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FOR STYRKELSE AF INNOVATION,  
FORRETNINGSUDVIKLING OG VÆKST

Food Innovation House er et 3.000 m2 stort  
nationalt og internationalt fødevarefyrtårn med 
fokus på innovation og kommercialisering af  
føde varer i Danmark og til eksport. Her tilbydes  
fødevarevirksomheder og deres samarbejdspart-
nere optimale rammer for vækst og jobskabelse.

Visionen er at skabe et triple helix innovationshus, 
hvor både store og små fødevarevirksomheder 
kan samarbejde med vidensinstitutioner og det 
offentlige til fremme og udvikling af velsmagende, 
bæredygtige og sunde fødevarer og koncepter.

Huset er placeret centralt i Dandy Business Park 
ved Vejle Nord, tæt på E45-motorvejen  
– og rummer plads til 150 vidensmedarbejdere.  
De første lejere flyttede ind i april 2018.

Mere end bare en bygning
Huset tilbyder, udover erhvervslejemål til føde  -
vare virksomheder, kantine og konferencelokaler, 
en række unikke og innovative faciliteter.
 
Et stort udviklingskøkken, udviklingsbageri, demo-
supermarked, demo-restaurant, foto/filmstudie, 
udstillingsområder samt et taste lab er således  
en del af huset.

Aktionærerne bag huset er to private familier med 
stor passion for fødevareproduktion gennem gene-
rationer, Givesco og Bagger-Sørensen Invest.

Food Innovation House  
forventes at få 5.000  

besøgende om året til  
konferencer, workshops,  

minimesser, foredrag,  
innovationsprojekter  

o.m.m.



PLACERING MIDT I DANMARK  
I DANDY BUSINESS PARK I VEJLE NORD
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FORMÅLET MED  
FOOD INNOVATION HOUSE ER  
AT ETABLERE DANMARKS NYE  
FØDEVAREHUS I VEJLE, SOM:

  Bliver et nationalt og internationalt fyrtårn i Vejle Nord  
på ca. 3.000m2

  Kan tiltrække virksomheder med i alt 150 vidensmedarbejdere

  Hjælper fødevarevirksomheder til innovation,  
vækst og jobskabelse

  Faciliterer fælles innovations-/udviklingsprocesser mellem  
producent og kunde

  Fungerer som inspirator og matchmaker for innovation,  
netværk, udvikling, forretningsudvikling samt international  
kommercialisering

  Tiltrækker fødevareevents fra hele landet og udlandet

  Er et inspiratorium og samlingspunkt for områdets  
fødevarenetværk

 Investorerne er GIVESCO og Bagger-Sørensen Invest

GIVESCO



Culinary Institute  

by VejleErhverv,  

som har til huse i  

Food Innovation House,  

skal inspirere til  

læring, og understøtte  

mulighederne for  

udvikling, nytænkning, 

innovation og forskning 

på et højt niveau
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DANMARKS NYE VIDENSCENTER SAMLER  
FØDEVAREPRODUCENTER, FORSKNINGSMILJØER,  
KULTURINSTITUTIONER, GASTRONOMIENS  
STJERNER OG FOLKET

De unikke faciliteter i Food Innovation House skaber et 
unikt univers, hvor kreativitet, undervisning, formidling, 
madglæde og fantasien, kan få frit løb.

Det Culinary Institute by Vejle Erhverv eksempelvis kan 
tilbyde producenterne, er smagsudvikling og forbedringer 
med fokus på et holistisk sensorisk perspektiv, produkt-
udvikling med fokus på gastronomisk smag, internationale 
gastronomiske trends og food styling. 

Der vil være folkelige arrangementer til overkommelige 
priser. Udover gastroturister fra nær og fjern vil borgere 
i alle aldersgrupper kunne finde interessante og relevan-
te aktiviteter. Ønsket er, at alle vil få en oplevelse, der 
styrker den enkeltes forståelse for mulighederne i maden, 
måltidet og madkulturen.

Per Mandrup, der er initiativtager til Culinary Institute by 
VejleErhverv, har bl.a. mange års erfaring med fra Agro 
Tech/Teknologisk Institut, hvor han har skabt gode ram-
mer for innovation og vækst for SMV. Han har desuden 
stor erfaring i at transformere forskningstung viden til 
praksisnær og brugbar viden for virksomheder.

Culinary Institute by VejleErhverv tilbyder bla.:

  En bred vifte af kursusmuligheder for gastronomer

  Forskellige innovationsforløb for fx køkkenfagligt  
personale i det offentlige system

  Smagsudvikling og -forbedringer med fokus på et 
holistisk sensorisk perspektiv for producenter

  Produktudvikling med fokus på gastronomisk smag, 
internationale trends og food styling for producenter

  Teambuilding kurser i samarbejde med Food  
Innovation House for virksomheder, organisationer  
og foreninger

  Folkelige arrangementer hvor private forbrugere kan 
opleve betydningen af gode råvarer for livskvaliteten, 
træne smagsløgene m.m.

