
OM SEND FLERE KRYDDERIER  
 

Send Flere Krydderier er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Nørrebro, der tilbereder og 
sælger mad med afsæt i minoritetsetniske kvinders kogekunst (www.sendflerekrydderier.dk). 
Virksomhedens formål er at vokse og skabe arbejdspladser. Gennem de snart 7 år, vi har drevet 
virksomhed, har vi vist, at mad og måltider kan meget mere end at mætte. At mad bygger broer, 
skaber lokal sammenhængskraft og vigtige sociale forandringer også for dem, der lever i de mest 
socialt og beskæftigelsesmæssigt udsatte positioner.  
 
At være socialøkonomisk betyder, at man som virksomhed både driver en forretning på 
markedsvilkår og tager et ekstraordinært socialt ansvar. I Send Flere Krydderier er vores sociale 
indsats rettet mod etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig baggrund, der er over 30 år og langt 
fra arbejdsmarkedet. Denne målgruppe repræsenterer den gruppe af borgere i det danske 
samfund, der har den laveste erhvervsfrekvens, idet mere end 50 % af målgruppen står uden for 
arbejdsmarkedet.  
 
Siden etableringen af Send Flere Krydderier i 2013 har vi arbejdet intensivt med at udvikle et 
virksomhedskoncept, der både rummer en effektiv beskæftigelsesmodel, der rykker nogle af de 
medborgere, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse og samtidig være en 
socialøkonomisk virksomhed, der agerer på markedsvilkår.   
 
Send Flere Krydderiers formål opfyldes gennem virksomhedens to produkter;  
 

Det kommercielle produkt, der er tilberedning og salg af mad, og som er grundlaget for at 
udvikle en virksomhed, der konkurrerer og vækster på markedsvilkår, så kvinder fra 
målgruppen kan ansættes. Udover at drive to cafeer, leverer vi catering til private og 
virksomheder, frokostordninger, vi står for mødeforplejning i de kulturhuse, vi forpagter vores 
cafeer i ligesom vi lejer cafeerne ud til private selskaber samt til receptioner og seminarer til 
virksomheder, offentlige og private organisationer.  

 
Det sociale produkt, der er beskæftigelsesrettet opkvalificering af minoritetsetniske kvinder 
(jf. LAB kap 11). Formålet med opkvalificeringen er at styrke arbejdsidentiteten og formalisere 
målgruppens kompetencer, således, at kvinderne knyttes tættere til arbejdsmarkedet ved 
ansættelse på ordinære vilkår enten i Send Flere Krydderiet eller i eksterne virksomheder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I dag udgøres virksomheden af to cafeer i hhv. Kulturhuset Union og i Nørrebrohallen, og knap 70 % 
af virksomhedens fastansatte var før de blev ansat i Send Flere Krydderier kategoriseret som 
aktivitetsparate.   
  
Send Flere Krydderier udspringer af Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro, der blev etableret i 
1983, og som frivillig baseret NGO tilbyder helhedsorienterede kompetence- og sundheds- og 
socialfagligopbyggende indsatser for socialt udsatte etniske minoritetsfamilier. Indvandrer 
Kvindecentret har åbent knap 50 tm. om ugen, og har årligt knap 12.500 besøg, og tilknyttet et 
frivilligkorps på 200 personer. Alle borgere, der visiteres til Send Flere Krydderiers 
beskæftigelsesrettede opkvalificering bliver introduceret og opfordres alle til at deltage i Indvandrer 
Kvindecentrets mange frivillige aktiviteter (www.i-kc.dk). 
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