


I Sønderjylland er vi stolte af vores madkultur, og 
vi vil gerne dele det lokale sønderjyske køkken 
med andre.  

Sønderjysk-kaffebord, -kål, -brød og –pølser.

Disse madglæder er blot en brøkdel af dét, der 
gør madkulturen i Sønderjylland til noget særligt.



Denne lokale madkultur: god mad med stolte 
traditioner, er 23 sønderjyske fødevareproducenter 
og spisesteder gået sammen om, at fortælle om og 
synliggøre for resten af Danmark.

Sønderjyske Fristelser skal derved hjælpe 
virksomhederne med at bringe budskabet videre. 
Der er i den forbindelse givet tilskud fra 
fødevarestyrelsen under netværksordningen under 
fødevareministeriets landdistriktsprogram. 



”Sønderjyske Fristelser” startede i marts 2009. Her i Maj 2011 blev 
netværksordningen Sønderjyske Fristelser slået sammen med 
foreningen Sønderjyske Madglæder. 

Projektet er en naturlig forlængelse af et tidligere projekt, der har kørt i 2 
år med stor succes. Projektet har fået de sønderjyske fødevare-
virksomheder og spisesteder til at se værdien i, at samarbejde og 
synliggørelse af vore fælles aktiviteter, som har medført en øget 
interesse, for vore produkter såvel for vore virksomheder. 

Samarbejdet har således medført ikke mindre end 104 visninger i 
diverse medier over den første 2-årige periode. Samt samarbejde med 
flere fødevaretrendsættere, der skriver om dansk madkultur og den nye 
mode i fødevare branchen.



Målsætningen er, at virksomhederne og 
Sønderjyske Fristelser med den nye 
periode vil være så værdigivende, at 
Sønderjyske Fristelser vil være 
selvkørende og bæredygtig efter perioden. 



Sønderjyske Fristelser vil være 
repræsenteret ved Det Sønderjyske 
Fællesdyrskue d. 27. og 28. Maj 
2011 i Åbenrå, hvor en selektion af 
Sønderjyllands lokale varer vil blive 
tilbudt.



I er velkommen til at kontakte os, hvis I vil vide mere om 
sønderjysk madkultur, ”Sønderjyske Fristelser” eller de 
kommende arrangementer og aktiviteter.  

Se mere på www. sønderjyskefristelser.dk

Kontakt: Nikka Friis Jørgensen
Projekt Koordinator for Sønderjyske Fristelser
Email: nikka_j@hotmail.com
Mobil: 40 88 85 23
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