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NEWSLETTER No. 2    Juni 2015 

 
AgroTech og Grønt Center fusionerer 

 
I projektet "Masterplan: Dansk-tysk Kompetencecenter for Fødevareindustrien" fandt der den 
1. januar 2015 på dansk side en virksomhedsoverdragelse sted, idet projektpartneren Grønt 
Center blev fusioneret med AgroTech A/S, og som følge heraf skete der en sammenlægning af 
projektaktiviteterne, rådgivningsaktiviteterne og de teknologiske faciliteter i Holeby. AgroTechs 
nye afdeling bibeholder sin placering i Råhavegård i Holeby på Lolland. 
 
Denne sammenlægning betyder, at AgroTech er i den gunstige situation at kunne tilbyde en 
effektiv og regionsdækkende infrastruktur til produkttest og produktudvikling af nye produkter og 
teknologier inden for miljø og anlægsbyggeri samt fødevareproduktion. 
 
"Integrationen af Grønt Centers faglige kompetencer i AgroTech sætter os i stand til at kunne 
tilbyde vores kunder en forbedret service. Grønt Center har et stærkt team af dygtige 
medarbejdere, som på fremragende måde supplerer AgroTechs vidensprofil. Desuden har Grønt 
Center en særdeles god teknisk infrastruktur, herunder et GMP laboratorium og et pilotanlæg til 
fødevareproduktion, to faciliteter, der supplerer de eksisterende AgroTech anlæg godt" siger 
AgroTechs administrerende direktør, Thomas B. Olsen. 
 
"Vi glæder os til at fusionere Grønt Centers udviklingsaktiviteter med Agro Techs aktiviteter. På 
den måde skaber vi en god platform, hvorpå vi i fremtiden kan videreføre de aktiviteter, der i de 
senere år er blevet igangsat på Råhavegård", siger bestyrelsesformanden for Fonden Grønt 
Center, Ib Bruun Clausen. 
 
Fonden Grønt Center vil fortsætte sine aktiviteter vedrørende forretningsudvikling og lejemålet 
vedrørende Råhavegård. 
 
 
 
 
 

 
 
  

    
 
Yderligere oplysninger: 
 
AgroTech: Adm. dir. Thomas B. Olsen, tlf. +45 40 18 39 61. 
Fonden Grønt Center: Bestyrelsesformand Ib Bruun Clausen, Tlf. +45 40 42 15 85 
 
Om AgroTech: 
 
AgroTech overfører forskning til erhvervslivet gennem videnbaseret rådgivning, teknologisk 
service og innovation inden for områderne miljø, planter og fødevarer. AgroTechs hovedkontor er 
placeret i Agro Food Park i Aarhus, og virksomheden har en afdeling på Københavns Universitets 
campus i Taastrup. Agro Tech er et af 9 danske certificerede teknologiske serviceinstitutter (GTS), 
det eneste med fuldt fokus på landbruget og fødevareindustrien. 
 
Om Grønt Center: 
 
Fonden Grønt Center, Råhavegård, er et økonomi- og forskningscenter, der samarbejder med 
offentlige institutioner, landbrug, agroindustri og miljøteknologi-industrien. Fonden Grønt Center 
ejer "Videncenter Råhavegård". Centrets fokus er på forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
tilknytning til landbrug og de afledte brancher samt miljøteknologi og udveksling af viden med 
virksomheder, universiteter og forskningscentre. 
 
Kontakt: 
 
BELTFOOD, „ Masterplan: Dansk-tysk Kompetencecenter for Fødevareindustrien“ 
Hilary Karlson, AgroTech Holeby 
Maribovej 9, DK-4960 Holeby 
Phone +45 3070 4392 
E-Mail info@beltfood.org · www.beltfood.org 
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Jesper Clement fra Copenhagen Business School var den anden gæstetaler på dette seminar. 
Jesper Clements foredrag hed "Tyske og danske fødevareforbrugeres adfærd og præferencer". 
 
I forhold til de danske forbrugeres adfærd slog Jesper Clement fast, at danskerne er meget 
prisfølsomme, men også villige til at betale mere for et produkt når den præsenteres i en 
emballage af høj kvalitet. Herudover køber danske forbrugere langt flere produkter i 
forbindelse med en indkøbstur i fødevareforretninger end tyske forbrugere. 
 
Tyske forbrugere elsker derimod certificerede produkter og kvalitetsmærker. Der findes i 
Tyskland en skov af certificeringer og godkendelsesmærker. Det rejser spørgsmålet om, hvor 
meningsfulde og troværdige disse etiketter er, og om de er prisen værd? Økologiske 
supermarkeder er meget udbredte i Tyskland og findes ikke i Danmark.  
 
