
Lars Berggreen må holde ind til siden, da han bliver ringet op af 
Danske Bank på sin vej ud til Billund Lufthavn.

Ikke fordi han ikke kan tale håndfrit i bilen, men fordi stemmen 
i den anden ende overdrager en besked, der gør det svært at 
køre videre.

»Jeg fik simpelthen gåsehud på armene og tænkte bare: “Det er 
jo helt vildt det her”.«

Hans restaurant-koncept, The Buddha Bowl Project, har på det 
tidspunkt netop slået dørene op til butik nr. to i lufthavnen. Og 
konceptet er også baggrunden for bankens opkald.

For selvom det kun er knap to år siden, Lars Berggreen åbnede 
den første restaurant med salater, smoothies og burgere på 
Dæmningen i Vejle, er konceptet blevet nomineret til Entrepre-
neur of the Year-prisen i kategorien “Start up skalering”.

Bag prisen står E&Y, et af verdens største konsulenthuse, og The 
Buddha Bowl Project er blandt 10 danske nominerede i sin kate-
gori. En realitet, der vækker både glæde og overraskelse i bilen.

»Når man står op hver dag og bruger så meget tid, energi og 
penge på et projekt, så kan man godt nogle gange komme 
til at tænke: “Hvad er det dog, vi har kastet os ud i”. Så det er 
selvfølgelig ualmindeligt tilfredsstillende at få sådan en opring-
ning,« siger han.

Et E&Y-panel skal nu vurdere de 10 nominerede, og herefter vil 
tre blive udvalgt til en finale i november, hvor de skal pitche 
foran flere repræsentanter fra dansk erhvervsliv i Kolding.

Vinderen af kategorien får mulighed for at fortsætte i en inter-
national start up-konkurrence - men det er ikke så vigtigt for 
Lars Berggreen, om hans koncept går videre i konkurrencen 
eller ej.

»Det vil selvfølgelig være dejligt, men bare det, at de har be-
mærket os på så tidligt et stadie, det er vi ualmindeligt stolte 
af,« siger han.

Konceptet skal udbredes
Lars Berggreen har stået i spidsen for 18-19 forskellige projekter 
i restaurationsbranchen gennem sin karriere, og foruden The 
Buddha Bowl Project driver han i dag Lido Cafeen.

Hans nyeste projekt adskiller sig dog fra de øvrige ved at være 
den første, der er lavet til at blive skaleret op.

»Vi ved godt, vi er små, men vi tillader os at tænke nogle lidt 
større tanker. Det har været hele mindsettet omkring det her 
projekt, siden jeg startede det op for 3,5 år siden,« siger han og 
uddyber:

»Jeg ville teste af, om jeg kunne skabe et koncept, som er 
holdbart på den lange bane, og som kan blive så interessant, 
at jeg kan få investorer og dygtige mennesker til at investere 
ind i det her, arbejde med det og potentielt også tage det som 
franchise.«

Lars Berggreen forventer at sætte jagten ind på potentielle 
franchise-tagere og nye partnerskaber i 2023. For her vil kon-
ceptet være klar til at blive bredt ud, vurderer han.

»Vi er ikke klar til at udvide endnu, men det bliver vi i løbet af 
2023,« siger han og påpeger, at E&Y’s nominering er i den sam-
menhæng er »vand på vores mølle«:

»Vi bliver jo mere og mere interessante, i takt med at vi lukker 
aftalen med Billund Lufthavn, får kapital og bliver bemærket og 
nomineret af E&Y. Alt det her skal vi ud og bruge aktivt, og det 
er enormt vigtigt ift. den vækstrejse, vi forhåbentlig skal på i de 
kommende år.«

Lars Berggreens nyeste koncept skal konkurrere mod ni andre i kategorien 
“Start up skalering” ved Entrepreneur of the Year-prisuddelingen.

Per Frandsen  Assistant Director og ansvarlig for kategorien Startup/Scaleup
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er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year 2022 i kategorien Startup/Scaleup.

Søren Smedegaard HvidPartner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year

Stort tillykke
The Buddha Bowl Project ApS
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