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Ensimmäinen vierailukohteemme oli Kold College Odensessa, jonne saavuimme Kööpenhaminasta 

aamupäivällä. Odense sijaitsee Fynin saarella. Menimme Jyllannista Fynille Iso-Beltin sillan kautta, 

joka on 16 km pitkä ja jonka alla on junatunneli.  

 

 

Koululla meitä oli vastassa Finn Backholm. Hän esitteli meille koulun historiaa alkaen vuodelta 

1889. Koulu toimi silloin maatalousoppilaitoksena ja on siitä kehittynyt tähän päivään saakka 

monialaiseksi oppilaitokseksi. Opetuslinjoja ovat mm. laboratorioteknologia, maatalous- ja 

puutarha-, catering- ja meijeriala. Catering puolelta valmistuu tarjoilijoita, leipureita ja kokkeja. 

Oppilaitoksessa voi opiskella myös tekniikan alan insinööriksi. Koululla on henkilökuntaa 180 joista 

opettajia 110. Kokoaikaisia opiskelijoita on 1250. Vuoden aikana siellä käy opiskelijoita n. 7000.  

Opiskelijat majoittuvat asuntoloihin, jotka sijaitsevat koulun yhteydessä. Opiskelijoita tulee ympäri 

Tanskaa ja sen lisäksi Ruotsalaisille järjestetään 10 viikon koulutusta meijerialalle, joka alkaa aina 

elokuussa. Opiskelijat voivat halutessaan opiskella ulkomailla erilaisissa työpaikoissa. Englanti on 

suosituin maa opiskelijoiden keskuudessa, koska se on lähellä ja on turvallinen eikä ole 

kielimuuria, silla tanskalaisnuoret osaavat hyvin englantia.  Koulu järjestää myös erimittaisia lyhyt 

opintoja joka alalla, jotka voivat olla erityisosaamista taikka tietojen päivitystä. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pääsimme osallistumaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden valmistamien juustojen 

maistamiseen. Opiskelijat voivat viedä valmistamiaan juustoja myös kotiin ja loput heitetään pois.  

Kiersimme eri työsaleissa mm. meijeritila, leipomo, konditoria, catering ja kokkipuolen työsaleissa. 

Tilat olivat avarat ja viihtyisät. Koneita ja laitteita oli paljon. Opetuksessa käytettiin myös uusinta 

teknologiaa, mm. älytaulut olivat käytössä.  

Saimme nauttia tarjotun lounaan ja päiväkahvit oppilaitoksessa. 

 

 



 

 

 

  



 

 

Tiistai 5.6.2012 

Vierailu Wendorffin leipomolla 

Tiistaiaamu valkeni kylmänä ja tuulisena kuten Tanskassa odottaa saattaa. Ajoimme Odensen 

kaupungissa sijaitsevaan Wendorffin leipomoon vierailulle. Meidät vastaanotti Kerstin Wendorff, 

toinen omistajista. Leipomo oli ns. perhevetoinen 1997 aloitettu yritys. Yrityksessä työskenteli 

peräti 30 henkilöä, suurin osa myyntipuolella. Tuotteita oli laidasta laitaan, aivan leivästä 

kakkuihin. Ammattilaisen silmin katsottuna laatuun on panostettu paljon. Leipomo johon 

tutustuimme, oli avattu vasta vuonna 2007 näihin tiloihin ja sijaitsi kauppakeskittymässä jossa käy 

paljon asiakkaita.  Leipomo toimii 24/7 eli on auki myös sunnuntaisin, Kerstin Wendorff kertoi että 

Tanskassa sunnuntait ovat leipureille erittäin tärkeitä päiviä, silloin asiakkaita on paljon. 

Myymälöitä leipomolla on 3 kpl, pisimmillään 25 km päässä leipomosta, joka selittää 

henkilömäärän, niissäkin tarvitaan myyjiä ja kun se on auki vielä sunnuntaisin, niin vuorotyötä 

tehdään. 

Koneet ja laitteet olivat suht`uusia ja tehokkaita, joka kertoo että investointeja on tehty äskettäin 

paljon. Tuotannon puolella ei ollut kyseisenä päivänä työssä kuin 5-6 henkilöä, tosin se oli 

osittainen kansallinen vapaapäivä, Tanskan perustuslain voimaanastumisen vuosipäivä jolloin 

iltapäivä oli henkilökunnalla muutenkin vapaata. 

