
Alle danskere kender 
Arla og Rynkeby. Det er 
noget med store mejerier, 
der producerer mælk 
og ost i lange baner, og 
det er juice i kartoner 
til morgenbordet. Men 
de to virksomheder har 
noget til fælles ud over 
størrelsen, som ikke 
alle kender til – de har 
udviklet nichebrands, 
som sælges i små 
mængder til udvalgte 
kundesegmenter. Arla 
har Unika og Rynkeby 
har Dagmar, som er 
sat i verden for at vise, 
at virksomhederne er 
mere end volumen. 
Men hvordan bliver 
en fødevaremastodont 
relevant for 
toprestauratørerne – og 
hvorfor overhovedet gøre 
sig ulejligheden? 
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Fra dagligvaremastodont til gourmetentreprenør

Men langsomt gik det op for Arla, 
hvad det egentlig handlede om, og 
med afsæt i det ny nordiske køkken 
blev ’Kokkeprojektet’, som det hed 
dengang, født. Formålet med Unika 
var og er i dag med Alex Racovea-
nus ord: ”At løfte mejeri til gastro-
nomisk verdensklasse, i samarbej-
de med toppen af gastronomien, 
og at vise, at Arla er en af verdens 
bedste mejeriproducenter.” 
Kokkeprojektet blev skudt i gang 
og lever altså stadig. Dog ser det 
noget anderledes ud i dag, hvor  
det først og fremmest er et sam-
arbejde mellem mejerister og pro-
duktudviklere. Kokkene kommer 
først ind senere i processen, og  
det er der en god grund til. 
”Kokkene forventer, at tingene går 
hurtigt, men det tager altså to til 
fem år at lave en ost. Kokkene er 
de ypperste madfortolkere og laver 
fantastiske retter, men mejerister 
og produktudviklere er de bedste i 
forhold til produktudviklingen. Det 
betyder, at kokkene først kommer 
ind i projektet, når produkterne 
skal testes i forhold til smag, teks-
tur etc.,” fortæller Alex Racoveanu. 

Den lille rebel i mastodonten

At være en lille virksomhed i et 
kæmpeforetagende som Arla kræ-
ver noget særligt. Både af medar-
bejderne i Unika-teamet, men også 
i resten af virksomheden, der skal 
forstå, hvorfor afdelingen arbejder 
anderledes end resten af huset. 
Alex Racoveanu beskriver Unika- 
teamet som ’intraprenører’. 
”Internt kan det være udfordrende 
at være en lille del af en stor del. 
Det kan være svært at opnå for-
ståelse for, at man arbejder på en 
anden måde og med andre kunder, 
der stiller andre krav og har andre 
forventninger. Vi skal være agile, 
og så er vi rebellerne,” forklarer 
Alex Racoveanu, som dog peger 

Opgør med ensartetheden 

Hos Arla var det ikke virksomheden 
selv, der pludselig kom i tanke om, 
at den ville lave en særlig afdeling 
med en serie af unikke mejeri- 
produkter. Afdelingen opstod, fordi  
en flok toneangivende kokke i 2002 
udfordrede Arla ved at spørge efter 
mangfoldigheden og den unikke 
smag i deres produkter. Det blev 
startskuddet til en læringsrejse 
og en helt særlig afdeling i Arla, 
der i dag, 16 år efter kokkenes insi-
sterende spørgsmål, producerer 
oste og en række andre produkter 
i gastronomisk verdensklasse. De 
ansatte i Arla Unika, som afdeling-
en hedder, adskiller sig markant fra 
resten af virksomheden. De laver  
produkter i små mængder, har tid 
til at lære af deres fejl og kører  
selv rundt til kunderne i deres egen 
lille ostebil. 
Det lyder måske let og enkelt.  
Nogle kokke savner noget unikt, 
og Arla laver en særlig afdeling, der 
kan levere. Men helt enkelt har det 
ikke været. Hverken at forstå, hvad 
kokkene ville have, eller at skabe 
fundamentet for at levere det. 
Alex Racoveanu, der siden 2016  
har stået i spidsen for Unika-
afdeling en, fortæller, hvordan Arla 
i første omgang var tøvende, da 
kokkene rejste deres kritik. 
”Først forstod Arla ikke helt kritik-
ken. Kvalitet var jo at lave den sam-
me smag hver gang. Produkterne 
skulle være ens og passe til mange 
mennesker – og det gjorde de alle-
rede,” siger Alex Racoveanu. 
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på, at der er fordele ved at være en 
del af noget større: 
”For eksempel giver det os mulig-
heden for at producere vores oste 
på forskellige mejerier. Gule oste 
bliver produceret på det mejeri, 
hvor de er eksperter i disse oste, 
og hvidskimmeloste laves der, hvor 
de er eksperter i dem. Vi har små 
hjørner på mange mejerier og ved 
at sprede det ud, får vi de dygtigste 
specialister i forhold til hvert pro-
dukt,” siger han. 
Selv om Unika på mange måder er 
særlig, har afdelingen ikke sær-
status, når det kommer til måltal 
og økonomi.
”Som resten af Arla bliver vi målt 
på top- og bundlinje. Men der bli-
ver også kigget på omtale, så der 
er både hårde og bløde måltal. De 
bløde måltal handler om inspira-
tion og om, hvor gode vi er til inno-
vation. Men Unika skal kunne stå på 
egne ben. Det er ikke et markeds-
føringsprojekt, og vi skal levere på 
både salg og bundlinje,” fortæller 
Alex Racoveanu.

