
09:00 | Morgensnack 

09:30 | Velkommen til Fødevaredagen 
Landbrug & Fødevarers (L&F´s) to direktører klipper snoren til årets store branchedag. 
Karen Hækkerup og Flemming Nør-Pedersen står klar med saks og pep-talk.

10:00 | Debat: Bæredygtighed – fra buzz til business 
Den er ikke til at komme udenom. Bæredygtigheden. Trendforskere spår, at emnet bliver 
altoverskyggende i fremtiden – og allerede nu er presset på branchen til at føle på. Men 
hvor batter det mest at sætte ind? 
Et stærkt line-up giver input til Fødevaredagens store top 3 over ’Bæredygtige tiltag med 
effekt og bundlinje’. Mød dagligvarekonge Henrik Burkal fra Rema1000, erhvervs-
innovator Morten Albæk, tænketanksdirektør Christian Ibsen fra Concito, danskernes 
vagt hund Anja Phillip fra Forbrugerrådet Tænk, en stjerne fra gastronomien og L&F’s 
egen Karen Hækkerup. 
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DETAIL
FRUGT & GRØNT

Din verden består af grønne sæsoner. Og du er 
lige spændt hvert år, når de første sprøde sager 
rammer dine butikker. Nu er det sæson for friske 
indsigter om dine kunder, og klar med grøntkas-
sen står Line Munk Damsgaard – ernæringschef 
hos L&F. 
 
11:15 | Vidste du det om din kategori?
Hvad driver egentlig markedet, når det gælder grøntsager? Hvad kende-
tegner favoritterne – og hvordan bruges de hjemme hos danskerne? Mød 
forbrugersociolog Nina Preus fra L&F. Hun har jongleret med grønt i 
Måltidspartnerskabets nyeste undersøgelse og har highlights med til os.

11:40 | Er vi bæredygtige nok?
Ingen tvivl om, at vi er en kategori i medvind. Men er vi parate til modvind, 
hvis den pludselig rammer os? Forbrugerøkonom Marianne Gregersen 
præsenterer L&F’s dugfriske forbrugerundersøgelse om bæredygtighed 
og tager fat i branchens trofæer og de ømme tæer.

12:15 | Frokost 

13:15 | On the go
Markedet bugner af måltidssalater og grønne snacks. Og vi har næppe set 
toppen endnu. Trendforsker Jacob Søndergaard fra TLID vender blikket 
mod udlandet og spejder efter de nyeste tendenser. Brug dem i din butik 
og vind forbrugernes opmærksomhed.

13:40 | Vinderholdet og dem på bænken
Folket har dømt. Mens nogle grøntsager virkelig er inde i varmen, bliver 
der rynket på næsen af andre. Vi tager et kig på bænkevarmerne i selskab 
med markedsanalytiker Christie Nielsen fra L&F. Hvor er barriererne og 
hvor er potentialerne?

13:45 | Pause og network

14:00 | Go green på Facebook
Grønt-kategorien har MANGE gode venner på Facebook. Senior Social 
Media Advisor, Robin Juel Johansen, fra L&F fokuserer på et vigtigt ansigt 
udadtil og guider dig til hvordan du styrker samtalen med dine kunder.

14:20 | På roadtrip med juryen 
Mød de gode folk i Frugt- og grøntprisens jury. De sætter ord og billeder 
på årets indtryk og de vigtigste “do’s and don’ts” i grøntafdelingen. 

DETAIL
KØD

Du kan dine udskæringer i søvne. Og ved præcis, 
hvordan de skal skæres. Det gør markedsudviklings-
chef Mette Gammicchia fra L&F også. Hun byder 
velkommen på dagens møreste spor.

11:15 | Fra svin til gris – en status
Branchen er gået sammen om en historisk revitalisering af grisen. 
Det handler om ord, om image og kvalitet – og ikke mindst om at øge 
værdi. Meat the movement og hør Mette Gammicchia fortælle 
hvordan du kan spille med.

11:40 | Hvor slemme er køddrengene?
Bæredygtighed og bøffer giver panderynker i kødbranchen. Ingen tvivl 
om, at der bliver arbejdet på sagen. Men hvad kan vi kommunikere til 
vores kunder imens? Og hvad vil kunderne have? L&F’s direktør 
Flemming Nør-Pedersen ridser i overfladen og finder både skygge-
sider og solstrålehistorier.  

12:15 | Frokost 

13:15 | It’s all about emotions 
Du behøver ikke være længe på Facebook, før du opdager, at kød-
kategorien oplever kraftig vind fra mange sider. Og hvordan navigerer 
vi egentlig som branche i den slags vejr? Mød L&F’s Senior Social 
Media Advisor, Robin Juel Johansen, der giver fem konkrete råd til, 
hvordan du håndterer de stærke følelser på Facebook.

13:30| Bliver det nogensinde godt nok?
Firstmoverne sætter hele tiden barren op. Hør om de nyeste forvent-
ninger til dyrevelfærd. Forbrugersociolog Nina Preus fra L&F bringer 
nyt fra de forreste i feltet og stiller spørgsmålet: Er I klar?

13:45 | Pause og network

14:00 |The English way
Vil du med to-fem år frem på fødevaremarkedet? Så check ind, når Sonia 
Armanet (tbc) fra Tulip UK flyver ind fra fødevarernes mekka og fortæller, 
hvad der hitter på mad-scenen i London. Hør også hvilken plads hun spår 
til kødet, når fremtidens forbrugere sætter agendaen.

