
Luomumatka Tanskaan

8.–10.3.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen

-hankkeen tutustumismatka



Matkaohjelmaehdotus
Päivä 1. tiistai 8.3. 
Lento Helsinki-Kööpenhamina aamulla, perillä klo 12–13 
1. Copenhagen House of Food (Kööpenhaminan kaupungin perustama säätiö julkisen ruokailun 

kehittämiseksi) + paikallinen koulu/keskuskeittiö
2. Kööpenhamina: Axel Guldsmeden -hotelli, Green Globe -hotelliketju, esittely & yöpyminen

Päivä 2. keskiviikko 9.3.
3. Norrgården (monipuolinen luomutila)
4. Dan Organic (luomuvihannestukku)
5. Hanegal (luomulihanjalostaja)
6. Århus: Århus Guldsmeden –hotelli, GG-hotelliketju, esittely ja yöpyminen

Päivä 3. torstai 10.3.
7. Soeris (luomuvihannestila ja pakkaamo)
8. Vores Brod (luomuleipomo)

Kööpenhamina
Lento Kööpenhamina-Helsinki illalla, perillä 19 – 20

Ruokailut matkan aikana luomuravintoloissa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia



Matkareitti



Matkan kustannusarvio
Hanke maksaa hankekumppaneille:
• matkan ohjelmapalvelut
• bussikuljetukset Tanskassa
• Tilaesittelyt ja tulkkauksen

Osallistuja maksaa:
• lennot Helsinki–Kööpenhamina–Helsinki
• majoitukset 2 yötä, 1 hh tai jaetussa 2 hh huoneessa
• Matkatoimiston palvelumaksut 
• Hinta-arvio noin 600 €
+ siirtymisen Mikkeli– Helsinki–Mikkeli ja ruokailut matkalla



Lisätietoa tutustumiskohteista 
Tanskassa



1. Copenhagen House of Food

• Riippumaton, voittoa tavoittelematon säätiö

• Kööpenhaminan kaupungin perustama 2007, toimii koko maassa

Tavoitteena: 

• parantaa Kööpenhaminan kaupungin tarjoamien aterioiden laatua

• luoda terveellinen ja kestävä julkisen ruoan kulttuuri

Toimintatavat:

• toteuttaa projekteja

• tarjoaa konsultointia, kursseja, täydennyskoulutusta, viestintää ym. 

• Vuosien kokemus julkisten keittiöiden siirtymisestä luomuruokaan

+ paikallinen koulu/keskuskeittiö
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Julkisten keittiöiden luomuistaminen



Yhteistyötä 
luomukasvis-ketjussa Tanskassa

3. DanOrganic - luomuvihannestukku

- luomuporkkanaa Saksan ja Belgian 
elintarviketeollisuudelle lastenruokiin ja
pakastetuotteisiin

- luomuperunaa Tanskan ja Ruotsin
markkinoille perunalastujen valmistukseen

- pakkaamo (1kg–1000 kg:n toimitukset)

- 43 tuottajaviljelijää osakkeenomistajina

5. Søris I/S – luomuvihannestila ja 
pakkaamo

- 2000 m2 pakkaamo, jossa 15 
kokopäiväistä työntekijää

- 120 ha 30 erilaista vihannesta

- 30 000 kg luomuvihanneksia lähetetään
päivittäin supermarketteihin (Coop) ja 
ruokapalveluyrityksille

- tilakauppa
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Luomulihaa ja -vihanneksia

2. Nørregården – monipuolinen 
luomutila

• tuoreita vihanneksia omilta pelloilta -
täydennystä muita viljelijöiltä

• tilan oman lihakarjan luomulihaa pakastimessa

• tilaleipomo

• tilakauppa, joka myy ainoastaan luomua

Tilan yhteydessä Bernardshus: 

• yksityinen laitos nuorille vammaisille, jotka myös
työskentelevät tilalla

LocalOrganics.net

4. Hanegal - luomulihanjalostaja

Hanegal tuottaa suurimman osan Tanskan
markkinoilla olevista kylmistä luomulihatuotteista
ja -makkaroista

• suuri valikoima kylmiä luomulihatuotteita, 
välipaloja, makkaroita, lasagnea, 
pikaruokaa, siipikarjatuotteita

• 20 gluteenitonta tuotetta, joissa useissa ei
myöskään maitoa tai munaa

• hotdogvaunu – tuotteita toimitetaan
Kööpenhaminan hotdog-kojuihin

• kaikki tuotannossa tarvittava sähkö tuotetaan
tuulivoimalla
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http://www.localorganics.net/assets/BusinessImages/13849/butik1stor.jpg
http://www.localorganics.net/assets/BusinessImages/13849/butik1stor.jpg
http://hanegal.dk/wp-content/uploads/2015/03/Ulrich-og-Fie-faar-guldpris-207x226.jpg
http://hanegal.dk/wp-content/uploads/2015/03/Ulrich-og-Fie-faar-guldpris-207x226.jpg
http://hanegal.dk/wp-content/uploads/2015/03/spegepoelser-paa-stativ-207x2261.jpg
http://hanegal.dk/wp-content/uploads/2015/03/spegepoelser-paa-stativ-207x2261.jpg
http://www.localorganics.net/assets/BusinessImages/13849/www.norregaard-is.dk-1.jpg
http://www.localorganics.net/assets/BusinessImages/13849/www.norregaard-is.dk-1.jpg


Matkalle ilmoittautuminen
Varaa paikkasi matkalta 5.1.2016 mennessä 
lentovarausten vahvistamisen vuoksi :

Sinikka: sinikka.mynttinen@aalto.fi p. 050 496 5227 tai

Heli: heli.peltola@helsinki.fi, p. 044 590 6834

mailto:sinikka.mynttinen@aalto.fi
mailto:heli.peltola@helsinki.fi