Unika som en imagedriver 
Selv om Unika er mere end et  
markedsføringsprojekt, så handler  
satsningen naturligvis også om 
markedsføring og branding, og her 
spiller Unika en væsentlig rolle for 
hele virksomheden Arla. 
”Unika viser, at selv om man er 
stor, behøver alt ikke at være store 
produktionsserier. Store virksom-
heder kan også lave småskala-
produkter, der bliver værdsat af 
den gastronomiske top. Vi ønsker 
at vise omverdenen, at Arla kan 
producere oste i verdensklasse. 

»

”Un ika  s ka l  ku n ne  s t å  på 
egne  b en.  Det  e r  i kke  e t 
markeds f ø r in gs pro j ekt ,  
og  v i  s ka l  l evere  på  både  
sa lg  og  bu n d l in je . ”
— A l ex  Racoveanu ,  A r l a  Un ika
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kræver tid, ressourcer, fremsynet-
hed og indsigt, og at man har den 
fornødne ekspertise. Det kræver 
kompromisløshed og mod. Arla 
sætter sit navn og omdømme på 
spil, og risikoen går begge veje. 
Det er interessant, at virksom-
heden er trådt ud af sin komfort-
zone og har haft modet til at gå  
nye veje. Arla er blevet et forbil-
lede i forhold til innovations-
processer og har gjort et stort 
arbejde for den danske fødevare-
branche,” mener Hanne Harbo. 

Sommeliersaft som 
gastronomisk alternativ
På trods af succesen med Unika er 
der ikke mange danske virksom-
heder, der gør noget lignende. Risi-
koen for at fejle får muligvis mange 
virksomheder til at tøve. Ole Troel-
sø, som er gastronomiredaktør på 
Dagbladet Børsen og har fulgt den 
danske madscene gennem en lang 
årrække, forstår ikke, hvorfor flere 
virksomheder ikke gør som Arla.  

Unika giver desuden mulighed 
for at komme ind til andre salgs-
kanaler og personer end den  
store virksomhed,” forklarer Alex 
Racoveanu. Hanne Harbo, som er 
Strategic Food Planner og part-
ner hos branding- og innovations-
bureauet Nørgaard Mikkelsen, der 
har specialiseret sig i fødevare-
branchen, har ikke svært ved at få 
øje på værdien af Unika: 
”Arla får alt det, der er investe-
ret i Unika, tilbage ved at udvise  
proaktivitet over for omverdenen. 
Spin off-effekten er kæmpestor. 
Arla har genopfundet sig selv fra 
bunden og sætter derved nye per-
spektiver for sig selv. Det er sundt 
for virksomhedens selvopfattelse 
at være et forbillede i branchen og 
at gå forrest, når det handler om at 
vise, hvad der kan lade sig gøre,”  
siger Hanne Harbo. 
Det kræver hårdt arbejde, og der er 
meget på spil, når en virksomhed 
kaster sig ud i nye eksperimenter. 
”De største udfordringer er, at det 

