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9:00 | Morgensnack på slottet

10:00 | Velkommen til Fødevaredagen
Vi løfter låget til årets store branchedag. 

Gryden er smagt til med viden og en god portion bæredygtighed. 
Direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer byder hjerteligt velkommen. 

10:15 | KEY NOTE: Hvis fødevarebranchen var en tv-serie
Ja, hvad handlede den så om? Hvem var helten? Skurken? Var truslen bæredygtighed?  

Og endte det hele lykkeligt? Adam Price er på scenen og skriver historien. 
Og han behøver ingen introduktion. 

11:00 | TALK: Panik før lukketid
Vi er ved at falde over hinanden af bar iver for at lancere det mest bæredygtige tiltag. 
Og det er ikke sært. For medierne er på tæerne - og forbrugerne … Ja, de er forvirrede. 

Forbruget rykker sig, og især de unge kræver holdning og handling af fødevare-Danmark.

Vi har invitereret fem stærke personligheder indenfor og sat dem på en svær opgave: 
Hvilke værdier styrer deres valg? Hvad er vigtigst som aktør i dagligvarehandlen? 

I landets køkkener? Som producent? Og hvad med forbrugerne?

Tag godt imod:
Thorsten Schmidt, mesterkok

Anne Glad, livsstilsekspert 
Poul Pedersen, CEO i Thise Mejeri 

Søren Steffensen, CEO i Irma
Thor Gunnar Kofoed, landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarer

Journalist og TV-vært Clement Kjærsgaard sætter fuldt blus under tidens hotteste emne.

12:00 | Frokost

Dagen er din - skræddersy dit eget program. 
Vælg selv ét oplæg i session No.1 og ét oplæg i session No.2.
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Spis oksekød med god smag i munden
Kan vi gøre malkekvæg til stjernen på menuen og i køledisken? Og kan vi nyde okse og kalv 
uden at være bekymrede for klimaet? Det kan lektor Lisbeth Mogensen fra Aarhus Univer-
sitet og slagter og TV-kendis Michael Museth svare på. Kom til bords og smag på både tal og 
kød. 

Next level: Det kan dine grøntsager
Den grønne kategori er rig. Vil du vide hvor rig, så følg med, når vi dykker ned i smag med 
supersmager Lisbeth Ankersen. Hun har kortlagt dine grøntsager, kan italesætte smag, så 
man spidser ører - og så kan hun tilføje værdi til din kategori. Uanset om du er producent, 
dagligvare- eller foodserviceaktør. Men dine varer har flere talenter. Og her kan du blive 
skarpere på præcis, hvad de enkelte grøntsager kan bryste sig af på sundhed. Chefkonsulent 
Puk Maia Ingemann Holm fra Landbrug & Fødevarer guider dig til anprisninger, der er tryk-
prøvet, godkendt og en gave til dig og dine kunder. 

Tid til ost
Ost leverer på så mange værdier. Og indfrier endnu flere aktuelle parametre. Men er 
kilometervis bagud, når det kommer til o(ste)ccations i detail. Tænk hvis ost var afsæt 
og omdrejningspunkt for enhver shopper-mission. Tænk hvis der fandtes 10 oste-bud, 
der gør det let for forbrugeren at navigere. Og tænk hvis ost var en del af den madløs-
ning, som flere og flere efterspørger. Tænk hvis… Tag med markedschef Mette Gammicchia fra 
Landbrug & Fødevarer til osteland, hvor potentialet synes uendeligt.

Dyrevelfærd som driver for vækst?
Kødkategorien er ikke død – vi spiser stadig kød. Gør fremtidens forbrugere også det? Det 
løfter futurologist Kirsten Poulsen fra Firstmove sløret for, når hun dykker ned i HVAD god 
dyrevelfærd egentlig er? Chefkonsulent Trine Vig Tamstorf fra Landbrug & Fødevarer tegner 
et billede af dyrevelfærden her og nu – og sætter fokus på, hvor vi skal hen. Og så er der 
sneak peak på Landbrug & Fødevarers nye kampagne for dyrevelfærdsmærket, hvor du kan 
spille en aktiv rolle.

