
DE ØKOLOGISKE HALLER PÅ FOODEXPO
HAL J1, J2 OG J3
MESSECENTER HERNING
18. – 20. MARTS 2018

SØNDAG D. 18. MARTS 2018
ÅBNINGSTID 10.00 - 18.00

PROGRAM

Få ny inspiration mens 

du hviler benene!

DE ØKOLOGISKE HALLER PÅ FOODEXPO
18. – 20. MARTS 2018



Hør ØKO-talks og debatter med aktuelle vidensperso-
ner fra økologiens verden, deltag i events, smagninger 
og workshops og bliv klogere på aktuelle emner i og 
omkring det professionelle økologiske køkken. 

Det Økologiske Forsamlingshus danner også ramme 
om overrækkelser af Det Økologiske Spisemærke til 
nye indehavere. Tag del i fællesskabet og vær med i de 
festlige fejringer i Det Økologiske Forsamlingshus!

I Det Økologiske Forsamlingshus samles vi i økologiens fællesskab om aktiviteter, der skaber stemning 
og glæde. Her får du viden, inspiration og ny energi til arbejdet!

DEN GODE BRØDOPLEVELSE - SMAG FORSKELLEN!
En smagsoplevelse og fortælling om brødet, der gør dig klogere på melet, kornet, ker-
nen, smagen og bagetekniske udfordringer. Velsmagende økologisk brødbuffet med 
fakta og fortællinger fra Bager og Konditoreleverne fra Uddannelsescenter Holstebro.

10.15 - 10.45

Bager- og konditorelever med speciale som EUX Bager fra Uddannelsescenter Holstebro.

PROGRAM SØNDAG 18. MARTS

DET ØKOLOGISKE FORSAMLINGSHUS

11.00 - 11.30 HVORDAN FÅR VI MADEN OP AF SKRALDESPANDEN?
Signe Wenneberg formidler dagligt om bæredygtighed, fremtidens haver, branding 
og økologisk omlægning af storkøkkener. Nu kan du få hendes grønne hverdags-
tips til, hvordan du kan gøre dit køkken mere bæredygtigt. Hvordan du kan udnytte  
råvarerne bedre og få maden op af skraldespanden?
Signe Wenneberg, forfatter, journalist, foredragsholder, redaktør og rådgiver.

KENDT FRA TV

VÆR MED I DIALOGEN OM ØKOLOGI I PROFESSIONELLE KØKKENER
Har du spørgsmål om økologi i professionelle køkkener, står Trine Krebs klar til at 
svare! Hun er bl.a. medredaktør på fagbogen Økologi – landbrug, mad og bæredygtig-
hed, der er skrevet til madprofessionelle. Kom til dialog om økologi i professionelle 
køkkener. Du har også mulighed for at købe en bogen og få den signeret.

11.45 - 12.00

Trine Krebs, husholdningslærerinde, formidler og debattør

MERE END ET MÅLTID
Dansk Vegetarisk Forening fortæller, hvordan en mere plantebaseret kost er med til 
at styrke den globale bæredygtighed, og giver inspiration til, hvordan du kan styrke 
økonomien i køkkenet ved at indarbejde de vegetariske måltider.

12.30 - 13.00

Christina Rasmussen, Projektleder, Dansk Vegetarisk Forening, rådgiver erhvervslivet i 
plantebaserede fødevarer.



VÆR MED TIL AT FEJRE DE DANSKE ØKOLOGISKE SPISESTEDER
Fødevarestyrelsen hylder de nyeste modtagere af Det Økologiske Spisemærke. Det 
skal ikke gå stille for sig, når hoteller, restauranter og caféer fra hele landet får over-
rakt deres bevis på stort økologisk engagement. Et engagement som har spredt sig 
til hele landet - fra Skagen til Svendborg og fra Esbjerg til København!

15.45 - 16.15

Helle Søballe Nybo, Projektleder i Team Måltider og Økologi, Fødevarestyrelsen.

NYE ØKOLOGISKE DRIKKEVARER – NYE ØKOLOGISKE MULIGHEDER!
Kom og smag de nyeste økologiske drikkevarer og få masser af frisk inspiration til, 
hvordan du udvælger og bruger de bedste økologiske drikke, så de passer til din 
menu og dit drinkskort og fuldender smagsoplevelsen!

16.30 - 17.00

Jakob Ørstrup, kok og ejer af Ø&KO.

Altid frisk økologisk  

kaffe på kanden!

VELKOMMEN TIL DET ØKOLOGISKE FORSAMLINGSHUS!
Facilitator i Det Økologiske Forsamlingshus er Rikke Grønning, Chefkonsulent, 
Økologisk Landsforening, som sikrer dig en god oplevelse i Forsamlingshuset!