Tuotekehittely on kuulemma ollut lähinnä ulkomailta ”varastamista”, reseptejä on sitten muokattu 

omiin tarpeisiin sopivaksi. leipomon myymälässä oli myytävänä paljon muutakin kuin 

leipomotuotteita, mm. siirappeja, mehuja, marmeladeja ym. 

Kerstin Wendorff kertoi myymälän hävikin olevan aika korkea, n. 20 % mikä hiukan ihmetyttää. 

Selityksenä tälle kertoi myymälän valikoiman pitämisen täydellisenä koko myymälän aukioloajan ja 

jäljelle jäävien olevan sitten ”hävikkiä”. Sehän on tietysti makuasia laskeeko sen hävikiksi, pitäisi 

vaan miettiä mitä sille tehdään, jotta siitä saataisiin raaka-ainehinta ainakin takaisin, kyllä sitä 

leipää voi vielä seuraavanakin päivänä syödä. 

 



 

 

 

 

Jokunen työntekijäkin mukana kuvassa  



 

 

 

 

 

 

Iloisia matkalaisia leipomossa  



 

 

 

Tanskalaista leipätaikinaa 



 

 

Markhavenin kasvihuoneet 

Tiistain, 5.6.2012, ohjelmassa oli tutustuminen Luomuvihannestuotantoon. 

 Odensessa sijaitseva Marhavenin Luomutila on erikoistunut tomaattien ja kurkkujen viljelyyn. 

Vierailu alkoi loistavissa merkissä, sillä meitä varten oli keskeiselle kasvihuoneelle 

tuotu pöytä posliiniastioin ja nautimme maittavan luomulounaan.  

Klaus Sögårdin perheyritys oli kasvanut vaatimattomasta nuoren miehen kokeilusta 

merkittäväksi toimijaksi Tanskan luomumarkkinoilla. Työntekijöitä tällä neljän ja 

puolen hehtaarin kokoisella kasvihuonekompleksilla on 29 henkilöä. Tomaatti on 

pääartikkeli ja neljää erilaista tomaattilajia (luumu-, kirsikka-, pihvi- ja perinteinen 

tomaatti) viljellään kolmessa hehtaarin kokoisessa kasvihuoneessa. Näky oli mahtava, 

sillä yksi tomaattirivi käytävän molemmin puolin on yhteensä 136 metriä pitkä. 

Tomaattirungot kurottivat korkeuksiin ja tomaatteja näkyi joka puolella. Neljännessä 

kasvihuoneessa viljeltiin kurkkua ja se oli peräti 1,5 hehtaarin kokoinen. Yrityksen 

liikevaihto on 20 milj.DKK eli noin 3 milj. euroa vuodessa.  

Vihannesten osalta Tanska markkinoista suuri osa on jo luomua, sillä 75–80 % 

tuotteista on luomutuotteita. Munissa ja maidossa vastaava luku on 25 %, mutta 

kasvun odotetaan olevan ripeää. Isäntämme Klaus kertoi, että suomalaiset ovat 

tomaatin suurkuluttajia, sillä tomaatteja syödään meillä kaksi kertaa niin paljon kuin 

Tanskassa!! Mutta luomun osuus Suomessa on vielä hyvin alhainen, vain muutamia 

prosentteja. 

Kun kuulee sanan ”luomutila” ajattelee kenties toiminnan olevan hyvinkin 

kotikutoista, mutta Markhavenilla kaikki oli viimeisen päälle teknistä ja ison 

mittakaavan tuotantoa. Kasvihuoneissa oli automaattiset lämmön- ja kosteuden 

säätimet, kasvien juurille johdettiin luomuravinneliuokset letkuja pitkin, liikkuvat 

vaunut kulkivat rivien välissä ja helpottivat poimijoiden työtä. Luomulehmien lantaa 

käytettiin kompostissa yhdessä mädäntyvien viherjätteiden kanssa ja sadevedelle oli 

oma keräilyjärjestelmä. Tuholaisongelmia kasvihuoneilla ei torjunta-aineiden 

puutteesta huolimatta ollut. Tautien varalta tehtiin maaperän höyrytys joka 



 

 

kymmenes vuosi – ja se riitti pitämään taudit kurissa. Jätevedet hoidettiin avo-

uomaan johtamalla – ekologisin ratkaisuin. 

