
09:00 | Morgensnack og networking

10:00 | Velkommen til Fødevaredagen
Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, 

byder velkommen og tager hul på dagens tema: 
En branche i forandring. Hvor er vor tids reformation på vej hen? 

Dagens værtinde, Christine Feldthaus, kridter banen op. 

10:15 | KEY NOTE: The future of food
IKEA er en af verdens største restaurantkæder og leverer køkkener til millioner af forbrugere i hele verden.

Det vil IKEA gerne blive ved med – og det kræver, at de er en del af forandringen.
Få et unikt indblik i hvordan IKEA’s future living lab – SPACE10 – arbejder med fødevareinnovation.

Simon Caspersen, Co-founder & Communications Director, SPACE10

11:00 | DEBAT: Kan man drive business uden holdning?
Tiden er ved at løbe fra hakkebøf med bløde løg. Forbrugerne har meninger om meget, og holdning er 

den nye ingrediens på bordet. Hvem vinder de nye forbrugere? De, der går forrest, eller de, som afventer? 
Hvordan omstiller branchen sig, hvis den overhovedet har tænkt sig at lave noget om?

Mød fem personligheder, der ser hver deres vej:

Peter Aalbæk, hobbylandmand, købmand og filmproducent
Jeppe Dahl Jeppesen, ferskvaredirektør i Salling Group

Jakob Knudsen, adm. direktør i Arla Danmark
Louise Fredbo-Nielsen, futurist i Future Navigator

Claus Meyer, iværksætter

Rebel, forfatter og madanmelder, Martin Kongstad styrer slagets gang.
– kendt fra ’Bearnaise er dyrenes konge’ på Radio24syv

12:00 | Frokost

Dagen er din - skræddersy dit eget program.
Vælg én session i PART No.1 og én session i PART No.2
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Convenience i 
vild vækst

Det er ikke hver dag, en kate-
gori brager gennem taget. Og 
det er heller ikke hver dag, at 
alle tal peger på, at danskerne 
vil have mere. Det handler om 
convenience – take away. Om 
muligheder med grønt i hoved-
rollen. Vær med, når chefkon-
sulent Lærke Kirstine Lund fra 
Landbrug & Fødevarer løfter 
sløret for tal, der peger på next 
step for det grønne.

Evergreen

Velkommen til absolut faglig 
forkælelse. Velkommen til 
Mikkel Karstad. Manden, 
kokken og madpioneren bag 
bogen ’Evergreen’ – en hyldest 
til det grønne i jeres butikker 
og i jeres køkkener. Hvor er 
den sprøde kategori på vej 
hen, og hvad handler trenden 
om lokale råvarer egentlig 
om? Mikkel er fuld af svar og 
smagsprøver.

Slagterprisen 
– backstage

Mød jurymedlem og chef-
slagtermester Thomas Degn 
fra Bilka. Han sætter ord og 
billeder på årets indtryk og 
de vigtigste ”do’s and don’ts”. 
Hvad skiller sig ud?

Meat the future

What does the future of gro-
cery retail look like? Get the 
latest and most important 
changes and trends in global 
food retailing. We’ll look at key 
ways in which traditional food 
retailers can stand out, adapt 
their formats and improve the 
ways they serve customers. 
Cate Trotter, Head of Trends 
at Insider Trends, UK,  is the 
woman of tomorrow – meat 
the future.

SESSION: A SESSION: B

Holistisk sundhed
– Mejerikategoriens potentiale

Life is sweet. Det nye sundshedsbegreb er 
ikke bare sweet, men fat. En ny trend hand-
ler om alt det, der giver smag. Nydelse.
Salget af sødmælk stiger, og osten må 
hellere end gerne snige sig op på 45+. 
Afdelingsleder og markedsudvikler Mette 
Gammicchia fra Landbrug & Fødevarer 
går high-fat-low-carb og skummer fløden 
med nye forbrugerindsigter.

Kan kundeoplevelsen drive 
væksten i mejeriafdelingen?

Smag og nydelse trender i mejerikate-
gorien. Men sælger mejeriprodukterne sig 
selv? Eller hvad betyder kundeoplevelsen 
for mejerikategorien i Danmark? Mystery 
shoppere har taget temperaturen på 
kundeoplevelsen i 30 danske butikker, her-
under på oplevelsen hos de nominerede til 
Mejeriprisen. Lær af de bedste. Og lær af 
Henrik Meng fra Meng & Company, som 
bl.a. har arbejdet sammen med Carlsberg 
og Irma om bedre kundeoplevelser.

Økologi i de offentlige 
køkkener 

Vi hepper på dem, der gør 
en forskel, og det gør vi med 
Økologiske køkkenroser. Men 
hvad rør sig i køkkenerne? 
Chefkonsulent Andreas 
Buchhave fra Landbrug & 
Fødevarer leverer analyser på 
10 års udvikling i offentlige 
køkkener og kommer med 
bud på fremtiden.

EU-udbud 
– en spændetrøje?

Hvad er mulighederne for at 
anvende offentlige fødevare-
udbud til at understøtte 
strategier om bæredygtighed, 
bedre velfærd, vækst og
beskæftigelse, når man er 
underlagt offentlige EU-ud-
bud? Hør hvordan Betina 
Bergmann, ansvarlig for 
Københavns kommunes 
fødevareindkøb på 300 mio. 
kr. årligt, arbejder med at 
gøre politiske visioner til vir-
kelighed.

SESSION: E SESSION: F

13:45 – 14:00  |  PAUSE

13:00 – 13:45  |  PART No.1
Vælg selv hvilken session du vil deltage i

Sådan sælger du mere 
kalvekød

Kun 2 % af det kød, forbru-
gerne køber, er kalvekød. Men 
der er plads til meget mere 
i køledisken. Få en tour de 
force i kalvekødets verden, når 
Landbrug & Fødevarers
markedsanalytiker Louise Juul 
Toft kigger på markeds-
potentialet for en rising star 
– kalvekødet. Det er tid til ny 
viden og refleksion.