Fra dagligvaremastodont til gourmetentreprenør

”Rynkeby  e r  ken dt  fo r  a t  p roducere 
j u ice  og  s a f t  i  ka r t on ,  men  v i  m ang lede 
e t  a l te r n a t i v  t i l  res t aurant e rne ,  hvor 
vo res  p rod u kte r  s t o r t  se t  kun  b l i ve r 
b rug t  i  m a d l avn ing  og  i  d r inks . ”
— S anne  Lundsgaard  Rasmussen,  Rynkeby  Dagmar
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”Det er mærkeligt, at der ikke er 
flere, der har gjort det. Det er som 
om, at de andre virksomheder lure-
passer lidt,” siger Ole Troelsø.
En af de virksomheder, som også 
har bevæget sig uden for sin kom-
fortzone er Rynkeby, som for et par 
år siden barslede med mostserien 
Dagmar, der adskiller sig markant 
fra den helt traditionelle Rynkeby- 
karton med aben, som vi kender  
fra juicen på morgenbordet. 
”Rynkeby er kendt for at producere 
juice og saft i karton, men vi mang-
lede et alternativ til restaurant-
erne, hvor vores produkter stort 
set kun bliver brugt i madlavning 
og i drinks. Man sætter jo ikke en  
juicekarton på bordet,” fortæller 
Sanne Lundsgaard Rasmussen, der  
er Customer Marketing Manager 
hos Rynkeby. 
Hun har været med på hele rejsen 
fra den første spæde ide til den 
færdige Dagmar-serie. En rejse, 
der har varet et par år, og hvor 

endestationen ikke var kendt, da 
den blev skudt i gang. Det har også 
krævet en hjælpende hånd udefra 
for at komme rigtigt fra start på  
vejen hen mod et helt andet pro-
dukt end de produkter, som virk-
somheden normalt producerer.
”For at få de helt rigtige egenska-
ber med udgangspunkt i vinens 
verden, allierede vi os med en 
sommelier. Vi ønskede at skabe 
et produkt, der kunne det samme 
som vin, og vi havde brug for at 
sætte ord på, hvad det var for nogle 
smags pro filer, der skulle pitches til 
produktudviklerne som syre, sød-
me og tanniner. Vi tog desuden fat 
i en række fagpersoner med viden 
om råvarer, mad og sensorik og  
arrangerede en idegenererings-  
work shop, hvor vi arbejdede med 
forskellige muligheder,” forklarer 
Sanne Lundsgaard Rasmussen. 
Ud af den proces kom Dagmar. Et 
alkoholfrit alternativ til vin, der 
består af varianter, der matcher 
både det salte og det søde køkken.  
Drikken er opkaldt efter Dagmar 
Andreasen, der er datter af Rynke-
bys grundlægger Inger Rasmussen, 
som overtog ansvaret for Rynkeby 
efter sin mor i 1953. Dermed knyt-
ter drikken sig tæt til modervirk-
somheden Rynkeby og er med til 
at bære historien videre. At vise 
den tilknytning er vigtig, fortæller  
Sanne Lundsgaard Rasmussen:
”Rynkeby er en stor og anerkendt 
virksomhed, der kan levere meget 
til mange. Men den kan også no-
get til nicher. Det her er en måde 
at vise virksomhedens ekspertise 
og viden om frugt og grønt. Der er 
masser af Rynkeby-dna i Dagmar, 

»
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medier, og så er mund-til-mund 
helt afgørende,” forklarer Sanne 
Lundsgaard Rasmussen.  
I sidste ende er det kokkenes vil-
lighed til at servere produktet, der 
bestemmer, om det er en succes, 
og den fineste anprisning for Dag-
mar er, at en kok står og taler om 
produktet, som var det en vin. Og 
det gør kokkene, blandt andet på 
Restaurant Bind, som er en af de 
restauranter, der serverer Dagmar. 
Her er restaurantchef, Ronni Frisk, 
ikke i tvivl om, hvorfor valget faldt 
på Dagmar: 
”Der er ikke noget andet på mar-
kedet, der ligner af samme kva-
litet. Det matcher vin godt, men 
er noget, som alle kan drikke.  
Alle kan lave saft, men ikke alle 
kan lave saft med den lille smule  
tørhed, der er i Dagmar. Det er den 
tørhed, der gør, at den virker som 
vin, og som gør den mere til alko-
holfri vin end til saft,” lyder for-
klaringen fra Ronni Frisk.
Dermed har restauranten et reelt 
alternativ til vinmenuen, som ikke 
udelukkende består af søde safter 
– uden at de selv skal i gang med  
en saftproduktion. 

og det har hele tiden været vigtigt 
at være tro mod virksomhedens 
rødder og historie.” 

