
Intro + morgenmad og kaffe på terrassen 

Bag om kulisserne  | Hvordan ser en moderne økologisk gartneriproduktion ud? 
Vi går en tur bag kulissen, med David og Caleb Falk der er mændene bag Østerkrog, - og bliver klogere på den økologisk 

produktion.  

Økologi & bæredygtighed - fremtidens menu | Hvilke krav stiller nutidens og fremtidens gode 
leverandørsamarbejder?  
Kok og kantineprisvinder Malte Sejer Sørensen deler sine erfaringer, tips og tricks til at samarbejde med lokale leverandører.  

Frokost: Langbordsservering på marken
Hvordan smager sæsonen? Malte viser hvad han kan, mens vi smag på masser af sæsonens grønne sager fra Østerkrogs marker. 

Smag & stories - bring jeres råvarefortælling til næste niveau |  Hvordan beskriver man 
smagen af et sted og hvad gør det for måltidsoplevelsen? 
Mød madøre Asmus Gamdrup Jensen. Asmus er historiker, og han kan noget med ord, iscenesættelse og råvarer der smager 

af steder. 

Markens hemmeligheder  | Hvad kan de grønne sager når det kommer til biodiversitet og sundhed? 
Vi går i marken med Josephine Malene Kofod fra GASA NORD GRØNT og ser hvad der gemmer sig. 

Østerkrog-kage + kaffe  | Afslutning på terrassen + grøn goodiebag fra dagen

Bedste hilsner 
Kristian, Lærke og Nanna fra Landbrug & Fødevarer

Kl. 10.00

Kl. 10.30

Kl. 11.30 

Kl. 12.00

Kl. 13.00

Kl. 13.30

Kl. 14.30

Program

GRØNT & GASTRO TOUR 
Til Østerkrog Økologi 

Arbejder du i restaurant eller på hotel og er du nysgerrig på 
de grøntsager du serverer for gæsterne?

Glæd dig til at møde David, Caleb, Malte, Asmus og Josephine, når Landbrug & Fødevarer byder 
på grøn dag med viden og nørderi. Grøntsagerne erobrer mere og mere plads på tallerkenen – 
og samtidig råber gæsterne på økologi og gode historier. Her får du chancen for at komme helt 
tæt på råvarerne, og får fortællinger du kan bruge i dit arbejde.

Tid: Onsdag 12. august kl. 10 - 15 
Sted: Østerkrog Økologi, Tingstedvej 47, 8850 Bjerringbro

Tilmeld dig | Hos Nanna på nhpe@lf.dk
Praktisk | Husk markvenligt fodtøj og tøj. Ingen rygning på gården.

Projektet er støttet af - Fonden for økologisk Landbrug