SESSION: C



Roadtrip med 
Frugt- og grøntprisen

Jurymedlem og salgs- og 
marketingdirektør i Gasa 
Nord Grønt Lars Verner 
Christensen zoomer ind på 
sortiment og iscenesættelse 
i detail. Hvordan performede 
årets frugt- og grønt
afdelinger? Rammer de tidens 
trends? Og er der stadig et 
uudnyttet potentiale?

Relationship-driven 
retail

The retailers of tomorrow 
won’t be defined by how their 
stores look or how they sell 
to customers. Cate Trotter, 
Head of Trends at Insider 
Trends, UK, explains why new 
communication methods are 
enabling businesses to return 
to a human way of interacting 
with customers. What does 
this mean for the future of 
vegetable and grocery retail?

Er der penge i 
samarbejde?

Ja, siger Vickie Enné Ryge, 
chefkonsulent i Landbrug & 
Fødevarer. Glæd dig til
spændende cases fra UK, 
hvor branchen har stået
skulder ved skulder for at 
gøre kategorien GRIS
relevant.

Bliv grise-sommelier

Vinen har et sprog. Kaffen har 
et sprog. Og det har grisen 
også nu. Hør hvordan du kan 
italesætte smagen i de forskel-
lige udskæringer og tilbered-
ningsmetoder. Tag godt imod 
supersmager og sensoriker 
Lisbeth Ankersen, fra Innova-
consult, som sætter ord på 
grisen.

Få flow i fisken
Fisk tjekker ind på alle tidens 
trends og flere analyser viser, 
at forbrugerne VIL fisk. Så 
hvorfor vokser kategorien ikke 
hurtigere? Se muligheder i
begrænsningerne og sæt
fisken i spil i din butik. Chef-
konsulent med ansvar for fisk 
og skaldyr Lone Marie Eriksen 
fra Landbrug & Fødevarer 
langer nyeste tal og indsigter 
over disken.

Er danskerne klar til 
mere fisk?

Mød de to bornholmske 
kokke Gorm Wisweh og
Magnus Sonne – kendt fra TV. 
De har talt med fiskerne, be-
søgt storbyer og små havne-
byer og interviewet danskerne 
for at høre, hvad der skal til for 
at blive ”Vild med fisk”. Hvad 
mener helt almindelige men-
nesker om fisk, og hvordan 
kan kokkene inspirere os?

På sporet af business

Et led frem og et tilbage. 
Sporbarhed er mere end det. 
Hvad er de tekniske mulighe-
der? Chefkonsulent Anne-
Mette Olsen fra Landbrug & 
Fødevarer folder sin faglighed 
ud og giver dig et unikt ind-
blik i det, du ikke vidste.

Værdien af sporbarhed
Hvor vigtigt er det at vide, 
hvor maden, man spiser,
kommer fra? Er det nok med 
et dansk flag på pakken, et 
skilt i kantinen og i restauran-
ten? Og er sporbarhed kun
forbeholdt små producenter 
eller er der også plads til de 
store? Forbrugersociolog Nina 
Preus fra Landbrug & Føde-
varer har snuden i sporet og 
giver dig et bud på værdien af 
sporbarhed.

5 greb til gode 
kundeoplevelser
Food talk: Dagens luksusmenu 
til dig i HoReCa. Kunden er 
i centrum. Men hvad driver 
kundeoplevelsen? Skal
maden være instagramable,
autentisk, social – eller noget
helt andet? Få fem skarpe
bud på, hvad der skal til for at
skabe den optimale måltids-
oplevelse.

Mød:

Martin Kongstad, journalist,
forfatter og madanmelder.

Mikkel Karstad, kok, koge-
bogsforfatter og madpioner.

Peter Aalbæk, hobbyland-
mand, købmand og film-
producent.

Henrik Meng, ekspert i kun-
deoplevelser i foodservice og 
detail.

Louise Fredbo-Nielsen,
futurist og forfatter.

Dialogen modereres af 
Christine Feldthaus.

14:45 – 15:00  |  PAUSE

SESSION: G SESSION: H SESSION: I SESSION: J SESSION: K SESSION: L

14:00 – 14:45  |  PART No.2
Vælg selv hvilken session du vil deltage i

Mælk er ikke bare 
mælk

Smag på det hvide guld. Blødt, 
sødt, cremet – nuancerne er 
mange. Mød Leif Jørgensen, 
direktør og mejerichef i 
Naturmælk og tag med på 
mælkebar – få historien, smag 
på nutiden og bliv klædt på til 
fremtiden. 



Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
E foedevaredagen@lf.dk

W www.goderaavarer.dk

15:00 | AWARDSHOW 

Så hylder vi igen fødevarebranchens fremmeste – 
køkkenerne, kantinerne, slagterne og landets dagligvarekæder. Der skal være fest.

 Og direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer og dagens værtinde 
Christine Feldthaus har de gyldne kuverter klar. 

Hvem mon vinder i år?

Landbrug & Fødevarer byder velkommen til overrækkelsen af Økologiske køkkenroser, 
Kantineprisen, Slagterprisen, Mejeriprisen og Frugt– og grøntprisen. 

Lad festen begynde - i din valgfrie råvarebar!

16:00 | Hurra for vinderne

16:30 | Tak for i dag

Vi ses på

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Snup bilen eller tag toget til Middelfart. 
Fra stationen er der kun 10 min. i taxa. 

Der tages forbehold for mindre programændringer.
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