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Q & A - Hvem, hvad og hvorfor Send Flere Krydderier 

 
Hvad er Send Flere Krydderier?  
Send Flere Krydderier er en café- og cateringvirksomhed, der laver mad ud fra de traditioner og madkundskaber, 
som vores kokke har båret med sig fra deres oprindelseslande. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der har som 
mål at skabe arbejdspladser og muligheder til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der er langt fra det 
danske arbejdsmarked.  
 
Hvad betyder det, at Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk virksomhed?  
At være socialøkonomisk betyder, at man som virksomhed både driver en forretning på markedsvilkår og tager et 
ekstraordinært socialt ansvar. I Send Flere Krydderier tjener vi vores penge ved at sælge mad, og tager det sociale 
ansvar ved at tilbyde køkkenfaglig opkvalificering og jobs til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Alle penge vi 
tjener i Send Flere Krydderier går til at udvikle virksomheden.  
 
Er Send Flere Krydderier en kommunal virksomhed? 
NEJ. Vi er en privat virksomhed, der tjener vores egne penge. Send Flere Krydderier har aldrig fået 
kommunalstøtte. Vi sælger beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb til Københavns Kommune. Det er et salg, 
som når vi sælger en sambusa. 
 
Hvad er beskæftigelsesrettet opkvalificering?  
I Send Flere Krydderier tilbyder vi minoritetsetniske kvinder langt fra arbejdsmarked køkken- og café faglige 
opkvalificering, der skal knytte kvinderne til arbejdsmarked, og i sidste ende hjælpe dem i job enten i Send Flere 
Krydderier eller i andre virksomheder. Kvinderne er i opkvalificering i 26 uge, og bliver visiteret fra jobcentret.  
 
Hvorfor hedder vi Send Flere Krydderier?  
Vi hedder Send Flere Krydderier fordi de kvinder, der kom til Danmark i 1980 ́erne og 1990'erne, altid spurgte 
deres familie i oprindelseslandet, om de ville sende flere krydderier til Danmark. Dengang var der ikke 
grønthandlere på hvert et hjørne, og når der endelig kom forsyninger fra det store udland, skulle man ståi kø i 
timevis for at få en lille knold ingefær eller et bundt mynte.  
 
Hvornår og hvordan er Send Flere Krydderier startet?  
Send Flere Krydderier udspringer af Indvandrer Kvindecentret. Virksomheden startede i 2013 og vi åbnede vores 
første café i 2014. Send Flere Krydderier blev etableret, fordi kvinderne på centret havde svært ved at få arbejde, 
og på samme tid var nogle virkelig dygtige kokke. Derfor blev maden også vores forretningsgrundlag.  
 
Hvad er Indvandrer Kvindecentret?  
Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt fællesskab for minoritetsetniske danskere. Indvandrer Kvindecentret 
tilbyder rådgivning og aktiviteter, der styrker medborgerskab og handlekraft for børn, unge og voksne, der lever i 
socialt udsatte livspositioner. Centrets fokusområder er opbygning af kompetencer, etablering af netværk og 
relationer, jobskabelse og forebyggelse af social ulighed i sundhed.  

 
Hvad er sammenhængen mellem forskellige filialer af Send Flere Krydderier? Vi er den samme virksomhed og det 
samme arbejdsfællesskab, blot på flere adresser. Maden kan godt variere fra sted til sted, fordi det både 
afhænger af, hvilken kok, der er i køkkenet og hvilken type gæster, der kommer. Man kan altid tjekke menukort 
og se mere mad info på Facebook eller hjemmesiden. 
 
Hvor mange ansatte har vi? Det kan veksle fra sæson til sæson og fra filial til filial, men vores mål er altid, at der 
60 % af vores kolleger, der repræsenterer den gruppe kvinder, som vi er sat i verden for at hjælpe ud på 
arbejdsmarkedet. 

 

 


