H VO R ER ’ LO KA LE
FØ DE VA RE R’ PÅ VE J H E N ?
Madkultur er dynamisk størrelse i stadig forandring. De senere år har set
fremvæksten af et fokus på ’lokale fødevarer’. Der er mange eksempler på
produkter, mange netværk og koncepter er opstået, og projekter og forskning har været med til at understøtte udviklingen. Men er vi kommet nærmere en forståelse af hvad begrebet dækker over? Er det muligt at komme
med et veldefineret bud på hvad ’lokale fødevarer’ egentlig er? Hvilken type
forretning er lokale fødevarer? Og hvor er vi egentlig på vej hen med ’lokale
fødevarer’, hvis man for eksempel ser på hvad der er sket de sidste 10 år?
Mellem produktion og forbruget af mad finder vi en bred vifte af aktører,
som alle har en aktie i udviklingen af vores fødevaresystemer. Det drejer sig
blandt andet om engagerede forbrugere, fødevarevirksomheder, landmænd,
restauratører, detailbranchen og mange flere. Vi har inviteret nogle repræsentanter ind til at komme med hver deres bud på hvor ’lokale fødevarer’ er
på vej hen - set fra deres særlige perspektiv.
Denne eftermiddag vil Per Grube (økologisk landmand og kornforædler),
Thomas Roland (Afdelingschef for Ansvarlighed, Coop) og Jesper Zeihlund
(Nordisk Center for Lokale Fødevarer) hver især give deres bidrag til at belyse dagens tema.
Oplæggene vil blive efterfulgt af en paneldebat, hvor vi vil forsøge at nærme os en forståelse af, hvor ’lokale fødevarer’ som fænomen er på vej hen.
Hvor
Meyers Madhus, Nørrebrogade 52 C, 2200 København N
Hvornår
D. 23. august. Kl. 16.00-18:30.
Tilmelding foregår via mail til: joas@meyersfood.dk. Deltagelse er gratis.

Seminaret afholdes i regi af ProvenanceDK, der er et treårigt forskningsprojekt der har til formål at understøtte og iværksætte landbrugets arbejde
med typeprodukter. Indsatsen bæres af et samarbejde mellem to institutter
på Aarhus Universitet, tre udvalgte kommuner samt producenter og private virksomheder. Projektet tilvejebringer kortlægninger af både fysiske og
sociokulturelle faktorer, udvikler forretningsmodeller, afholder workshops og
iværksætter udvikling, alle med udvikling af specifikke typeprodukter for øje.

