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Få ny inspiration mens 

du hviler benene!

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



DEN GODE BRØDOPLEVELSE - SMAG FORSKELLEN!
En smagsoplevelse og fortælling om mel, kerner og brød. Bliv klogere på kornet,  
kernen, smagen, klimaet, lokaliteter og geografien. Brødbuffet og oplæg ved elever-
ne fra Uddannelsescenter Holstebro.

09.15 - 09.45

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

DE ØKOLOGISKE MULIGHEDER I DETAILHANDLEN
Økologien har udviklet sig hastigt i detailhandlen, og økologiske varer er i høj grad 
blevet mainstream i danskernes indkøbskurve - på godt og ondt. Vil væksten vare 
ved? Hvad er økologiens fremtidige vækstpotentiale i den traditionelle detailhandel, 
og hvilken udvikling i salget kan vi forvente landet over? 

11.00 - 11.30

Thomas Roland, CSR-chef, COOP Danmark.

VI KAN IKKE SPISE MERE - MEN VI KAN SPISE BEDRE!
Flemming Birch stiller skarpt fødevaretrends frem til 2020. Hvilke fødevarer ender i 
indkøbskurven og på spisebordet de kommende år. Hvilke fødevaretrends er på vej, 
og hvorfor er det egentlig sådan? Hans påstand er, at vi ikke kan spise mere, til gen-
gæld kan vi spise bedre. Så er spørgsmålet bare: Hvad er “bedre”?

12.45 - 13.15

Flemming Birch, ekspert i forbrugertrends og detail.

PROGRAM TIRSDAG 20. MARTS

DET ØKOLOGISKE FORSAMLINGSHUS

Hør ØKO-talks og debatter med aktuelle vidensper-
soner fra økologiens verden, deltag i events, smag-
ninger 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.



NYE ØKOLOGISKE SPISEMÆRKER - VÆR MED TIL AT FEJRE SILKEBORG KOMMUNE!
Silkeborg Kommunes plejecentre har det seneste år omlagt deres køkkener, og de 
står nu klar til at få overrakt Det Økologiske Spisemærke i bronze og sølv. Økologisk 
Landsforening og Fødevarestyrelsen vil stå for overrækkelsen.

13.30 - 14.00

Silkeborg Kommunes Plejecentre får overrakt Økologisk Spisemærker. 

FRA MADSPILD TIL LÆKKERT BRØD
Kom og få inspiration til, hvordan du kan undgå madspild og inkorporere jeres rester 
fra køkkenet i dejen og få tryllet et dejlig og sundt brød ud af det!

14.15 - 14.45

Lantmännen Cerealia.

ET SPRØJTEFRIT DANMARK
Giver økologi færre rester af sprøjtegift i kroppen? Danmarks Naturfredningsforening 
gav fem familier udfordringen: Spis 100 procent økologisk i to uger og se om der er 
forskel. Efter 14 dage var svaret klart!

16.30 - 17.00

Signe Poppenbøll Hansen, kampagneansvarlig og Rikke Lundsgaard, Landbrugs- 
politisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.

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. 

INSEKTER - EN DEL AF FREMTIDENS MAD
Kom og hør, hvordan insekter i fremtiden kan udnyttes og komme til at spille en stor 
rolle i køkkenerne. Hvilke effekter har det for klima, ernæring og smagsoplevelse at 
bruge insekter som råvare? 

15.45 - 16.15

Philip Price, CMO, og Jakob Rukov, CTO, fra Syngja



11.00 - 11.20 NED MED KØDET, OP MED SMAGEN
Mindre kød på tallerkenen kan give gevinster for både klimaet og spiseoplevelsen! Få 
de skarpeste bud på, hvordan vi bliver skarpere i gastronomi og kommunikation og 
bevarer den fulde smag, når kødet tages af tallerkenen!

Mette Toftegaard Rasmussen, Specialkonsulent, sundhed, økologi og bæredygtighed,  
Hotel- og Restaurantskolen.

12.00 - 12.20 ET GRØNNERE STORKØKKEN I PRAKSIS!
Få inspiration til at sætte fokus på miljøhensyn og bæredygtighed i storkøkkenet og 
styrk bundlinjen med helt konkrete tiltag, der virker i praksis. Få idéer og indspark til 
at omsætte holdning til handling!

Jette Ebbekær Thomsen, indehaver af konsulentvirksomheden groconsult.

ET LETTERE KØKKEN MED BEDRE SMAG I MUNDEN!
Let køkkenets klimabelastning med CO2-venlige retter, mindre madspild, mere øko-
logi, sundere råvarer og meget mere smag! Kom til en tankevækkende peptalk, der 
danner faglig grobund for konkrete klimavenlige forandringer i ethvert køkken!

14.00 - 14.20

Birte Brorson, specialist i økologisk omlægning af professionelle køkkener med fokus på 
råvarekvalitet, velsmag, klima, madspild, sundhed og bæredygtig køkkendrift i alle led.

FØDEVARERS KLIMAAFTRYK
Hvad ved vi om fødevarers klimaaftryk? Hvordan kan den viden bruges aktivt, når 
vi sætter retter sammen, og nytter det noget, rent miljømæssigt? Få nye vinkler og  
perspektiv på de klimamæssige konsekvenser af de daglige fødevarevalg i dit køkken!

15.00 - 15.20

Vivi Kjersgaard, Produktchef for Økologi, Hørkram Foodservice, og Medlem af Det 
Økologiske Erhvervsteam.

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 TIRSDAG 20. 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!



KAN DU LEVE UDEN CHOKOLADE?
Vores fødevareproduktion er i høj grad afhængig af  afgrøder og økosystemer i det 
tropiske klima. Den vestlige verden vil have svært ved at undvære f.eks. chokolade 
- men hvordan kan vi sikre en bæredygtig fødevareproduktion i det tropiske for at 
beskytte afgrøder herfra og sikre dem en fremtid?

11.30 - 11.50

Alexander Pérez Olarte, Company Representative, Pacari Chocolate.

12.30 - 12.50 GIFTIG EMBALLAGE - NEJ TAK!
Ingen har lyst til at bruge emballage, der tærer på jordens ressourcer, skader vores 
miljø og smitter vores mad med giftige kemikalier og tungmetaller. Hør, hvad der er 
op og ned i emballage-junglen, og om mulighederne for at bruge biologisk nedbryde-
ligt emballage til vores fødevarer. 

Bent Hübertz, CMO, KLS, og ekspert i Cradle to Cradle, verdens skrappeste miljønorm.

MIKROPLAST I VORES DRIKKEVAND OG  FØDEVARER?
Hvad er mikroplast, og hvor kommer det fra? Hvordan reducerer vi plastikspild, og 
hvad kan vi gøre for at undgå, at mikroplast skader vores miljø og forurener vores 
drikkevand og fødevarer?

14.30 - 14.50

Berit Asmussen, Vicedirektør, Plastic Change.

ET SPRØJTEFRIT DANMARK
Giver økologi færre rester af sprøjtegift i kroppen? Danmarks Naturfredningsforening 
gav fem familier udfordringen: Spis 100 procent økologisk i to uger og se om der er 
forskel. Efter 14 dage var svaret klart! 

15.30 - 15.50

Signe Poppenbøll Hansen, kampagneansvarlig, og Rikke Lundsgaard, Landbrugs- 
politisk senior rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.

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!

PROGRAM: KLIMASKOVENS DIALOGKARRUSEL TIRSDAG 20. 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 TIRSDAG 20. 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, del-
tag 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 TIRSDAG 20. 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