Keskusliike Coop oli ratkaiseva yhteistyökumppani menestyksen takana. Vuodesta 

1986 lähtien he ovat ostaneet kasvihuoneiden tuotannon myytäväksi ketjunsa 

myymälöissä. Tuotteita meni sekä Nettoketjun supermarketteihin että premium – 

myyntiin kalliimman profiilin myymälöihin. Isäntämme painotti yhteistyön 

merkitystä. Hän halusi olla joustava yhteistyökumppani COOPille ja myöntyväinen 

ehdotettuihin muutoksiin. Hinnasta neuvoteltiin aidosti ja kumpikin vastasi lähinnä 

omasta ”tontistaan”: Kaupan tehtävä on myydä ja Klausin tehtävä viljellä tomaatteja 

– ja näin molemmat halusivat asioiden olevan! Isäntämme korosti, ettei hän mene 

kommentoimaan katteiden suuruutta tms. sillä se ei ole hänen tehtävänsä. Tämä 

ideologia oli selvästi onnistunut ja tuotantomäärien jatkuva kasvu on siitä selvä 

osoitus. Kuinka helposti tuottaja voisikaan ruveta neuvottelemaan sentin tai kahden 

korotuksesta vedoten kaupan katteisiin, mutta siihen ei ole syytä ryhtyä – 

seuraavaksi tuottaja huomaakin, ettei tilauksia enää tule ja markkinoita ei omille 

tuotteille ole.  

Kiersimme kaikki kasvihuoneet – huh, kosteissa oloissa. Keskustelu kävi vilkkaana 

seurallisen ja iloisen isäntämme johdolla. Pian olikin jo aika sanoa hyvästit ja 

syöksähtää H.C. Andersenin museoon. Tutustuminen oli antoisa  ja ei pelkästään 

hyvien tarjoilujen takia.   
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Paikka  Odense Marcipan A/S 

  Toldbodgade   9-19 

  5000 Odence C 

Denmark 

 

 

Historiaa 

1909 – 1910 

Kirjanpitäjä Lauritz Thobo-Carlsen hankki pienen marsipaanitehtaan Dronningensgade Odensen ja 

vuonna 1910 kaikki alkoi. Asiakkaina olivat suuria määriä marsipaania käyttävät leipurit ja 

kondiittorit. Odense Marcipanfabrik laajeni tasaisesti seuraavan 30 vuoden aikana. Koneet otettiin 

käyttöön ja loogisia tuotantolinjoja perustettiin. 

 

1930 

Marsipaanitehdas aloitti uusien reseptien jakelun kondiittoreille ja leipureille. Monet 

suosituimmista kakuista ovat syntyneet viimeisten 70 vuoden aikana. Niistä tunnetuin ja vanhin 

tanskalainen kakku on Napoleonin Hattu. 

 

1956  

Uusi tehdas avattiin Toldbodgade Odensessa, jossa oli täysin varustettu koeleipomo ja laboratorio. 

Marsipaanitehdas aloitti myös ulkomaanviennin tuotteilleen 

 

1960 

Yhtiön kokemus pähkinän käsittelyssä johtaa välipalojen ja suolapähkinöiden tuotannon 

käynnistämiseen vuonna 1963 tuotemerkillä Kims. Marsipaanitehtaasta tulee nopeasti Tanskan 

suurin välipalojen tuottaja. 

 

1991 – 1999 



 

 

Odensen Marsipaanitehdas ottaa haltuun Norjan Orklan ja Odense Marsipaanitehdas sekä Kims 

jaetaan kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. 

Odense Marcipanfabrik vaihtaa nimensä Odense Marcipan A/ S. 

Nougatin ja pähkinätuotteiden tuotanto siirtyy Kims:ltä Odenseen, joten koko tuotanto on yhdessä 

paikassa Odensessa. 

Odense Marsipanelle myönnetään ISO 9001-sertifikaatti. 

Orkla ostaa ruotsalaisen marsipaanivalmistajan KAKA AB ja Odense Marsipanelle annetaan vastuu 

marsipaanituotannosta, joka on keskitetty Odenseen. 

 

2000-2009 

Muutaman seuraavan vuoden aikana tehdas laajenee merkittävästi sekä saa palkintoja että 

palkitaan ja on tuottanut useita tunnettuja brändejä yrityksen täyttäessä 100 vuotta 15. 

joulukuuta vuonna 2009. 

Odense Marsipanesta on tullut yksi suurimmista marsipaanin valmistajista maailmassa. 