  Internationale samarbejder (fra 2019) gennem  
Worldchefs og WACS (verdensorganisationen af  
kokke), der omfatter 107 lande og over 10 mio. kokke

Se mere på culinaryinstitute.dk



FORSKNINGS- OG  
INNOVATIONSPROJEKTER
I TÆT SAMARBEJDE MED  
VIDENSINSTITUTIONER

Food Innovation House vil i tæt samarbejde med vidensinstitutioner 
være en fælles udebane med ”innovationsværksteder”. Her kan iværk-
sættere, producenter, landmænd, kokke, forskere, ernæringseksperter, 
designere og madeksperter mødes, inspirere hinanden og udvikle nye 
koncepter og produkter på tværs af faggrupper.

Eksempler på projekter: 

 Nutraceuticals – produkter, som dels giver næring,  

 men som også kan bruges som medicin 

 Forebyggelse af overvægt blandt børn 

 Fremtidens klimarigtige og sunde fødevarer 

 Innovative fødevarer og måltidsløsninger til offentlige institutioner 

 Fremtidens fødevareemballage 

 Det perfekte værtskab 

 Rekruttering af fødevaremedarbejdere 

 E-commerce/E-Learning/E-opskrifter 

 Fremtidens distribution m.m. 
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Funktionsetagen – stueplan
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Fællesfaciliteter:

1. Udviklingskøkken
2. Udviklingsbageri
3. Demo-restaurant
4. Demo-supermarked
5. Taste lab

6. Foto/filmstudie
7. Kantine/konference
8. Mødelokaler
9. Produktionskøkken
10. Reception/udstillingsområde



Hvilke muligheder er der i udviklingskøkkenet?
En innovationsdag i udviklingskøkkenet kan være starten på et forløb, 
der naturligt fortsætter i taste lab, demo-restaurant eller noget tredje. 
Der kan udvikles produkter, ske produktjusteringer fx smag, fibre eller 
alternative ingredienser. Leg med kolleger, kunder, målgrupper, maden, 
smage, konsistens og råvarer – kun fantasien sætter grænser.

Hvad er indeholdt i lejen?
Køkkenet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer. 
Med i lejen er et mødelokale med storskærm i direkte tilknytning samt 
lagerfaciliteter incl. frost og køl. Rummet giver med sine kameraer, 
mulighed for optagelse af ønskede sekvenser fra dagen, live streaming 
til andre lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem 
på et usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, 
youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler kokke, udviklere, ernæringseksperter, forskere, 
specielle ingredienser eller lignende til udviklingsdagen, er vi gerne 
behjælpelige. 

For mere information kontakt: 
Gyda Bay på mail gb@foodinnovationhouse.dk

BOOK UDVIKLINGSKØKKENET

Udviklingskøkken 
og -bageri

Demo-restaurant, 
kantine

Demo- 
supermarked

Foto, video, 
streaming

Taste lab

Arbejdsbord 4 stk. 180x120 cm i rustfrit stål, på hjul, med en hylde

Arbejdsbord, køl 3,5 meter fastmonteret

Kogeblus 8 dobbelte med induktion

Vask 2 stk. samt quooker

Køl 3 køleskabe samt 1 stk. blæstkøl

Opvaskerum Opvaskemaskine og afrydningsvogne

Anretter-/møderum Er indrettet med 2 udstillingsborde på hjul 180x60 og storskærm

Ovn
2 ti-stiksovne og 2 seks-stiks ovne. Digitale m/automatisk rengøring  
og netforbindelse. Dansk produceret.

Emfang Professionel løsning, der sikrer et godt arbejdsmiljø

Fakta
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Pris for leje af  
udviklings køkkenet pr. dag  
i tidsrummet 8.00-16.00  
incl. slut rengøring  
– lejer forpligter sig til at 
aflevere lokalet opryddet  
og grovrengjort.

Køkkenet  
er moderne,  

fuldt udstyret  
og optimalt til  

ca. 10 pers.

Pris ex moms:

kr. 3.500,-

Bemærk, partnere har specialpris



Arbejdsbord, træ 2 stk. 180x120 cm på hjul

Arbejdsbord, stål 1 stk. 180x120 cm på hjul

Herdovn, 3 etager 3 herder, for 3 plader pr. herd - indbygget damp

Stikovn Kapacitet: 1 stikvogn

Stikvogne 10 stikvogne/samkøringsvogne

Gærstop skab Kølflex, med plads til to stikvogne

Dejdeler Hydraulisk til bløde deje, soft tryk funktion

Æltekar Fast kar, 2 hastigheder, 50 kg. 

