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Mad er trumf på turisme-menu
Som en del af Fødevareprojektet
skal de mange kulinariske
muligheder bruges til at styrke
turisme-erhvervet
Østdansk Turisme skal
som en del af Fødevareprojektet om mad og måltider
være med til at udnytte
mulighederne i samspillet
mellem nyudviklede madprodukter og en lang række turisme-initiativer.
Østdansk Turisme skal
blandt andet i samarbejde
med Roskilde Universitet
arbejde med at udvikle
kulinariske oplevelser til
både lokale beboere og regionens turister.
Eksempelvis skal der i
løbet af projektet udvikles
10 digitale “kulinariske ruter” i Region Sjælland, der
kan guide rundt til nogle
af regionens mange madoplevelser.
Internationalt
De kulinariske oplevelser

skal være en del af indholdet i kendskabsture for
virksomheder og organisationer, der udbyder faglige
studieture til en etableret
kundekreds.
- Det kan for eksempel
være, at medarbejdere fra
forskellige bureauer i Rusland, der bliver inviteret på
en kendskabstur, kommer
til regionen og deltager
i en faglig studietur om
økologisk produktion, og
om hvordan man arbejder
med oplevelser for kunderne. Ved at have prøvet
en tur, oplevet, set, følt og
smagt er der større sandsynlighed for, at deltagerne vil foreslå deres kunder
en faglig studietur til netop
Region Sjælland næste
gang de får en forespørgsel. Kendskabsturene kan

Kulinariske oplevelser på mange måder: Billedet her er fra “Madteater” på Lungholm i forbindelse med “Lys over Lolland” tidligere i
år.
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derfor være med til at opbygge et lille korps af ambassadører, som vil vælge
vores region som mål for
faglige studieture på fødevareområdet, forklarer Søren Sørensen fra Østdansk
Turisme.
Der skal også arbejdes
med at organisere journalistbesøg til regionens kulinariske oplevelser - med en
forhåbentlig efterfølgende
eksponering af området,
herunder Lolland-Falster,
som stedet at besøge, når
man skal have spændende
og velsmagende oplevelser.

- Vi arbejder på at opbygge
et lille korps af “ambassadører” for regionen, siger Søren
Sørensen, Østdansk Turisme.

Desuden arbejdes der på
at udvikle en begivenhed
for regionens restauranter,
hvor de skal arbejde med
innovation hjemme i køkkenet og gennem en fælles
indsats få flere gæster i restauranterne.
Lokal menu
Restauranterne skal udvikle en ret baseret på fortrinsvis lokale råvarer. Ved
en fælles event præsenterer restauranterne deres
ret i en konkurrence, hvor
et dommerpanel kårer vindere. Samtidig skal gæster
prøvesmage de udviklede
retter, og efterfølgende
skal det være muligt at
købe retterne i de respektive restauranter - i hvert
fald i turistsæsonen. Ved
at bruge lokale råvarer i
deres retter kan restauranterne koble gode historier

om retten til tallerkenen og
samtidig gøre opmærksom
på andre kulinariske oplevelser i området.
- Vi håber, at konceptet
kan medvirke til at udbrede gode spændende

kulinariske oplevelser på
regionens
restauranter,
serveret med en god historie om de lokale produkter,
der er brugt i tilberedningen. siger Søren Sørensen,
Østdansk Turisme.
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