Vil anerkendes for andet en 
papkartoner 
Formålet med Dagmar i forhold til 
den øvrige virksomhed er klar. 
”Dagmar skal være øverst i hierar-
kiet og have en afsmittende effekt 
på den øvrige produktportefølje. 
Gevinsten for resten af forret-
ningen er, at virksomheden især 
hos restauranterne bliver aner-
kendt for andet end papkartoner. 
Rynkeby får anerkendelse som 
ekspert inden for frugt og grønt, og 
det smitter positivt af på det over-
ordnede brand. Vi får en eksklusi-
vitet hos en ny målgruppe,” siger 
Sanne Lundsgaard Rasmussen. 
Men produktet skal ud i verden for 
at skabe værdi, og det er ikke nød-
vendigvis en nem proces. Ifølge  
Rynkebys Customer Marketing  
Manager er det benhårdt arbejde 
at blive et anerkendt produkt hos 
restauranterne. 
”Det er en lang proces, og mange 
af restauranterne kan selv. Vi har 
hjulpet Dagmar på vej ved at opret-
te et samarbejde med fagpersoner, 
som har det rigtige netværk og ved 
samtidig at være synlige på de rig-
tige arrangementer og ved de rette 
events, hvor det meget handler om 
den personlige præsentation – og 
at uddele smagsprøver naturligvis. 
Vi bruger selvfølgelig også sociale 

Markedsføring under 
radaren
For både Unika og Dagmar er det 
vigtigt, at bevæge sig i de øverste 
gastronomiske lag. Derfor bliver 
der ikke lavet store landsdækken-
de kampagner for at markedsføre 
produkterne, som begge virksom-
heder gør med deres øvrige pro-
duktportefølje. Ifølge Hanne Harbo 
fra Nørgaard Mikkelsen giver det 
god mening.
”Det er subtil markedsføring, der 
går under radaren. De rigtige kun-
der har set produkterne – alle  
andre behøver ikke at se se dem. 
Ved at markedsføre sig på den 
måde, er det helt andre mekanis-

Fra dagligvaremastodont til gourmetentreprenør

Arla

Arla

114



mer, der bliver sat i gang. De her 
virksomheder skal kunne frem-
stå 100 procent troværdige – og 
det gør de. De skal turde gøre det 
mærkelige, og det gør de også ved, 
at de går ind og arbejder med san-
selighed og æstetik. Det er andre 
værdier end den vanlige markeds-
føring, og det kan noget helt an-
det.”
At de store virksomheder har mo-
det til at gøre noget småt, er vigtigt 
i forhold til kokkenes opfattelse af 
virksomheden, mener Hanne Harbo:
”Det skaber respekt hos kokkene, 
når makro går til mikro. Men det 
kræver mod fra virksomhedernes 
side – også i forhold til iscene-
sættelsen. For eksempel når Arla 
kalder serien for Unika. Der er in-
tet ved siden af, intet over. Det er 
gastronomisk overskud, så det gør 
noget.” 
Det er ikke nogen let sag konstant 
at skulle genopfinde sig selv. 
”Det er udfordrende hele tiden at 
være på en læringsrejse, som vi 
kalder det. Vi skal være ydmyge 
og blive ved med at innovere. Det 
skal være nye produkter, der ikke 
er set før. Vi vil ikke kopiere. Men 
vi vil også innovere på andet end 

»

”De  h er  v i r ks omheder  ska l  kunne  f remstå 
100  p roc en t  t roværd ig e  –  og  det  g ør  de . ”
— Ha nne  Harbo ,  b rand ing-  og  innova t ionsbureauet  Nørgaard  M ikke l sen
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og numrene på Dagmar. Det pil-
ler ved opfattelsen af fødevare-
branchen, når man gør, som de har 
gjort,” siger Hanne Harbo. 
At Dagmar har numre frem for 
egentlige navne, er der en god 
grund til, forklarer Sanne Lunds-
gaard Rasmussen fra Rynkeby:
”Produkterne har fået navne/ 
initialer efter de udviklere, der 
står bag. Det giver ikke mening at 
give produkterne navn efter ind-
hold, da det kan være svært for 
en gæst at forholde sig til Marie-
tidsel, Kamille etc. For os er det 
vigtigt, at smagen er i top i forhold 
til sammensætningen af råvaren. 
Og derfor er det ikke en given rå-
vare, der skal afgøre, om kunden 
kan lide produktet eller ej – det er 
smagsoplevelsen.”
Unika og Dagmar sætter spor i  
fødevarebranchen og passer godt 
ind i en række af tidens store  
fødevaretrends. 
”De tapper begge ind i forskellige 
trends. For eksempel i forhold til 
nydelse og fokus på en mere posi-
tiv livsstil, hvor vi ser det store i det 
små og tillader os selv momentvis 
luksus. Men selvfølgelig også kær-
ligheden til det lokale, hvor Arla og 
Rynkeby begge agerer som små 
producenter ved at træde et skridt 
ved siden af sig selv med Unika og 
Dagmar. Her ligger moment er af 
buzzword’et bæredygtighed, når 
de flytter perspektivet til det nære 
og lokale. De har begge skabt en 
ny form for relevans for henholds-
vis ost og vinøs saft menu,” siger 
Hanne Harbo. 

