
Økologisk minifarm
Visualiser urban svampeproduktion i din virksomhed



Dyrk svampe i din virksomhed 

Med en minifarm i jeres virksomhed, kan I høste friske svampe af  højeste 
kvalitet, til brug direkte i jeres køkken. Alle svampene er dyrket på 
restprodukter fx. økologisk kaffegrums.
Med Beyond coffee’s minifarm kan I være med til at bruge vores 
fælles ressourcer bedre og samtidig få unikke spisesvampe til køk-
kenet.

Økologisk svampe-høst

Minifarmen kan huse 16 svampe-poser, hvor der ugentligt kan høstes 
min. 8 kilo svampe fra farmen. Alle svampe er certificerede økologiske og 
kan indgå i økologiregnskabet.



Teknologien bag

Minifarmen regulerer automatisk temperatur, luftfugtighed og CO2 
niveau. Dette skaber de optimale vækstvilkår for svampene hele året 
rundt. Farmen skal blot tilsluttes almindelig stikkontakt. 

Med en minifarm i jeres virksomhed, kan I høste friske svampe af  højeste 
kvalitet, til brug direkte i jeres køkken. 

Brug af  minifarmen

Beyond Coffee leverer ugentligt nye svampeposer, som har små spirende 
spise-svampe. I løbet af  4-5 dage vil de vokse sig høstklare, som vist på 
billederne.
Den ugentlige levering vil ske efter aftale, men mandage er ofte det 
oplagte valg, så svampene kan vokse sig store i løbet af  ugen.

Lion’s mane ved levering

Høstklar Lion’s mane 

Østershatte ved levering

Høstklare Østershatte 



Det siger kunderne

“ Minifarmen er et tilløbsstykke for både gæster og samarbejdspartnere her på hotellet. Derudover er 
        det en perfekt løsning for os, da det betyder vi har friske og super bæredygtige svampe til rådighed 
ver       uge. Det eneste vi skal gøre er at høste og tilberede svampene. Resten klarer Beyond Coffee”

Rasmus Rasmussen,
 Køkkenchef, Comwell Portside

Leje af  minifarmen

Kunden lejer minifarmen. Inkluderet i lejen er en ugentlig service med rengøring og eftersyn af  al 
teknik. Er I interesserede i at få en minifarm ud i jeres virksomhed, eller blot interesserede i at høre 
nærmere, så kontakt os på kontakt@beyondcoffee.dk
På nuværende tidspunkt kan minifarmen serviceres indenfor viste markerede område.

Beyond Coffee
Kattegatvej 45, 2159 Nordhavn
kontakt@beyondcoffee.dk
Telefon: 42556520