14:30 | Jury under radaren
Hvad oplevede Slagterprisens mystery shopper? Og hvad kom bag på 
juryen på deres roadtrip til landets bedste slagtere? Jurymedlem og 
ferskvarechef fra Dagrofa, Benny Jepsen, deler ud af juryens oplevelser.



DETAIL
MEJERI & ÆG

De kolde skabe er dér, hvor du føler dig hjemme. 
Mød seniorkonsulent Lærke Lund. Hun har sat cash 
cows på græs og nye indsigter på køl. Velkommen til 
mejeri & æg.

11:15 | Er bæredygtighed = økologi vol. 2?
På forbrugernes ønskeseddel står: Mere fokus på dyrevelfærd, lavt
 forbrug af antibiotika og biologisk nedbrydelig emballage. Hvordan 
kan vi møde forbrugerne? Og få point for det vi gør? Markeds-
analytiker Christie Nielsen, L&F, har et bud.

11:40 | SoMe - SoMejeri
Er mejeri sundt? Det er der mange stærke meninger om på Facebook. 
Der er ingen tvivl om, at det er her myter udklækkes og folkebevægel-
ser starter. Robin Juel Johansen er L&F’s Senior Social Media Advisor. 
I dag giver han et indblik i, hvordan folkestemning opstår på sociale 
medier, og hvordan man takler dem som virksomhed.

12:00 | Dairy scare? Part one
Free from... er det kommet for at blive? Og hvordan kan vi håndtere 
denne trend? Vores råd: Don’t get scared – get in there!

12:15 | Frokost 

13:15 | Dairy scare? Part two

13:30 | Dairy do’s and dairy don’ts
Jurymedlem og Marketing Manager fra Mejeriforeningen Lars Witt 
sætter ord og billeder på mejeriprisjuryens tour de dairy 2017. Hvilke 
tendenser gør sig gældende i mejeri- og osteafdelingen? Og bliver der 
tænkt i occasions?

13:45 | Pause og network

14:00 | ÆGte trends
Hvad hitter på den globale scene? Six-packs? Eller skal der mere til. 
Hvad er der nyt indenfor convenience? Og hvad med emballager? 
Forbrugersociolog Nina Preus er dykket ned i æggenes verden – og vi 
vil faktisk gå så langt at kalde hende ægspert.

14:20 | Hvordan malker vi koen?
Forbruget af mælk er faldende og mejerialternativerne finder deres 
plads på hylderne – det er et faktum. Trendforsker Jacob Søndergaard 
fra TLID borer sig ned i kategorien. Kan mælk gøres sexet? Og hvad 
med osten? 

FOODSERVICE

Du er beslutningstager i foodservice-sektoren og 
er på jagt efter nye løsninger og trends. I år zoomer 
chefkonsulent Andreas Buchhave ind på hotel- og 
restaurantsegmentet. Her er der nemlig masser af 
inspiration at hente.

11:15 | Økologi i HoReCa 
Hvorfor fylder økologien ikke mere på hotellerne, restauranterne og 
cafeerne? Analyseekspert Gitte Nomanni fra Kantar Gallup inviterer 
til  premiere på dugfrisk analyse om økologiens muligheder og 
begrænsninger.

11:40 | Mr. Sushi
Mød en af branchens store baroner, Kim Rahbæk, direktør for 
Sticks’n’Sushi. Hør, hvilke råvarer de danske restauratører drømmer 
om. Og find ud af, hvorfor det kan give mening at kombinere lokal 
økologi med noget så fremmed som japansk sushi.

12:15 | Frokost 

13:15 | Al verdens mad med lokale råvarer
Vi har inviteret manden bag Michelin-restaurant Kiin Kiin og nyåb-
nede vegetarrestaurant VeVe. Navnet er Henrik Yde og omkring ham 
står ord som lokale råvarer, verdenskøkken og bæredygtighed skåret i 
granit. Vi garanterer, at der er fremtid i gryden.

13:45 | Pause og network

14:00 | Attitude keeps you alive
Alt handler om holdning til bæredygtighed i øjeblikket. Ikke mindst 
hos kunderne og gæsterne, som belønner de køkkener, der tager 
stilling. Mød Comwell, som fortæller om markante, strategiske valg i 
forhold til økologi og lokale fødevarer.

14:15 | Gastro-debat: Hvad efterspørger HoReCa?
Hvad efterspørger trendsætterne i HoReCa? Hvordan understøtter 
branchen bedst en bæredygtig udvikling? Og hvilken rolle spiller øko-
logien? Kort sagt: Hvad skal der på menuen?
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15:00 | AWARDSHOW 
Så er det nu, vi løfter glasset for fødevarebranchens fremmeste – køkkenerne, 
kantinerne, slagterne og landets dagligvarekæder. Der skal være fest. Og direktør 
Flemming Nør-Pedersen og dagens awardvært Andreas Bo har de gyldne kuverter klar. 

Men hov. De er ikke alene. Andreas Bo har nemlig sin forrygende version af fem karak-
teristiske herrer med i år. Vær parat til latter, når Andreas bo parodierer danskernes 
darlings og jonglerer med årets priser.

L&F byder velkommen til overrækkelsen af de Økologiske Køkkenroser, Kantineprisen, 
Slagterprisen, Mejeriprisen og Frugt- og grøntprisen. Lad festen begynde!

16:00 | Afterparty

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. 
Vi glæder os til at se dig - programmet simrer stadig.

Vil du med? Tilmeld dig senest den 14. september.