produkterne, for eksempel i for-
hold til markedsføring, salg etc. Vi 
fejler os frem, bliver inspireret og 
prøver igen og igen,” fortæller Alex 
Racoveanu fra Arla. 
Den konstante udvikling er afgøren-
de, og det er også den, der gør, at 
Unika bliver ved med at være rele-
vant for kokkene. Men noget er ble-
vet større med tiden. Det har blandt 
andet betydet, at Unika-serien, der 
oprindeligt blev lavet med og til top-
gastronomerne, i dag er tilgængelig 
for en bredere kreds af kunder. Den 
eksperimentelle del hedder i dag 
Unika X, og produkterne fra den se-
rie er primært til landets topkokke. 
Derudover består Unika-serien af 
mejeriserien Essens.

Mærkelighedsværdi og 
tidens trends 
Uanset hvilke produkter der er 
tale om, har de en særlig betyd-
ning for Unika-teamet. Det er man 
ikke i tvivl om, når man taler med 
Alex Racoveanu. 
”Vi kalder ostene for vores oste-
børn. De har deres egne navne og 
deres egne historier. De skal tages 
hånd om, vaskes, lagres, dehydre-
res og så bliver de helt deres egne 
– lige som børn,” siger han. 
Ostene har heller ikke de sædvan-
lige navne, som vi kender dem fra 
oste og andre mejeriprodukter. 
Ifølge Hanne Harbo fra Nørgaard 
Mikkelsen har også det en betyd-
ning, når både Unika og Dagmar 
vælger anderledes navne. 
”Der er noget ’mærkeligheds-
værdi’ i navnene, såsom Gnalling  
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Verden venter 
Der er altså ingen tvivl om, at det 
har betydning for fødevarebran-
chen, når store virksomheder har 
modet til at kaste sig over niche-
produktion og være med til at dri-
ve innovation og nytænkning samt 
rykke barren for, hvad der kan lade 
sig gøre. Det kan vi glæde os over 
i Danmark. Hvorfor Unika ikke  
allerede er rykket ud over de dan-
ske grænser, undrer Ole Troelsø fra 
Dagbladet Børsen:
”De har mig bekendt ikke gjort  
meget for at vise sig i udlandet. De 
bør tage skridtet helt ud og tage 
til New York, San Fransisco, Hong 
Kong eller Paris,” siger Ole Troelsø. 
Det er der dog ingen planer om, 
fortæller Alex Racoveanu fra Arla 
– og så alligevel. Det er godt nok 
ikke New York eller Hong Kong, 
men Unika er nu på vej ud over de 
danske landegrænser. Det sker i 
efter året 2018, når de går ind på 
det svenske marked. 
”Det bliver både med oste, der er 
produceret i Sverige og hele det 
danske sortiment, og med samme 
strategi som i Danmark. Step by 
step,” lyder det fra Alex Racoveanu. 
Hvad Dagmar angår, er der ikke 
umiddelbart planer om eksport, 
men derfor er der stadig rig mulig-
hed for videreudvikling:
”Dagmar er et nicheprodukt, men 
med masser af potentiale, der kan 
udvikles i mange retninger og til 
andre markeder, især med fokus på 
den tendens der viser sig i marked-
et med behov for flere alkoholfrie 
produkter,” afslutter Sanne Lunds-
gaard Rasmussen fra Rynkeby.  

”De  t a pper  begge  ind  
i  f o r s ke l l i ge  t rends .  
Fo r  e ks em pe l  i  f o rho ld  
t i l  nyd e l s e  og  f okus  på  
en  m ere  pos i t i v  l i vss t i l ,  
hvor  v i  s e r  det  s to re  i  de t 
små  og  t i l l a der  o s  se l v 
mom en tv i s  l u ks us . ”
— Hanne Harbo, branding- og innovationsbureauet Nørgaard Mikkelsen
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