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Det er kommunens ønske at forbedre ramme-
vilkårene for madiværksættere i Nuuk. Food-
lab tænkes som et brugerdrevet køkkenfæl-
leskab hvor iværksættere og virksomheder 
har mulighed for, at eksperimentere med 
grønlandske fødevarer. Foodlab er samtidig 
en platform for facilitering af samarbejde. 
 
Foodlab er både for de helt små eksperimen-
terende nybegyndere og for etablerede virk-
somheder, der ønsker at producere produk-
ter til hjemmemarkedet og turistindustrien. 
Vores vision med Foodlab er at inspirere til , at 
der vil være flere, som eksperimentere med 
grønlandske råvarer og med tiden skabe in-
novation og iværksætteri.

Foodlab kan via et bredt udvalg af køkkenfa-
ciliteter sænke driftsomkostningerne for små 
virksomheder og iværksættere der ønsker at 
producere produkter af grønlandske råvarer. 

På den måde kan Foodlab være med til at 
gøre det mere rentabelt for små iværksætte-
re at igangsætte produktion af nicheproduk-
ter til hjemmemarkedet og turistindustrien. 

Med tiden vil Foodlab gennem brugerne op-
bygge viden om eksisterende interesser og 
interessenter i samfundet, således at bruge-
re kan kobles til hinanden og danne netværk 
for iværksættere med interesse for særlige 
råvarer.
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Kommunimit kissaatigineqarpoq Nuummi nu- 
taaliorlutik nerisassassiortartunut pitsaane- 
rusumik sinaakkutissaqartitsinissaq. Eqqar- 
saatigineqarpoq Foodlab igaffiussasoq atu-
isunit ingerlanneqartoq aallarnisaasut sulif-
feqarfiillu kalaallit nerisassaataat aallaaviga- 
lugit ataatsimoorfigisinnaasaat. Peqatigitillu- 
gu Foodlab suleqatigiinnut atortulersuinikkut 
toqqammaviussaaq.  

Foodlab aallarterlaanut annikitsunnguanik 
misileraasunut aamma suliffeqarfinnut misi-
littagaqareersunut sammitinneqarpoq, nioq- 
qutissianik nunatsinni takornarianullu neri- 
sassiassanik nioqqutissiorusuttunut.
Foodlab pillugu takorluugaraarput amerla- 
nerusut kalaallit nerisassaataannik misile- 
raanikkut isumassarsiffigisinnaasaat, piffis-
sallu ingerlanerani nutaaliornikkut aallarni- 
saaffigisinnaasaat.

Suliffeqarfeeqqat kalaaliminernik nioqqutis-
siorusuttut igaffimmi atortuutinik assigiin- 
ngitsorpassuarnik peqarneratigut Foodlab 
ingerlatsinermut aningaasartuutinik annikilli-
saasitsisinnaavoq.

Taamaalilluni Foodlab atorlugu nunaqavissu- 
nut takornariaqarnermilu suliffissuarnut im- 
mikkut nioqqutissanik suliffeqarfeeqqat aki- 
lersinnaasumik nioqqutissiornissaat piviusun- 
ngortinneqarsinnaavoq.

Piffissap ingerlanerani Foodlab atuisut aq- 
qutigalugit ilisimasanik pioreersunik katersif- 
fiusinnaavoq aamma inuiaqatigiinni soquti- 
gisaqaqatigiinnik pilersitsisinnaalluni, taamaa- 
silluni atuisut kattussinnaallutik aallarnisaa- 
sunullu nioqqutissiassanut  immikkut  soquti- 
gisalinnut ataqatigiiaarisinnaallutik.
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