Vandblander Digital med blandeventil og termostat

Røremaskine 30/15 liter, 2 kedler og værktøj

Vask og kogeplader Bord med indbygget vask og 2 kogeplader

Køl Skab til bageri - pladestørrelse 61x46 cm

Frostskab Skab til bageri - pladestørrelse 61x46 cm

Opvaskerum Opvaskemaskine og afrydningsvogne

Anretter-/møderum Er indrettet med 2 borde på hjul 180x60 og storskærm

BOOK UDVIKLINGSBAGERIET

Fakta

Udviklingskøkken 
og -bageri

Demo-restaurant, 
kantine

Demo- 
supermarked

Foto, video, 
streaming

Taste lab

  

Hvilke muligheder er der i udviklingsbageriet? 
Med en innovationsdag i udviklingsbageriet åbner sig en vifte af  
muligheder. Her kan der ske nyudvikling af produkter, produktjusteringer 
fx smag, fibre eller alternative ingredienser. Dagen kan naturligt fortsætte  
i taste lab, demo-restaurant eller noget tredje. Udviklingsbageriet er 
legepladsen, hvor alt kan ske. 

Hvad er indeholdt i lejen?
Bageriet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer.  
Med i lejen er et mødelokale med storskærm i direkte tilknytning samt 
lagerfaciliteter incl. frost og køl. Rummet giver med sine kameraer,  
mulighed for optagelse af ønskede sekvenser fra dagen, live streaming  
til andre lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem 
på et usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, 
youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler en bager, udviklere, ernæringseksperter, forskere,  
specielle ingredienser eller lignende til dagen, er vi gerne behjælpelige. 

For mere information kontakt:  
Gyda Bay på mail gb@foodinnovationhouse.dk
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Pris for leje af  
udviklingsbageriet pr. dag  
i tidsrummet 8.00-16.00  
incl. slut rengøring  
– lejer forpligter sig til at 
aflevere lokalet opryddet  
og grovrengjort.

Pris ex moms:

kr. 3.500,-

Bemærk, partnere har specialpris



FOOD INNOVATION HOUSE  
HAR UD OVER UDVIKLINGSBAGERI  
OG -KØKKEN EN RÆKKE FACILITETER, 
DER ALLE KAN LEJES PÅ DAGSBASIS

Food Innovation House vil i tæt samarbejde med vidensinstitu tioner være 
en fælles udebane med ”innovationsværksteder”. Her kan iværksættere, 
producenter, landmænd, kokke, forskere, ernæringseksperter, designere  
og madeksperter mødes, inspirere hinanden og udvikle nye koncepter  
og produkter på tværs af faggrupper.

Funktionsrum – udover udviklingsbageri og -køkken  
– der kan lejes på dagsbasis: 

  Demo-restaurant – til opstillinger, stemningstest, værtskab,  
undervisning, VIP-arrangementer m.v.  

  Demo-supermarked – til varepræsentationer, kategoriopstillinger, 
undervisning, købsadfærdstest m.v.

  Taste lab er indrettet som et sensorik-laboratorium, men er ikke 
ISO-certificeret. Det er indrettet til syv personer.  
Til smagstest i small scale.

  Fotostudie med professionelt kamera og lys med mulighed for  
mindre opstillinger og pack shots. 

  Konference- og mødelokaler med alt udstyr og plads til  
120 personer
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De ydre rammer  
i Food Innovation  

House er skabt med et  
levende og organisk  

udtryk



  Fysisk hjemsted for Danmarks største  
fødevarenetværk ”Fødevareklubben” med 
350 medlemmer og en lang række arrange-
menter og konferencer i løbet af året

  Forankring af ”Madværket”.  
Trekantområdets lokale fødevarenetværk 
med 51 virksomheder, 14 partnere og  
mange projekter

  Mini fødevaremesser, konferencer,  
workshops med relevante temaer

  Kundearrangementer for danske  
og udenlandske kunder/interessenter

  Workshops for sund mad til institutioner, 
skoler, ældre, haller o.m.m.

  Totaloplevelsesevents for det perfekte 
værtsskab for restauranter m.v.

  Forretningsudvikling  
og eksportarrangementer

  Fødevaretrends, emballage, smag,  
sikkerhed, bæredygtighed, sundhed 
o.m.m.

FOOD INNOVATION HOUSE  
BYDER PÅ EN LANG RÆKKE
ARRANGEMENTER
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ARRANGEMENTER 2018/2019

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

Møder i 
lejerfore- 

ningen

Advisory 
Board/

Partner-
møder 

Morgen-
møde

 

Last Meter 
temauger i 

Demo super-
markedet

FIH 
 Netværk

Pit Stop 
for iværksættere  

Arrangementer
i Fødevare-

klubben

Fødevare-
klubben 

Messe Demo  
+ gå hjem arr. 

