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Morgensnack og networking

Velkommen til Fødevaredagen
Det bliver en helt særlig dag med ny viden og store temaer, der optager os alle. 
Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung, byder velkommen til 
årets store branchedag. 

KEY NOTE: Livet efter C
Sidste gang vi havde økonomisk krise, opstod game changer virksomheder som AirBnB og Uber. 
Vi har spurgt filosof, forretningsmand, foredragsholder og forfatter Morten Albæk til råds.
Hvad nu? Hvor skal man satse? Og er vi egentlig blevet bedre mennesker? 
Hør hvad der giver mening i den nye virkelighed.  

DEBAT: Crash Course til næste lock-down
En pandemi kom ind fra venstre. Og nu ved vi, at vi skal være klar til det utænkelige.
Vi har samlet skarpe profiler, der har bud på, hvordan vi ruster os til fremtiden.
Hvad har vi lært? Hvad mon venter os? Hvordan bliver vi max parate? 
Og er klima-tiltag en del af løsningen?

Tag godt imod:
Anders Morgenthaler, tegner, klummeskribent og filminstruktør
Tomas Pietrangeli, koncernchef i Dagrofa
Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack og formand for klimapartnerskabet  
’Affald og vand, cirkulær økonomi’ 
Kim Rahbek Hansen, iværsksætter og medstifter af Sticks´n´Sushi

Journalist og TV-vært Clement Kjersgaard  er klar til en snak om fremtiden

Frokost

09.00 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00



13.00 - 13.45

Session A

Session B

Session C

Session D

Session E

Kunstigt kød: to be or not to be?
Cellulært kød har et stort potentiale, da det ligner det animalske kød i smag og konsistens. 
Hvor langt er vi fremme med kunstigt kød? Hvor stort bliver det og hvem skal producere det? 
Kan fødevarebranchen i fremtiden påtage sig ansvaret for at gøre springet til en næringsholdig 
og klimavenlig kost helt smertefri for forbrugerne – uden at ændre madkultur og vaner? 
Lone Thier, disruption-ekspert, rådgiver og futurist, giver en smagsprøve med kød på. 

Next stop: ost og fremtiden
Har osten fortsat en plads i kurven i en fremtid, hvor vigtige drivere er bæredygtighed, dyre-
velfærd, økologi og smag? Hvordan ser forecasts ud, og hvordan skabes forudsætninger for 
vækst hos forbrugeren og i butikken? Analysechef i Landbrug & Fødevarer, Per Vesterbæk, 
giver dig et overblik over, hvor forbrugerne står lige nu og i hvilke retninger, vi kan forvente, at 
forbruget går i fremtiden.

Kan fisk fange forbrugeren?
Vi har givet adfærdsforsker Pelle Guldborg og hans team fra iNudgeyou en udfordring:
”Kan man nudge dagligvareforbrugeren til at købe fisk?”. Nu er vi spændte på, hvad eksperi-
menterne siger. Hvilke ”nudges” kan flytte havets varer i din butik?

Planteakademiet
Forunderlige ting sker, når råvarer og gastronomi møder vores smagsløg. Det ved smagswizard 
og gastrofysiker Ole G. Mouritsen alt om. Vi byder dig på en rejse til hans og planternes verden. 
Du får frugt- og grøntinspiration til butik og køkken – og mon ikke vores akademi-ekspert har 
et par tastings med? 

Sådan finder kommunerne økologisk guld
I 2012 udpegede regeringen guldåren i de offentlige køkkeners bæredygtige omstilling: 
60 % økologi blev målsat for 2020. En stemning af guldfeber bredte sig for at gå forrest. 
8 år efter er det tid til en status på det offentlige økologiske Danmarkskort. Hvilke kommuner 
fandt virkelig guld? Glæd dig til at møde markedschef Torben Blok og chefkonsulent Rikke 
Grønning fra Økologisk Landsforening. De har highlights med fra kommunerne og giver 
deres bud på vejen til økologisk guld.



