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IVÆRKSÆTTER:  
Lotte Brøns fra Kor-
sør sælger havepynt 
og køkkenudstyr 
online. Hun impor-
terer også special-
salt og økologiske 
urter fra Sicilien. 
Næste skridt er 
vegansk chokolade.  

Af Mette Kjær Nielsen

Under én fane kan man købe 
karsebakker, køkkenknive 
og italienske skærebrætter 
af oliventræ. Under en an-
den kan man bestille hjælp 
til at indrette sin have. Un-
der en tredje kan man købe 
jernpynt til haven og have-
handsker. Og under en fjer-
de kan man købe økologiske 
italienske urter og uraffine-
ret, organisk siciliansk hav-
salt. 

På www.luxuslife.dk kan 
man købe en række meget 
forskellige produkter og ser-
vices. 

Blandet italiensk 
landhandel
Bag den digitale forretning 
står Lotte Brøns. Hun er 53 
år, fra Korsør, er oprinde-
ligt uddannet lærer, men 
har i mange år drevet selv-
stændig virksomhed og 
importeret og solgt mange 
forskellige varer fra ru-
mænske havemøbler til det 
italienske salt. Både en gros, 
til detailhandlen og direkte 
til private. I de senere år er 
fokus i højere grad landet på 
italienske produkter. Det er 
sket igennem Lottes mand, 
Francesco Sidoti, hvis fami-
lie stammer fra Sicilien. 

- Jeg vil ikke sige, at jeg 
altid leder efter nye varer. 
Men jeg begejstres meget let, 
og når jeg først er begejstret, 
vil jeg dele en vare med alle 
andre, fortæller Lotte Brøns 
fra firma- og hjemmeadres-
sen direkte ud til Storebælt 
i Korsør. 

- Jeg bliver drevet af det at 

få noget til at lykkes og af at 
dele min begejstring for kva-
litetsprodukter, forklarer 
direktøren. 

Det særlige salt
En af de dage, hvor Lotte 
Brøns blev begejstret, lig-
ger tilbage i 2013. Under et 
familiebesøg på Sicilien tog 
Francesco hende med ud 
for at kigge på saltpander-
ne i Trapani på Siciliens 
nordvestlige kyst. Et om-
råde, som bliver beskyttet 
af WWF. Her står hvide fla-
mingoer i det lave vand. Og 
her håndhøstes salt i det be-
skyttede område, hvor både 
fønikere, romere og vikin-
ger angiveligt har hentet de-
res salt. Maskiner er ganske 
enkelt ikke tilladt i området.

- Saltet her er ikke raffine-
ret. Det er »bare« drænet for 
vand. På den måde bevarer 
man alle mineralerne. Men 
det er meget anderledes, end 
det salt, vi er vant til, både 
fordi det smager mere salt, 
og fordi saltet er vådt, for-
tæller Lotte Brøns.

- Da jeg så saltet, sagde jeg 
til min mand: »Det her salt 
skal jeg leve af at sælge«. 

De to bestilte en enkelt 
palle af saltet hjem til Dan-
mark. 

Siden er enkeltpaller ble-
vet til en container ad gan-
gen. Og flere italienske pro-
dukter er føjet til. Blandt an-
det økologiske krydderurter 
fra en lokal bonde. 

Sprede varerne ud
Den helt store udfordring 
som enkeltmandsdrevet 

importvirksomhed er, at få 
varerne videre ud til kun-
derne. Det gør Lotte Brøns 
ved både at sælge en gros 
til restauranter og fødeva-
refabrikanter, ved at sælge 
til butikker og igennem net-
handlen direkte til kunder-
ne.

- Der er sket meget, siden 
jeg først begyndte at sælge 
tilbage i 2002. Man kan ikke 
længere bare gå ind i en bu-
tik og sælge varer. Det hele 
foregår på nettet, forklarer 
Lotte Brøns. 