Et produkts former og kontrast påvirker forbrugernes beslutning om at købe et produkt 
betydeligt. Kundens opmærksomhed på et nyt produkt vækkes gennem former og kontrast. 
Men også skiltningen for produktet i fødevareforretningen og placeringen på hylden spiller en 
afgørende rolle. Desuden skal produktet være let at forstå for forbrugeren, når forbrugeren ser 
på det. 
 
Deltagerne blev i en film præsenteret for eye-tracking-metoden som et værktøj ved 
markedsundersøgelser. Her bliver eye-trackeren, der består af et øjekamera og et 
synsfeltkamera, monteret på hovedet af forsøgspersonen ved hjælp af et specieludstyr. 
Anvendelsesområdet er for eksempel markedsundersøgelse (hvorhen ser forsøgspersonen, 
mens han går gennem et supermarked? Inden for hvilket tidsrum beslutter forbrugeren sig for 
et produkt?) 
 
Efter de to foredrag drøftede deltagerne behovet og mulighederne for at etablere et tysk-dansk 
kompetencecenter for fødevareindustrien. 
 

Fødevareindustrien i Femern Bælt-regionen gør sig allerede i dag klar til den nye og hurtigere forbindelse 
gennem Femern Bælt på det danske og tyske marked. I betragtning af de voksende dansk-tyske 
handelsforbindelser bliver kendskabet til det tilgrænsende marked og forbrugerne stadig vigtigere. Hvis 
virksomhederne har den rette viden om det nye marked allerede i produktudviklingsfasen, kan de 
reducere omkostningerne, før de introducerer produktet på det tilgrænsende marked. 
  
Seminaret med titlen: "Innovative metoder til markedsforskning på tværs af grænserne - højere sikkerhed 
i produktudviklingsprocessen" rettede sig mod virksomheder i fødevareindustrien og de institutioner, de 
arbejder sammen med, og fandt sted i Maribo, Danmark, den 24.03.2015. 
 
De 12 tyske og danske deltagere hørte først et foredrag af professor Wender Bredie fra Københavns 
Universitet om "Interkulturelle forskelle i smagspræferencer mellem danske og tyske forbrugere"  
 
Den første del af foredraget omhandlede tyske og danske daglige fødevarer og dansk-tyske spisevaner, 
som en del af casestudiet "Svinekød". Denne undersøgelse viser ingen signifikante forskelle i spiseadfærd. 
Generelt fastslog professor Bredie, at den afgørende faktor for valget af fødevarer er kulturen (Rozin 
1996). Mennesker, der lever i en kultur har vaner, holdninger, kulturelle overbevisninger og kostvaner, 
der ligner hinanden - dette betegnes kulturel identitet. 
 
I anden del af foredraget beskæftigede prof. Bredie sig med fødevarepræferencer og følsomme stadier af 
et menneskes liv ifm. naturlige smagspræferencer og hvordan vi kan lære at acceptere smag med en 
præsentation af case study ”nordiske snackbarer” og en illustration af præferencer med case study ”vin" 
der anvender nye forbrugerdiagnostiske metoder.  
 
Som afslutning på  sit foredrag gav professor Bredie svar på følgende spørgsmål: 

 
Forskellige smagspræferencer i forholdet mellem tyske og danske forbrugere, findes det? 
• Sandsynligvis; men etniske grupper er nok den vigtigste element. 
 
Kan man definere smagsforskelle på nationalt plan? 
• Ikke nødvendigvis, der findes regionale forskelle også i Danmark. 
 
Hvordan kan smagspræferencer måles i forhold til mulighederne på markedet? 
• Med Preference mapping-type research og forbrugerundersøgelse 
 
Bør smagspræferencer ledsage produktudviklingen? 
 Ja, men andre sensoriske og ikke-sensoriske faktorer er også vigtige. 
 
 
På side 4 kan du finde flere oplysninger om det andet foredrag på seminaret! 
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Workshop „Sensory Evaluation 
Method Course“ 

 

En dansk-tysk succeshistorie: 
"Frøken Wildhagen Café" i Lübeck 

 
 

 I forbindelse med projektet Masterplan: 
"Dansk-tysk Kompetencecenter for 
Fødevareindustrien" undersøges frem til 
midten af 2015 mulighederne for at etablere 
et netværk af markedsforskningseksperter, 
der arbejder på tværs af grænserne, inden for 
området iagttagelse af forbrugeradfærd og 
produkttests i Femern Bælt-regionen. Dette 
hænger sammen med målet om at give 
fødevareindustrien nye muligheder for at 
undersøge, i hvilket omfang deres produkter 
kan afsættes på nabomarkedet på den anden 
side, og dermed give virksomhederne 
yderligere medvind. 