VIL DU VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ PLADS PÅ FORRESTE RÆKKE?
Invitér kollegaer, samarbejdspartnere eller kunder med til spændende og inspi-
rerende aktiviteter og vær med til at give dem en unik messeoplevelse. Reservér 
plads helt gratis i Forsamlingshuset. Kontakt Bodil Meldgaard for at få mere 
information og reservere plads: mail: bm@okologi.dk, tlf. 41 90 20 18. 

Britta Surland, Product Application Manager Arla Foodservice,
Inger Kjærgaard Jensen og Simon Philipsen, Frugtformidlingen.

GODE VANER I DET BÆREDYGTIGE KØKKEN
I fremtidens køkken skal vi tænke bæredygtigt i alle led fra varebestilling til affaldshåndtering. Det kræ-
ver gode vaner hvad angår f.eks. økologi, madspild, energiforbrug, sæson og råvarernes oprindelse. Vær 
med til at teste nogle af vores nye køkkendilemmaer, eller mød op med dit eget bæredygtighedsdilem-
ma, og få inspiration til at sætte gang i dialogen i køkkenet.

14.30 - 15.00



VITALITET - FRA MULD TIL MAVE!
Er økologiske fødevarer sundere end konventionelle? Få en øjenåbnende snak om 
den betydning, råvarens oprindelse har for vores mads – og vores – vitalitet og sund-
hed. Du er, hvad du spiser! 

11.00 - 11.20

Jens-Otto Andersen, agronom, Ph.D., forfatter og forskningskoordinator i Biodynamisk 
Forskningsforening.

Besøg Den Økologiske Byhave og bliv inspireret i byens grønne rum! Her er aktiviteter og udfordringer 
hele dagen, og i Byhavens Dialogkarrusel kan du møde videnspersoner til en snak om økologi og  
bæredygtighed i køkkenet og i byen. Stil spørgsmål eller vær blot med på en lytter - velkommen til!

PROGRAM: BYHAVENS DIALOGKARRUSEL SØNDAG 18. MARTS

DEN ØKOLOGISKE BYHAVE

I Den Økologiske Byhave bliver du klogere på, hvordan vi 
kan tage større ansvar for vores omverden i køkkenerne 
og i vores daglige valg af fødevarer og emballage. 

Slå dig løs i Den Økologiske Byhave - lær nyt, få inspiration 
til et grønnere køkken og nyd alle havens grønne glæder – 
mærk, duft, pluk, smag, spil, dyst, syng og dans!

12.00 - 12.20 RED VERDEN - PLANT I BYERNE!
Glæd dig til at møde en af Danmarks fremmeste eksperter i bæredygtighed og  
rådgiver i strategi, kommunikation og bæredygtighed til en snak om grøn hverdags-
aktivisme, urban farming i praksis og andre råd til en mere bæredygtig hverdag.

Signe Wenneberg, forfatter, journalist, foredragsholder, redaktør og rådgiver. 
KENDT FRA TV

MINDRE KØD PÅ TALLERKENEN
Overdreven produktion og for højt forbrug af kød er årsag til nogle af klodens mest 
alvorlige miljø- og klimaproblemer. Hør, hvordan flere kødløse måltider kan være en 
gevinst for vores miljø og klima og få inspiration til en grønnere tallerken.

15.00 - 15.20

Christina Rasmussen, Projektleder, Dansk Vegetarisk Forening, rådgiver erhvervslivet i 
plantebaserede fødevarer.

FANG EL-FRÅSERNE I DIT STORKØKKEN!
Find, fang og fjern el-fråserne i dit storkøkken - skær ned på energiforbruget, spar på 
pengene og pas på klimaet! 

14.00 - 14.20

Theis Villumsen, Projektleder, R&M-EL, og 
Henrik Lyngsø Christensen, Salgs- og konsulentchef, KEN Storkøkken.



VORES VAND - VORES FREMTID!
Hvor kommer vores grundvand fra, og hvor rent er det? Hvad truer vores vandressour-
cer, og hvordan sikres kvaliteten af vores vand i fremtidens klima? Få en snak med 
grundvandsekspert Carsten Vigen og få svar på alle dine spørgsmål om grundvand.

15.30 - 15.50

Carsten Vigen Hansen, Fagleder, vand, Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Besøg Klimaskoven og få ny energi mellem træernes stammer! Her er inspiration, nye perspektiver 
fra jord til bord, og mulighed for at lære nyt hele dagen. I Klimaskovens Dialogkarrusel har du en unik 
mulighed for at møde inspirerende fagpersoner til en snak om økologi, klima og bæredygtighed!

SUND JORD - SUNDE RÅVARER!
Hvad er en sund jord, og hvilken betydning har jorden og dyrkningen af jorden for  
råvarernes kvalitet og den gode smag i vores mad? Hvad er de økologiske grund- 
principper, og hvilken indflydelse har grundprincipperne fra jord til bord?

