En skattekiste af danske planteproteiner
- hvilke af fortidens mange bælgfrugter kan blive fremtidens løsninger?
22. september i Aarhus
Kong Christian Xs Hofært, Faster Kirstens høje ært, Prinsesse, Ohlsens Enke Pollux og Lollandske
rosiner er bare nogle af de 28 gamle danske sorter, som Frøsamlerne omtaler i deres bog om ærter
og bønner. Historisk har hver egn haft deres egne variationer, som har bidraget til solide og nærende
måltider.
Danske bælgfrugter kan noget særligt smagsmæssigt og har nogle undervurderede kulinariske
kvaliteter, som har potentiale både i det nye nordiske køkken samt i andre af fremtidens produkter.
Globalt er skibene sat i søen i jagten på de bedste planteproteiner, og derfor er det oplagt at gå på
opdagelse i den skattekiste, som vores gamle sorter udgør, til vores næste netværksarrangement.
Du får desuden et oplæg med den nyeste viden fra den årlige undersøgelse om de grønne tendenser
i danskernes kostvalg.

Program
11.30-12.00 Ankomst og registrering – gæt en bælgfrugt
12.00-12.35 Foreningen Frøsamlerne, Louise Windfeldt, Hortonom, PhD og faglig sekretær, Gamle
danske sorter af bønner og ærter – historie, dyrkningspotentialer og kulinariske
egenskaber
12.35-13.15 Frokost med smag af fortidens afgrøder
13.15-13.50 Økologisk Landsforening, Jesper Fog-Petersen, Landbrugsteknolog og økologikonsulent, Fortidens dyrkning og traditioner vender tilbage
13.50-14.00 Snup en (kaffe) bønne, et ben stræk eller en snak med de andre deltagere
14.00-14.20 Pure Dansk, Astrid Søgaard, 8. generation af landbrug, Stifter og medejer, Nye
bindeled i forsyningskæden- hvor kan man henvende sig som landmand,
fødevarevirksomhed, grossist eller spisested?
14.20-14.45 Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær, De nyeste
grønne tendenser blandt de danske forbrugere
14.45
Tak for i dag - men bliv gerne hængende lidt endnu
Der kan max deltage 50 personer, og billetter tildeles efter først til mølle princippet, dog med
prioritering af netværkets medlemmer.
Deltagelse er gratis. Skriv til mette.fisker@vegetarisk.dk hvis du er interesseret.
Vi håber, du vil med på opdagelse!

