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Biodynamisk saft og insektsnacks fra Hedensted til Folkemøde 2018 

Når de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus tager til Folkemøde på Bornholm er det for at sætte dansk 

fødevareerhverv på dagsordenen. Samtidig er det et udstillingsvindue for østjyske og innovative fødevareprodukter 

– for Østjylland er netop et epicenter i den danske fødevareklynge. Her leverer Hedensted-virksomheder saft og 

insektchips.  

Under folkemødet er der et væld af scener, oplæg, diskussioner og politiske debatter, ligesom der foregår mange 

uformelle samtaler, bl.a. i Business Region Aarhus-mødestedet ”det 3. spor”. Det fungerer som et mødested, hvor 

samarbejdspartnere og forbipasserende kan høre mere om innovativ østjysk fødevareproduktion. Den udgør nemlig 

33 procent af Danmarks fødevareeksport. Og faktisk er der big business i at kunne producere bæredygtige fødevarer. 

I ”det 3. spor” serveres østjyske snacks. 

Antons Saft og EnOrm 

Virksomhederne Antons Saft fra Juelsminde og EnOrm fra Flemming leverer økologisk saft og insektsnacks.   

Antons økologiske og biodynamiske saft findes i 14 forskellige varianter og er lavet af 100 procent rene 

naturprodukter fri for sprøjtegifte. Virksomheden startede tilbage i 1981 og har fokus på originalitet, kvalitet og 

økologi. De fås både med mango, jordbær, citron, hyldeblomst og en række andre smagsvarianter.  

EnOrm sender insektsnacks med hhv. chili eller sour-cream & oniion og insektbarer. Insekter er nemlig en god 

animalsk proteinkilde, der fint kunne indgå som ingrediens i mange fødevarer.  

”Det er væsentligt for Business Region Aarhus at vi har østjyske produkter med til Folkemødet, hvor der kommer 

mange samfundsinteresserede danskere. I år har vi valgt, at vi med kærlig hilsen fra Østjylland sætter netop 

innovativ og bæredygtig fødevareproduktion på dagsordenen. Vi har fødevarer med, hvor vi udnytter hver eneste 

fiber og producerer miljøvenligt, og vi har innovative nicheprodukter med, som viser det nordiske køkken. Det er 

afgørende at vise, at dansk- og østjysk fødevareproduktion kan stå stærkt på den internationale scene og samtidig 

bidrage til at brødføde en sulten verden uden at presse klimaet. Og skal vi fastholde den konkurrenceevne, så skal vi 

netop dyrke samarbejdet mellem virksomheder, forskere og myndigheder,” siger borgmester Kasper Glyngø, 

Hedensted Kommune.   

I flere år har Business Region Aarhus skabt debat på Folkemødet. I år er netop østjyske fødevarer et 

omdrejningspunkt for et debatarrangement med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Debatarrangementet med titlen ”Big business i at løse verdens udfordringer?” handler om, hvordan danske 

konkurrencefordele inden for fødevarebranchen kan blive så skarpe som muligt og samtidig bidrage til at løse 

verdensudfordringer omkring sult og klima. I østjysk fødevareproduktion er det netop evne til at koble det nordiske 

køkken med bæredygtighed og innovation, som er årsag til, at Østjylland ligger helt i front på eksport.  

”Gennem en veltilberedt eksportelet som laves af michelinkokken Per Mandrup præsenterer vi fødevarer med afsæt 

i bæredygtighed, innovation og kvalitet. Fødevarebranchen har mange af løsningerne på verdens udfordringer. Det 

er der faktisk vækst og velfærd i for os alle sammen,” siger Kasper Glyngø. 

Fakta: I Business Region Aarhus bor 1 mio. østjyder, 316 byrådsmedlemmer, 12 borgmestre og 33 
folketingsmedlemmer. Samarbejdet består af Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Samsø, Aarhus, Silkeborg, 
Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Viborg kommuner. Tilsammen udgør de det største vækstområde uden 
for hovedstaden. Østjyske virksomheder står for 33 procent af dansk fødevareeksport. 37 procent af eksporten fra 
Østjylland er fødevarerelateret. 
Følg os på #ØstjyllandforDK   #DKfood 
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