11.30 - 11.50

Jens-Peter Hermansen, Økologirådgiver, Økologisk Landsforening.

12.30 - 12.50 KOMPOST AF KØKKENAFFALD – SÅDAN KOMMER DU I GANG!
Hvilke madvarer kan du bruge til kompost, og hvilke kan du ikke bruge? Hvad sker der 
ved kompostering, hvor lang tid tager det, og hvordan får du nytte af komposten? Få 
svar på disse og mange flere spørgsmål om kompostering af køkkenaffald!

Maria Ehlert, bokashi-komposteringsekspert og -rådgiver og indehaver af Byhaver.dk.

KAN ØKOLOGI BRØDFØDE VERDEN?
Kan fremtidens ni mia. mennesker mættes af økologiske fødevarer, og hvad kræver 
det af den økologiske produktion? Hvilken betydning har økologisk dyrkning i ud-
viklingslande lokalt for jord, mennesker og dyr og globalt for fødevareforsyningen? 
Udvid horisonten og sæt økologien i globalt perspektiv i en samtale med Klaus Sall.

14.30 - 14.50

Klaus Sall, Sall&Sall Rådgivning og Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg.

PROGRAM: KLIMASKOVENS DIALOGKARRUSEL SØNDAG 18. MARTS

KLIMASKOVEN

Klimaskoven er en skov af viden, hvor du bliver klogere 
på klima, miljø og bæredygtighed i vores produktion,  
forbrug og genanvendelse af fødevarer. Hvad er op og 
ned i klimadebatten, og hvordan løser vi vores fælles 
klimaudfordringer? 

Lær nyt, test din viden i klimaquizzer og få inspiration til 
at tage ansvar for fremtidens klima.

EN GOD OG LÆRERIG DIALOG!
Facilitator i Dialogkarrusellerne i Den Økologiske Byhave og Klimaskoven er 
Mette Kronborg, Klimakonsulent, Økologisk Landsforening, som sikrer en god og 
lærerig dialog. 

Har du spørgsmål vedr. Dialogkarrusellerne, kontakt Jannie Bak Pedersen,  
Økologisk Landsforening. Mail: jbp@okologi.dk, tlf. 41 90 20 11.



Mel og bagning er en videnskab, som vi sætter fokus på i Det Økologiske Mølleri! Her nærstuderer vi 
økologisk korn og mel, forskellige meltypers bageevne og -kvalitet og bageriets mange muligheder. 

I det stemningsfyldte økologiske mølleri kan du 
kværne korn til mel og få inspiration til bage-
riet i storkøkkenet! Lær om brug af korn, ker-
ner, perler, surdej og forskellige meltyper - og 
få den helt rigtige fylde, struktur og smag i dit 
bagværk. Duft, mærk og smag den velsmagen-
de palet af nybagt brød, sprøde skorper, saftige 
kerner og bløde krummer!

PROGRAM SØNDAG 18. MARTS

DET ØKOLOGISKE MØLLERI

BRØD-TASTING
Alt hvad du skal vide om brød! Kom  og smag forskellige typer brød og få historien 
om det gode økologiske mel fra Muld til Mund!

10.30 - 10.45

Peter Mejnertsen, salgschef, Mejnerts Mølle.

12.00 - 12.15

14.00 - 14.15
16.00 - 16.15

MEL ER IKKE BARE MEL
Kom og hør, hvordan økologisk mel, koldformalet på stenkværn, bevarer alle de næringsstoffer, som naturen har frembragt. I Danmark 
arbejdes der fokuseret på at dyrke og udvikle de økologiske kornsorter, som passer til den danske jord og klima, hvilket giver mel af 
høj kvalitet og med stor smag. Når de økologiske møllerier vælger at lade kim- og skaldele blive i melet, bevarer man samtidig vigtige 
vitaminer og mineraler, et højt fiberindhold, samt en god struktur i melet. Find Det Økologiske Mølleri på stand J1-7128.

GRØNNEGADE 72 – FREMTIDEN ER CIRKULÆR!

Har du heller ikke lige tid til at opfinde den nye 
Tesla eller planer om at flytte ud i en skov og 
leve af bark, dug og gode intentioner? 

Mange danskere vil gerne leve mere bæredyg-
tigt, men det kan være svært at knække klima- 
nødden og samtidig jonglere villa, Volvo og  
vovse. I den cirkulære økonomi skaber vi hand-
ling gennem refleksioner over dagligdagens 
forbrugsgoder og restprodukter som kaffe-
grums eller den halve frikadelle fra frokosten. 

I Grønnegade 72 vælter vi facaden og byder  
indenfor i et helt almindeligt hjem, hvor fire  
innovative startups viser, hvordan du kan leve 
grønnere fra i morgen! Find os i hal J1.



