne 
spille med, siger Bjarne Ottesen med et smil. 

For Nordisk Tang handler det om at producere nogle lækre 
fødevarer, så folk bliver vænnet til at spise tang. Derfor har de 
involveret en række dygtige kokke og også selv ansat en kok til  
at udforske tangens muligheder. 

-  Kokkene på restauranterne og andre spisesteder er blandt 
vores bedste venner. De har den kreativitet der skal til for at 
kunne udnytte tangen på forskellig vis. 

NY ÆRA FOR FØDEVARER
Hos Nordisk Tang er man fortaler for, at de nærringsstoffer, 
mineraler og vitaminer som kroppen har behov for, optages 
naturligt gennem den daglige føde. Et af  de steder, hvor alle kan 
bruge tang, er som erstatning for det hvide salt. 

-  Vi spiser alt for meget salt. Vi kan ikke undvære salt, men 
når vi har mulighed for at få sunde organisk bundne salte, så 
skal vi selvfølgelig det. Tang opfylder ens naturlige behov for salt 
og fjerner samtidig trangen til at tilføje ekstra salt. Det samme 
gælder i øvrigt i forhold til sukker. 

Ifølge Bjarne Ottensen befinder vi os i et interessant 
paradigmeskifte, hvor fødevarer bevæger sig fra betegnelsen 
functional food med fokus på sundhed – og sundhed uden  
brug af  kemi, over i en ny æra, hvor fødevarer gerne må  
have en helbredende virkning. 

-  Fødevarer skal ikke blot være sunde, men må også  
gerne være positive i forhold til at kunne forebygge og helbrede 
forskellige sygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme og 
tarmsygdomme.

Også i den sammenhæng er tangen kommet i fokus, 
da tang indeholder bioaktive stoffer, som giver tang en 
antibakteriel virkning.

-  Jo mere vi forsker i det, jo mere finder vi ud af, at tang har 
både sundhedsfremmende virkninger, men i stor udtrækning 
også nogle medicinske virkninger. Der er fortsat meget vi ikke 
ved om tang, men vi har mange formodninger, som vi kigger 
nærmere på, slutter Bjarne Ottesen. 

Forfatter: Pernille S. Asmussen 
Foto: Nordisk Tang
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