
Etablering af Brænderi og fødevareeksperimentarium  
 

Det er planen at skabe et kombineret oplevelseshus, eksperimentarium, fremstillingssted og 

salgssted – det hele i samme hus. Det skaber helt nye muligheder samtidig med, at det udfylder 

det aktuelle behov der er for mere plads til både gæster og fadlagring.  

Sundsørehus er det helt idéelle sted 

for Brænderiets fremtidige virke. 

Stedet har den helt rigtige lokalisering 

og samtidig de nødvendige rammer for 

at bygge dét fødevaremæssige 

udviklingshus, som man ønsker at 

skabe i et tæt innovativt samspil med 

områdets virksomheder og aktører, 

der på forskellig vis har relation til 

frembringelse af fødevarer. Man vil 

med kombinationen af fermantering 

og destillering skabe de bedste 

betingelser for at eksperimenterer 

med mange forskellige muligheder. 

Med dette som kernen i virksomheden vil man sammen med områdets aktører være kendt for at 

udvikle en stor mangfoldighed af produkter på hylderne. Det skal således i sig selv gøre, at et 

besøg i huset altid rummer på nye oplevelser.  

Destilleringen og afsætningen af produkterne som en oplevelsesøkonomisk helhed er kendte dele 

af forretningsmodellen. Det nye element bliver tilførslen af fermenteringsdelen, der åbner op for 

en række meget spændende muligheder for at frembringe nye produkter i samarbejde med lokale 

fødevareproducenter. Det andet element bliver restaurantdelen som skal være den 

oplevelsesmæssige forlængede arm, der knytter tingene sammen for gæsterne. 

Restaurantaktiviteten er tænkt som appetitvækker på det området byder på af råvarer, og ikke i 

den skala som en traditionel restaurant tilbyder. 

 

Det er ikke hensigten at skabe storskalaproduktion. Stedet får en kapacitet og indbyrdes 

disponering, der er ideel til at udvikle og afprøve nye kombinationsmuligheder 

Opstår der behov for en storskalaproduktion må det bringes videre som en ny selvstændig 

forretning. 

Oplevelsesmæssig skabes et meget spændende sted, netop fordi man kan fortælle om, og lade 

gæsterne komme omkring HELE processen. Samtidig kan formidles, hvordan det hele hænger tæt 

sammen i lokalområdet. At der få hundrede meter fra Sundsørehus ligger en gård, der levere 

forskellige råvarer, og i Roslev en frugtplantage, der levere frugten til visse specialprodukter og 

kun et par kilometer derfra ligger det kendte Thise Mejeri. Herfra skal der arbejdes i 

fermenteringsprocessen med særlige spildprodukter, der kommer ud af mejeriets produktion.  


