Oversigt over fødevarevirksomheder i Vejen Kommune, der modtager erhvervsgæster til rundvisning efter aftale
udarbejdet af UdviklingVejen
13. september 2018
opdateret:

Virksomhedsnavn
Hvad kan ses:
Herregårdskælderen, Menuer af lokale råvarer,
Sønderskov
anvendelse af lokale
fødevarer
Vejen Idrætscenter, Fri for friture - vejen til et
Sportscaféen
sundere udbud
Kageriget, Holsted
Produktion af
kagedekorationer,
konditorarbejdet og
råvarer forklares.
Enghave Dyre- og
Levende dyr fra gamle
Naturpark
husdyrracer, kalve, kødog pålægsprodukter af
eget kød, køkkenhave,
hele processen fra jord til
bord
Folmers Pølser
Produktion af økologiske
spegepølser - fra jord til
bord, rundvisning på
bedriften

Max
antal
gæster
ca 100

Smagsprøver Sprog
Ja, efter aftale Dansk

Produktionssted/besøgsa
dresse
Kontaktperson
Sønderskovgårdsvej 2,
Preben Madsen
6650 Brørup

Kontakt oplysninger
75383845, mail
preben@sonderskov.dk

Ja, efter aftale Dansk, Tysk,
Engelsk
Kagesmagning Dansk,
af festkager
Engelsk

Petersmindevej 1, 6600
Vejen
Storegade 60, 6670
Holsted

Signe Grüner
Hansen
Anita Nielsen

21750800,
sh@vejenic.dk
40314134,
kager@kageriget.dk

Kød- og
Dansk,
pålægsproduk Engelsk
ter fra egne
dyr, grønsager
efter sæson

Surhavevej 14 A,
Gjerndrup, 6650 Brørup

Karina og Niels
Christensen

Mobil 30125174, Mail Min. 10, 1-2 timer 100 kr. pr. Ja, man møder udendørs
person. grise.
mail@enghavemaks 25
naturpark.dk

Ja

Stenager Øko-gris,
Hovborgvej 69, 6682
Hovborg

Folmer Pedersen og Mobil 22119249,
Nikolaj Pedersen
folmer@okogris.dk

Dansk

Tjekliste til aftale af besøg i fødevarevirksomhed
Til dig, der skal besøge en fødevarevirksomhed:
Hvilken virksomhed vil du besøge?
Hvor mange gæster har du med?
Hvem har du lavet aftale med hos den virksomhed I besøger, hvilket mobilnummer har din kontakt?
Hvornår kommer I?
Præcis adresse for besøget (kan være andet sted end den formelle firmaadresse)?
Hvem tager i mod?
Særlige forhold aftalt, sikkerhed etc.?
Aftaler om betaling?
Tidsfrist for at kunne annullere aftalen?

Til dig, der skal være vært:
Hvem kommer?
Hvor mange kommer der?
Hvem har du haft kontakt med og lavet aftaler med hos besøgende virksomhed?
Hvem hos dig er ansvarlig for besøg og rundvisning, hvem tager i mod?
Traktement og/eller smagsprøver?
Parkeringsmuligheder?

20

Forventet
varighed
Fra 2
timer
Efter
aftale
2 timer,
eller efter
aftale

2 timer

Evt.
betaling
Fra kr.
160,- pr.
person
Efter
aftale
2500 kr.

2000 kr.

Sikkerhedshensyn forud
Nej

Nej
Nej

Praktisk: vi skal i marken
- solidt fodtøj fordres.

Andre praktiske forhold?

