
#DKFOOD

ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK 

INVITATION TIL DEBAT:

Fødevarer: 

BIG BUSINESS I AT 
LØSE VERDENS 
UDFORDRINGER?

Med Miljø- og fødevareministeren samt Michelinkok 
syder vi os ind på fremtidens eksportelet. Det er big 
business og bæredygtigt. 

Torsdag 14. juni kl. 16-17 (Telt nr. F12, Primetime 1)



Kig forbi eksporteletten, som er årets gave fra 
Østjylland til Folkemødet. Det vil syde og boble 
når kokke, virksomheder og politikere tilbereder 
retten, der både kan brødføde verden og skabe 
vækst i Danmark. Fødevareproduktion er big bu-
siness. Hidtil har Danmark stået stærkt.  Vi solg-
te os over for verden på fødevaresikkerhed og 
effektivitet. Men det har alle de andre også fået 
styr på.  Kom og smag på nye konkurrenceforde-
le i dansk fødevareproduktion: Vores evne til at 
koble det nordiske køkken med bæredygtighed 
og innovation. Vores evne til samarbejde mel-
lem virksomheder, forskere og myndigheder. 
Forstår vi at blande ingredienserne, kan vi ligge 
helt i front og bidrage til at redde verden.  Kom 
og smag på Michelinkokkens eksportelet lavet af 
fremtidens ingredienser. Bliv klogere på løsnin-
gerne på verdens udfordringer, og hvorfor vi er 
de rette til at redde verden.  

Business Region Aarhus indbyder til eksportelet 
og debat med virksomheder, Landbrug & Fødeva-
rer, kokke og politikere.

Følg os på 
#DKfood 
@bizregionaarhus

HÆNG UD PÅ ”DET 3. SPOR” 

Gå ikke glip af den OFFICIELLE ÅBNING AF ”DET 3. 
SPOR” torsdag 14. juni kl. 11.50-12.20 med livemu-
sik af Total Hip Replacement. Sted: Havnegade 22, 
Allinge. 

Eller kig inden for i løbet af dagen i gårdcaféen 
”Det 3. spor”, som du finder i gå-afstand fra festi-
valpladsen. Tag samarbejdspartnere med i ”Det 3. 
spor” (jep vi vil have 3 spor på E45). Her kan du nyde 
en specialøl fra det østjyske bryggeri, Skanderborg 
Bryghus. Eller nyd ormesnack og andre lækkeri-
er fra de østjyske virksomheder Enorm, Seaman 
Chips og ARLA Unika og skyl efter med vand af 
den allerfineste kvalitet fra Iskilde og Antons Safts 
økologiske drikke. 

Vi holder åbent torsdag 14. juni kl. 11.30-20.00 og 
fredag 15. juni kl. 10-22.