Den bæredygtige fisk
Der er mange bud på, hvad der skal ligge på en bæredygtig tallerken. Men hvor er fisken
henne i debatten? Mød to herrer der har hver deres ”take” på fisken. Fiskehandler 
Tommy Raabo Fischer er 8. generation i butikken Hav i København og manden, der 
ved alt om havets sæsoner. Hvis du vil tænke bæredygtigt, hvordan skal året så se ud i 
din butik? I din kantine? Og på dit menukort? Anders Barsøe fra Letz Sushi går tæt på 
bæredygtighed i et forretningsperspektiv. Hvordan kan man koble idealisme og realis-
me? Hør om de oversete arter. Om hesterejer, smelt, lokal opdrætsørred, tang og nye 
emballager.
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13:00 – 13:45 | PART No.1
 - vælg selv hvilken session du vil deltage i -



Økologi & bæredygtighed – Er der en konflikt?
Er økologi mere klimabelastende end konventionel produktion? Og bidrager økologien i det 
hele taget til bæredygtighedsagendaen? Hvor er forbrugerne, når det kommer til økologi 
og bæredygtighed? Det svarer forsker Marie Trydeman Knudsen fra Aarhus Universitet og 
forbrugersociolog Nina Preus fra Landbrug & Fødevarer på. Få facts og argumenter.

Flyt adfærd og få økonomi i det grønne
Han er ekspert på ét af de felter, der rykker mest for frugt- og grøntkategorien: Nemlig 
nudging. Navnet er Pelle Guldborg Hansen, og han har hands-on tricks til dig, der arbejder 
med grønt. Pelle står parat med gode tips til din butik og til jer, der vil rykke på kategorien i 
kantinen. 

Masterclass: Ost som smagsgiver
Ost har en høj gastronomisk værdi. Og med flere danskere, der bliver vegetarer eller vælger 
kødfrie dage, er der gode muligheder for iscenesættelse af osten i både detail og foodservice! 
Mejerikategorien er unik: den repræsenterer alle grundsmage. Specielt umami, syre, salt og 
sødme er repræsenteret i mælkebaserede produkter. Og så får man cremethed og mundfulde 
som add-on. I mange grønne retter, som ellers fremstår ferske, kan osten spille en afgørende 
rolle. Men hvordan? Kom til masterclass og bliv inspireret af madanmelder og lektor i mad-
kundskab Helle Brønnum Carlsen og kok og madformidler Inger Kjærgaard.

Smagen af gris – Et kommercielt greb og et nyt sprog
Gris har noter af rose, stegte svampe og ristede nødder – og et frugtigt touch. Og det kan du 
opleve, når sensoriker Lisbeth Ankersen guider dig i det nye sprog. Hun er flankeret af kok 
Mikkel Marschall, som giver smag på tiltale, mens han liner up til tasting. Det nye sprog giver 
dig indsigt og mulighed for at løfte kategorien over for dine kunder og gæster –  værs’go sæt 
ord på smagen af grisen.

Måltiderne flytter sig. Veggierne rør på sig. Hvad gør du?
Firstmovers er i bevægelse. Singlehusstande er vokset med 30 % i de sidste 10 år. Og de nye 
forbrugere snacker ikke, men prioriterer måltiderne. Bare ikke de traditionelle. Hvilket ben 
skal kategorierne stå på? Hvor skal du sætte ind for at nå morgendagens forbruger?  
Futurologist Kirsten Poulsen fra Firstmove gearer dig til fremtiden. Og forbrugerekspert 
Per Vesterbæk fra Landbrug & Fødevarer tegner en profil af to forbrugergrupper, som 
vokser i disse år: vegetarerne og veganerne. Hvem er de egentlig? Få et bud på hvilke 
værdier, du skal levere på.  
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Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

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

15:00 | AWARDSHOW
Det er tid til at hylde fødevarebranchens fremmeste – køkkenerne, 

kantinerne, slagterne og landets dagligvarekæder. Og  der er kamp til stregen. 
Kok og restauratør Adam Aamann og direktør Flemming Nør-Pedersen fra 

Landbrug & Fødevarer har de gyldne kuverter klar. Hvem skal vi skåle for i år?

Landbrug & Fødevarer er stolt af at præsentere overrækkelsen af 
Økologiske køkkenroser

Kantineprisen
Slagterprisen
Mejeriprisen

Frugt– og grøntprisen
Stræberen – overrækkes af De Samvirkende Købmænd og Stop Spild Af Mad

Lad festen begynde

16:00 | Hurra for vinderne

16:30 | Tak for i dag

Der tages forbehold for mindre programændringer

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. 

Tilmeld dig nyhedsmailen fra Gode råvarer 
og glæd dig til at modtage friske nyheder og sprøde trends i din indbakke. 

goderaavarer.dk/tilmeld-nyhedsbrev
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