- Jeg har været på messer 
og markeder. Jeg har været 
inde over Væksthusene og 
European Enterprise Net-
work. Nu er jeg kommet med 
i noget, som hedder »Agro 
Food Cluster«. Jeg har også 
lige været inde at præsente-
re mine varer for Bilka In-
novation, og jeg håber og sat-
ser på, at de tager både kryd-
derierne og saltet ind i deres 
projekt. Det er et forløb, hvor 
varerne så kommer på hyl-
derne i et par måneder til at 

begynde med i de fem største 
varehuse. 

Udfordrende 
fødevaremarked
Undervejs i omstillingen 
til - også - at sælge fødeva-
rer, har der fulgt en masse 
udfordringer med. Især i 
forhold til fødevaremyndig-
hederne.

- Man må for eksempel 
ikke kalde noget fra havet 
»økologisk«, så selv om der 
hverken er tilsætningsstof-
fer eller maskiner i udvin-
dingen af vores havsalt, kan 
vi ikke bruge den betegnel-
se. I stedet må vi kalde det 
»organisk«, forklarer Lotte 
Brøns. 

- Fødevarereglementet er 
mere kompliceret og svære-
re at navigere i end Skat! Det 
er meget uigennemsigtigt, 
siger hun.  

Foran Lotte Brøns ligger et 
stort udvalg af smagsprøver 
på økologisk, vegansk cho-
kolade fra Sicilien. Smags-
prøverne er netop kommet, 

og netop denne chokolade 
skal formentlig være den 
næste udvidelse under fa-
nerne i Lottes forretning. 

- Jeg er også ved at starte 
import af en speciel type ro-
mersk mel, tumminia, som 
indeholder så lidt gluten, at 
mange glutenintolerante 
kan spise brød bagt på det, 

fortæller Lotte Brøns. 
For at lære at bruge de ita-

lienske produkter ordent-
ligt at kende, blogger Lotte 
Brøns også på hjemmesi-
den - både om mad og have 
- ligesom hun gerne deler op-
skrifter fra den sicilienske 
familie såvel som det danske 
køkken på siden. 

Lotte Brøns ser muligheder  
i både bålfade, salt og chokolade 

n Firmanavn: LL Ser-
vices & Consulting ApS, 
herunder Luxuslife.
n Indehaver: Lise Lotte 
Brøns Poulsen.
n Firmakontor: Skræn-
ten 12B, 4220 Korsør.
n Antal medarbejdere: 
Enkeltmandsvirksom-
hed.
n Årstal for oprettelse: 
2002.
n Omsætning: Ikke op-
givet.

Nøgletal

BLÅ BOG

n Lotte Brøns 53 år. 
n Født og bosat i  

Korsør.
n Bor sammen med 

sin italienske mand, 
Francesco Sidoti.

n Oprindeligt uddan-
net lærer.

n Selvstændig  
erhvervsdrivende 
siden 1997.

n Direktør i LL Services 
& Consulting ApS - 
herunder  
Luxuslife.dk.

» Da jeg så saltet, 
sagde jeg til min mand: 
»Det her salt skal jeg 
leve af at sælge«. 

Lotte Brøns,  
indehaver af Luxuslife

Lotte Brøns driver Luxus-
life fra sit hjem i Korsør. 
Her er et stort udvalg af 
chokoladesmagsprøver 
og siciliensk salt spredt 
ud over spisebordet.  
Foto: Anders Ole Olsen

Et af de nye chokoladeprodukter er slet ikke chokolade. Det er i stedet 
et smørrepålæg lavet på mandler i stedet for hasselnødder, som vi 
kender det.  Foto: Anders Ole Olsen

De tørrede, økologiske krydderier fra Italien kommer på stilkene. Så 
kan aromaen og smagen holde sig frisk i tre år i stedet for to år, for-
klarer Lotte Brøns. Foto: Anders Ole Olsen


