
Sæt kryds i kalenderen 

DEN 12. SEPTEMBER 2018 KL. 9.00-16.00 
hvor Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Fødevarestyrelsen, 

Folkets Madhus og kokken Mikkel Karstad inviterer
til en dag i slagterfaglighedens tegn. Kom med, når vi 
zoomer ind på økologien og de muligheder den giver.

Vil du have fif til, hvordan du får økonomi i det
 økologiske sortiment i din slagterdisk og i mad ud af huset? 

Tilmeld dig gratis kursus og få inspiration 
til din faglige udvikling og en bedre bundlinje.

Slagter-Masterclass 
Økologi i din slagterafdeling 



PROGRAM
9.00  |  VELKOMST
Vickie Enné Ryge, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

9:15  |  Økologiske principper og værdier 
Anders Nicolajsen, økologikonsulent, Landbrug & Fødevarer

9:30  |  Trends og forbrugerpræferencer – hvad kan økologien? 
Nina Preus, forbrugersociolog, Landbrug & Fødevarer

10:00  |  Regler for håndtering af økologisk kød
Robert Langberg Lind, Head of section, Fødevarestyrelsen

11:00  |  Sund fornuft og gammelt håndværk betaler sig
Michael Museth, slagter, Folkets Madhus – kendt fra TV!

12:00  |  ØKO-FROKOST

13:00  |  Få fingrene i økologien 
Mikkel Karstad, kok og madpioner – forfatter til bl.a. Evergreen, Gone Fishing og Spis.
Masterclassen giver inspiration til retter/produkter, som tilgodeser økologien – bl.a. anvendelse af hele dyret. 

Vi laver retter med ureelle kødudskæringer, som er ideelle at bruge i ”færdigretter” og ”mad ud af huset”. 

Og vi har fokus på økologisk tilbehør, som passer til sæsoner og højtider der er potentiale for mersalg.

16:00  |  Evaluering og tak for i dag  

Vi glæder os til at se dig. 

Venlig hilsen 
Vickie Enné Ryge, Chefkonsulent
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TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail til vkr@lf.dk senest den 6. september 2018. 

Deltagelse er gratis, men vi tillader os at tage et no-show-gebyr på 475 kr. ved afbud senere end tre dage før arrangementet.
Arrangementet afholdes på Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

FRISK INSPIRATION OG FAGLIG SPARRING
Vi har nøje sammensat et program, hvor vi tager udgangspunkt i din faglighed, økologi og 

håndværk. Der er fokus på praktik – og små, faglige appetizers om de økologiske principper. 
Og så vil der naturligvis være masser af tid til sparring og diskussion. Kort sagt en spændende 

dag med nye idéer til, hvordan dit økologiske sortiment giver en bedre bundlinje. 
OG du får et kursusbevis med hjem!