Sociale    
arr.

Investor 
Match Day

Madværket 

Kokke- 
netværk

Minimesse 
eksport

Maj • • • Emballage • Revisor Emballagedag PLMA  
Amsterdam • 8. maj •

Juni • • IP Mad til de  
unge ældre Sommerfest •

Juli • • •
Aug • • Vegansk • Mentor • •
Sept • • Soft Funding Plantebaserede 

fødevarer IBA München • 4. sep •
Okt • Foods to go  

/nye trends • Kapital En kendis SIAL Paris • • Tyskland

Nov • • • • Den gode pitch Festaften • •
Dec • POS/display/

inventar Bestyrelse Julefrokost 4. dec •
Jan • • ISM  

konfekture • •
Feb • • Ældremad • Ej på plads BIOFACH økologi • 27. feb • Polen

Mar • • Forretningsudvikl Ej på plads • •
Apr • • Advokat Ej på plads SEAFOOD fisk • •

Ugen efter 
– med fotos 
og referat af 
messen.

Sidste fredag i 
måneden. Oplæg 
om forskning, 
udviklingsprojekter, 
nye produkter, sel-
skaber og partnere.

Fredagsøl 
med ugens 
udfordring og 
fælles brain-
storm.

1. mandag i 
måneden.

1. fredag i 
måneden.

1. tirsdag i 
måneden.  
Kort status.  
Alle bidrager.

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2018/2019



MØDELOKALE  
MED PLADS  

TIL 8

MØDELOKALE  
MED PLADS  

TIL 8

BRONZE PARTNER
PRIS KR. 1.950 PR. MÅNED ALT INKL. 

12 dages gratis benyttelse af:  
Eget projektlokale til 8 personer (areal ca. 20m2 brutto) 

Inkl. smartboard, receptionsservice, kaffe, te, vand m.v. 

24 dages gratis benyttelse af:  
Eget projektlokale til 8 personer (areal ca. 20m2 brutto) 

Inkl. smartboard, receptionsservice, kaffe, te, vand m.v. 

SØLV PARTNER
PRIS KR. 3.250 PR. MÅNED ALT INKL. 

Rabat på kurser, seminarer,  
messer, workshops m.v.

24/7 gratis adkomst til: 
Infocenter
Showroom / udstilling
Mødelokaler

4 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken
Udviklingsbageri
Demo-restaurant
Demo-supermarked
Konferencelokalet med plads til 150 personer
Taste lab

Rabat på kurser, seminarer,  
messer, workshops m.v.

24/7 gratis adkomst til: 
Infocenter
Showroom / udstilling
Mødelokaler

6 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken
Udviklingsbageri
Demo-restaurant
Demo-supermarked
Konferencelokalet med plads til 150 personer
Taste lab
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MØDELOKALE  
MED PLADS  

TIL 8

MØDELOKALE  
MED PLADS  

TIL 8

Inkl.

Firmalogo  
på facaden og i  
markedsføring

Inkl.

Firmalogo  
på facaden og i  
markedsføring

50 dages gratis benyttelse af:  
Eget projektlokale til 8 personer (areal ca. 20m2 brutto) 

Inkl. smartboard, receptionsservice, kaffe, te, vand m.v. 

365 dages gratis benyttelse af:  
Eget projektlokale til 8 personer (areal ca. 20m2 brutto) 

Inkl. smartboard, receptionsservice, kaffe, te, vand m.v. 

GULD PARTNER
PRIS KR. 5.950 PR. MÅNED ALT INKL. 

PLATIN PARTNER
PRIS KR. 9.500 PR. MÅNED ALT INKL. 

Rabat på kurser, seminarer,  
messer, workshops m.v.

24/7 gratis adkomst til: 
Infocenter
Showroom / udstilling
Mødelokaler

12 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken
Udviklingsbageri
Demo-restaurant
Demo-supermarked
Konferencelokalet med plads til 150 personer
Taste lab

Rabat på kurser, seminarer,  
messer, workshops m.v.

24/7 gratis adkomst til: 
Infocenter
Showroom / udstilling
Mødelokaler

48 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken
Udviklingsbageri
Demo-restaurant
Demo-supermarked
Konferencelokalet med plads til 150 personer
Taste lab
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FOOD INNOVATION HOUSE  
PARTNER VIRKSOMHEDER/INSTITUTIONER

GIVESCO

KONTAKT

Jørgen Andersen
CEO
Mobil + 45 40 53 53 37
ja@baggersorensen.com

Martin Sørensen
Ejendomschef
Mobil +45 30 74 73 47
mars@baggersorensen.com

Gyda Bay
COO
Mobil +45 61 18 81 85 
gb@foodinnovationhouse.dk

Charlotte Andersen 
Receptionist
Mobil +45 51 70 55 70
ca@foodinnovationhouse.dk