 
På denne baggrund indledte Fonden Grønt 
Center fra Danmark og Wirtschaftsförderung 
Lübeck GmbH den 6 oktober de 2014 det 
dansk-tyske kursus "Levnedsmiddelsensorik i 
dansk-tysk kontekst" i Lübeck. Formålet med 
dette kursus var at give det dansk-tyske 
kompetencecenter ekspertisen til at kunne 
give tyske og danske små og mellemstore 
virksomheder tilbuddet om at lade deres 
produkter beregnet for nabomarkedet teste. 
 
Kurset, det gennemførtes af dr. Nadine Dietz 
fra TTZ Bremerhaven, omfattede både en 
teoretisk og en praktisk kursusdel. 
  
Mens de forskellige metoder til sensorisk 

analyse blev præsenteret i den teoretiske del, 
blev den professionelle smagning af dansk-
tyske produkter i sammenligning behandlet i 
den praktiske del. 
 
Konkret blev tysk-dansk jordbærmarmelade 
og smørkiks sensorisk evalueret og beskrevet 
gennem en deskriptiv test.  
 
Formålet med denne deskriptive test var den 
neutrale beskrivelse af de sensoriske 
produktegenskaber og -indtryk. 
 
Deltagerne var enige om, at et tæt tysk-
dansk samarbejde er nødvendigt for små og 
mellemstore virksomheder på baggrund af en 
stigende internationalisering for at finde ud af 
forskelle og ligheder i produktpræferencer og 
den respektive forbrugeradfærd. 
 
 
 
 

Dr. Katrin Wildhagen, der er ejer af Frøken 
Wildhagen Café i Lübeck, fik med åbningen af 
cafeen i september 2011 opfyldt sin dansk-
tyske drøm. 
 
Allerede som barn var Katrin glad for at lave 
raffinerede kager og tærter. Sine første forsøg 
inden for bagning gjorde Katrin som tre årig, 
da hun fik sin første lille bageovn. Glæden 
ved godt håndværk og kontakten med 
mennesker bragte hende ad omveje til 
hendes herlige Café.  
 
Efter 19 år i Schriesheim, en lille vinby i Pfalz, 
studerede Katrine til tandlæge i Göttingen, 
lærte dansk og derefter arbejdede som 
tandlæge på Bornholm, i København, i 
Sønderjylland og i Bad Segeberg. Efter elleve 
år som tandlæge tog hun endelig springet. 
 
I september 2011 åbnede Katrin først "Wild & 
Fahmos" sammen med en tidligere 
skoleskolekammerat. Siden april 2013 har 
hun levet sin drøm videre alene med stor 
støtte fra sin mand, familie og venner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag er der lækkerier som Blueberry Cheese 
Cake,  dansk hindbærtærte (med Lübecker 
marcipan) og svensk mandeltærte i 
kagekøledisken. Snacks som smørrebrød og 
lækre tærter er der også på kortet.  
Selvfølgelig er alt hjemmelavet og lavet af 
Katrin selv. 
Når man kommer ind i cafeen, fornemmer 
man straks den skandinaviske hygge. 
Fremhæves må et glas med original dansk 
lakrids, som står direkte på disken. Og 
udenfor må man ikke overse det danske flag i 
farverne rød og hvid, der vajer i vinden lige 
ved cafeen. 
 
Frøken Wildhagen Café ligger i Lübecks gamle 
bydel på Beckergrube 90 og er absolut et 
besøg værd. 
 
Frøken betyder det samme som Fräulein!  
Flere oplysninger hér: 
 

www.froeken-wildhagen.de  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.froeken-wildhagen.de/
http://www.froeken-wildhagen.de/
http://www.froeken-wildhagen.de/
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Masterplan  -  “Danish-German Competence Center for the Food Industry “ 

is a project by WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LÜBECK AND  AGRO TECH HOLEBY 

Contact info@beltfood.org or  

Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH, Falkenstraße 11, D-23564 Lübeck, T +49 (0)451 70655-0, info@luebeck.org 

Agro Tech Holeby, Maribovej 9, DK-4960 Holeby, T +45 5469 1701, hika@agrotech.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


