
ROUND-TABLE - FRA SVIN TIL GRIS

HVOR  |  Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, lokale A
HVORNÅR  |  27. februar 2018
HVORDAN  |  Tilmeld dig senest 15. februar, Anne Heide Lund, alu@lf.dk

Vi er gået fra svin til gris i den ferske kategori. Først og fremmest i detail. 
Men også i foodservice. Nu er turen kommet til de forarbejdede produkter. 

Derfor samler Landbrug & Fødevarer beslutningstagerne i forædlingsindustrien, detailhandlen og 
foodservice til møde. Vær med hvor beslutningerne tages.  Hør hvordan re-branding løfter 
kategorien gris. Og få de nyeste salgs-insights med hjem.

SPIS
GRIS

PROGRAM
09.30  |  Ankomst og morgengodt

10.00  |  Round-table kick-off 
Mette Gammicchia, afdelingsleder og markedsudvikler i Landbrug & Fødevarer, skyder dagen i gang.

10.15  |  Fødevaretrends 2018 
Spiller flexitaren stadig en rolle? Hvad betyder bæredygtighed egentlig? Og hvilke trends kan vi se i 2018? 
Få svarene lige her – hos Nina Preus, forbrugersociolog i Landbrug & Fødevarer

10.30  |  Fra svin til gris – hvorfor og hvordan? 
De unge siger gris, gastronomien siger gris og nu siger supermarkederne også gris. Den ferske kategori har allerede været gen-
nem en re-naming i detailhandlen og i foodservice er processen også i gang. Chefkonsulent Vickie Enné Ryge fra 
Landbrug & Fødevarer giver dig et heads-up. Hør hvordan du som leverandør af forarbejdede produkter kommer med på beatet. 

10.45  |  Gris i gryden
Vi satte 5 topkokke i stævne. Målet var at udvikle på grisen. Fremtidssikre grisen. Det gjorde de, og du får en sneak-peak 
på resultatet her. Hør chefkonsulent Andreas Buchhave fra Landbrug & Fødevarer berette om hvordan vi får mere gris i 
gryden – fersk og forædlet.

11.00  |  Snackpause

11.30  |  Round-table – hvor beslutningerne tages!

12.30  |  Frokost – fremtidens pølsebord – Enjoy!

13.00  |  Dyrevelfærdsmærket på forarbejdede produkter – så let er det!  
Fødevarestyrelsen har stået i spidsen for det nye statslige dyrevelfærdsmærke. 
Mød projektleder Mette Kirkeskov Sie og sektionsleder Marianne Dittmann fra Fødevarestyrelsen. 
Her får du en intro til: What, why, how?

13.30  |  Kan du sige tapas og tage en merpris? 
Tapas  trender – ingen tvivl om det. Få en kortlægning af kategorien og et bud på hvor potentialet er – hos chefkonsulent 
Andreas Buchhave fra Landbrug & Fødevarer

13.45  |  Wrap up og next step  
Mette Gammicchia, afdelingsleder og markedsudvikler, Landbrug & Fødevarer