 

 

  



 

 

KÖÖPENHAMINA  

to 7.6.2012 

 

Tänään ohjelmassa oli Kööpenhaminan kaupunkikierros, jossa saimme tietoa Tanskasta 

sekä Kööpenhaminan historiasta ja nykyisyydestä. Tanska on pinta-alaltaan 1/8 Suomen pinta-

alasta, mutta asukkaita on noin 200 000 enemmän.  

 

Kööpenhaminan pääkaupunkialueella asuu noin 1,2 miljoonaa ihmistä ja itse Kööpenhaminassa 

reilu puoli miljoonaa. Kööpenhaminassa helpoin tapa liikkua on polkupyörällä, mikä näkyy 

katukuvasta. Kööpenhaminassa on myös paljon katutöitä, kun uutta metrolinjaa valmistellaan. 

Oppaamme Hannu toivottikin meidät tervetulleeksi Kööpenhaminaan uudelleen noin kuuden 

vuoden jälkeen, jolloin työt pitäisi olla valmiina. 

 

Kööpenhamina koostuu useasta osasta. Kaupunkikierros alkoi Amagerin saaresta, joka on 

Kööpenhaminan edustalla. Historiallisesti saari oli Kööpenhaminan vihannespuutarha, nykyisin 

saarelta löytyy mm. lentokenttä sekä suora siltayhteys Ruotsiin (500 Kr per suunta). Kristianian 

satama oli alun perin vapaakaupunki, jonne kuningas sai pysyvää asutusta lupaamalla sinne 

muuttaneille 12 vuoden verovapauden. Själlannin saaressa puolestaan on Tanskan valta ja mahti: 

eduskunta ja kuningashuoneen asuntopalatsit. Saarelta löytyvät myös kansallismuseo, joka on alun 

perin ollut 1700-luvulla rakennettu kruunuprinssin poikamiesboksi, sekä kuningashuoneen ja 

laivaston kirkot. Nyhavn oli kuuluisan satusedän, H.C. Andersenin, suosiossa: hän on asunut 

satamassa 4:ssä eri asunnossa. Nyhavnista lähtee myös kanaalikierroksia, jolla kävimmekin 

virallisen ohjelman jälkeen ja näimme samoja kohteita kanaalilta päin.  

 



 

 

 

 

Kaupunkikerroksella kuulimme myös oopperatalon syntyhistoriasta (v. 2005). Oopperatalon on 

suunnitellut Henning Larsen ja lahjoittanut valtiolle yksi Tanskan rikkaimmista, miljonääri Mærsk 

Møller. Oopperatalon akustiikka on maailman parhaita, minkä takia maailman huippusolistit 

”jonottavat” päästäkseen laulamaan siellä.  

 

 



 

 

 

 

Pieni merenneito on yksi kuuluisimmasta nähtävyyksistä Tanskassa, se kuului tietenkin myös 

meidän ohjelmaamme. Lisäksi näimme mm. kuninkaallisen museon, joka sijaitsee Rosenborgin 

linnassa, Kööpenhaminan tuomiokirkon sekä raatihuoneen. Kaupunkikierroksemme päättyi 

Carlsbergin tehdasmuseoon. 

 

 

 

Carlsbergin tehtaat kuuluvat Jacobsenin suvulle. Nimensä tehtaat ovat saaneet perustajan pojan 

nimestä sekä sijainnistaan kukkulalla, Kööpenhaminalaisittain vuorella. Carlsbergin tehtaat on 

rakennettu 1840-luvulla. Alkuaikoina panimossa tehtiin olutta vuodessa noin 1 miljoona litraa. Siitä 

lähtien oluen valmistus on laajentunut, ja nykyisin Carlsbergin tehtaat tuottavat vuosittain olutta 

tehtaillaan ympäri maailmaa huomattavasti enemmän, vuonna 2005 jo noin 30 miljardia litraa. 

 



 

 

 

 

Carlsbergin tehtailta ajoimme lounastamaan ravintola Aamansiin niitä kuuluisia tanskalaisia 

voileipiä. Paikka oli suhteellisen pieni, mutta tunnettu: ilman pöytävarausta ravintolaan ei ollut 

asiaa. 

 

 



 

 

Lounaan jälkeen oli omaa ohjelmaa. suurin osa meistä aloitti tunnin kanaaliristeilyllä ja lopetti 

tuliaisten ostoksiin kävelykadulla. 

  

  

  

  

 