14.00 - 14.45

Session F

Session G

Session H

Session I

Session J

Meat the Future
Den danske kødbranche skal handle på stærke tendenser som digitalisering, bæredygtighed 
og klima – for verdenen og forretningen. Jakob Lave, udviklingschef i Future Farming, 
Landbrug & Fødevarer, giver et bud på, hvordan kødproduktionen skal se ud om 5-10 år. 
Hvor langt er vi med klimahandlingsplanen for kød? Hvilken impact har foder? 
Og hvilke initiativer tager branchen? Det giver Mette Schacht Færch, Senior Director, 
Marketing & Innovation i Danish Crown et eksempel på.

Er månen lavet af en grøn ost?
Med ostens klima-aftryk giver det så mening at tale om osten som en spiller i en mere klima-
venlig og grøn kost? Vi udforsker ostens potentiale i omstillingen til grønnere hverdagsmad. 
Mød kogebogsforfatter og direktør Trine Hahnemann fra Hahnemanns Køkken og 
Merete Myrup, ernæringschef for mejeri i Landbrug & Fødevarer. Marie Jeng fra Koalition 
guider igennem sessionen.

Gris for gastro-geeks 
Er du klar til at høre om andet end Corona? Velkommen til en session der handler om noget 
helt andet, og hvor du kan nørde i kærlighed til råvaren. Vi har inviteret geeks med - og der 
skal smages, lyttes og inspireres. Det bliver en forædlingsrejse, hvor vi går i dybden med 
historien bag teknikker og krydrer det hele med kærlighed til grisen. Måske den næste store 
trend gemmer sig her? Mød baconista og indehaver af mikrorøgeriet ØMANDS, Allan Ømand 
Ungstrup samt forædlingsguru og manden bag bøgerne ’Pølsemageri’ og ’Nordisk Charcuteri’,
 Jens Breinholt Schou.

Post Corona: Hvor står kødet nu?
Driverne for dansk kød har aldrig været tydeligere: dyrevelfærd, bæredygtighed, lokale varer.  
Mød Per Vesterbæk, analysechef i Landbrug & Fødevarer, der åbner posen for de seneste ind-
sigter om dansk kød. Og tag godt imod Pernille Holm Vind fra Perspective Lab, som har været i 
felten før, under og efter Corona. Lyt med, når hun giver et bud på, hvilken rolle etiske princip-
per som lokalt, dansk, økologi, dyrevelfærd etc. spiller for forbrugerne. Hvor bevæger vi os hen? 

Plant-love 
De står for én af tidens stærkeste markedstrends: planterne. Vi kigger grundigt på, hvad der 
driver markedet og hvad forbrugerne egentlig er parate til. Og så går vi både ned i mulden, i 
laboratoriet og ud i køkkenet. For hvilke planter er protein power-plants? Hvilke kan vores 
landmænd dyrke til dig? Hvilke produkter kan deres afgrøder blive til? Og hvad kan produkterne 
i køkkenet? Mød Plante-teamet: analytiker i Landbrug & Fødevarer Cecilia Logo-Kofoed, 
innovateur Andreas Kjær Thomsen fra CCG Innovation og kok Christian Bøjlund.



Awardshow
Vi markerer fødevarebranchens fremmeste. Og særligt i disse tider er der ekstra god grund til 
at hylde branchens kæmpere. Jer, der knokler for at sikre varer på hylderne i dagligvarehand-
len og jer, der arbejder for og i køkkenerne. Vær med til en nervepirrende eftermiddag, når 
direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen afslører vinderne af årets 
fødevarepriser. Hvem skal vi hædre i år?

Landbrug & Fødevarer glæder sig til at præsentere vinderne af:
kØkkenprisen
Kantineprisen
Slagterprisen
Mejeriprisen
Frugt– og grøntprisen

Hurra for vinderne

Tak for i dag

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Snup bilen eller tag toget til Middelfart. Fra stationen er der kun 10 min. i taxa.

Tilmeld dig nyhedsmailen fra goderåvarer.dk
og glæd dig til at modtage friske nyheder og sprøde trends

15.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30

STED

NYHEDER & 
SPRØDE TRENDS

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
E foedevaredagen@lf.dk W www.goderaavarer.dk

https://goderaavarer.dk/tilmeld-nyhedsbrev