Det Økologiske Chokoladeværksted byder på ren nydelse og elegant inspiration til desserterne. Tag 
plads i den eksklusive nydelsesbar og forkæl smagsløgene med økologisk nydelse af højeste kvalitet.

Se en ægte chokolademaskine i funktion,  
deltag i workshops og lær om chokoladefrem-
stilling. Forkæl smagsløgene med eksklusiv 
økologisk luksuschokolade og få ny viden om 
fremstilling og brug af chokolade. 

Nyd stemningen og smagsprøverne i den elegan-
te nydelsesbar og få inspiration til valg og brug af  
dejlige dessertvine og forfriskende champagne.

PROGRAM SØNDAG 18. MARTS

DET ØKOLOGISKE CHOKOLADEVÆRKSTED

11.00 - 11.30 DEMONSTRATION: HÅNDLAVET CHOKOLADE
Kom og følg processen på nært hold, når Jan Elmelund fylder de lækre chokolader på gammeldags 
manér. Hent din billet i chokoladeloungen på stand J2-7228.
Jan Elmelund, ØKOLADEN.

13.00 - 13.30 DEMONSTRATION: HÅNDLAVET CHOKOLADE
Kom og følg processen på nært hold, når Jan Elmelund fylder de lækre chokolader på gammeldags 
manér. Hent din billet i chokoladeloungen på stand J2-7228.
Jan Elmelund, ØKOLADEN.

15.00 - 15.30 DEMONSTRATION: HÅNDLAVET CHOKOLADE
Kom og følg processen på nært hold, når Jan Elmelund fylder de lækre chokolader på gammeldags 
manér. Hent din billet i chokoladeloungen på stand J2-7228. 
Jan Elmelund, ØKOLADEN.

17.00 - 17.30 DEMONSTRATION: HÅNDLAVET CHOKOLADE
Kom og følg processen på nært hold, når Jan Elmelund fylder de lækre chokolader på gammeldags 
manér. Hent din billet i chokoladeloungen på stand J2-7228.
Jan Elmelund, ØKOLADEN.

ØKOLADEN: REN ØKOLOGISK NYDELSE
Oplev en økologisk chokoladefabrik, hvis vision er at fremstille de bedst tænkelige chokoladeprodukter! Al chokolade 
fremstilles i hånden af økologiske råvarer for at få bedst mulige føling med råvarerne og sikre den rene fuldendte smag. 
Find Det Økologiske Chokoladeværksted på stand J2-7228.



Starboys leverer et forrygende 
mix af hits fra 80’er og 90’er

Satiregruppen Platt-Form
Helle Friberg, Adm. direktør i 
Økologisk Landsforening

EN FORRYGENDE AFTEN
Peter Falktoft vil med glimt i øjet guide os gennem 
en underholdende aften med:

• Velsmagende økologiske mad- og drikkeoplevelser

• Uddeling af Årets Øko-pris v/ Helle Friberg,  
adm. direktør, Økologisk Landsforening

• Kåring af økologiske GULD-produkter v/Per Kølster, 
formand, Økologisk Landsforening  

• Uddeling af Økologiske Spisemærker

• Et forrygende mix af musikalske lækkerier af 80’er 
og 90’er hits, leveret af Starboys

• Farverige indlag fra satiregruppen Platt-Form

• Fest, farver og dans v/ Dansk Talent Akademi

• Pris for alt dette 675,- pr. person

Kom med til en uforglemmelig aften i økologiens tegn, når Økologisk Landsforening og Messecenter Herning 
slår dørene op til Årets Økologiske Brancheaften. Det bliver en aften, der kommer til at springe alle rammer med  
moderne øko-banko, prisuddelinger, festlige indslag og økologisk mad og drikke – alt sammen i godt selskab med hele 
detail-, foodservice-, hotel- og restaurationsbranchen.

MANDAG D. 19. MARTS 2018 17.30 – 22.00 I HAL K

ØKOLOGISK BRANCHEAFTEN PÅ FOODEXPO 2018
Velsmagende økologiske 

mad- og drikkeoplevelser
Peter Falktoft vil med et glimt 

i øjet guide os igennem en 
underholdende aften

VEL MØDT OG PÅ GLÆDELIGT ØKOLOGISK GENSYN
Foodservice-teamet i Økologisk Landsforening

ØKOLOGISK LANDSFORENING
Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj
T: 87 32 27 00
info@okologi.dk

FØLG OS www.økoexpo.dk
www.foodexpo.dk
www.okologi.dk/virksomhed/foodservice
www.okologi.dk/virksomhed/foodservice/nyheder

KØB BILLET NU PÅ ØKOEXPO.DK ELLER BIT.LY/BRANCHEAFTEN


