
 

 

Hvad: Netværksmøde: Grøn kost – Børn, unge og deres køkkener 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) i regi af Netværk for              

Fremtidens Planteproteiner 
Hvor: Online via Zoom 
Hvornår: Onsdag den 23. februar 2022 klokken 09.00-11.30 (gratis for bekræftede deltagere) 
 
 
Vær med når vi afholder årets første netværksmøde. Der vil være fokus på unge og grøn kost, samt 
hvorledes både de unge samt køkkenprofessionelle oplever rejsen mod flere økologiske og 
plantebaserede måltider. Vi vil komme omkring Dos & Don’ts, både i forhold til tilgang, kommunikation 
samt erfaringer med råvarer og tilberedning heraf. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 
 
Vi lægger ud med at projektleder Marianne Sabinsky fra Fødevarestyrelsen inviterer os med ind i 
processen bag udviklingen af Kostråd til Måltider, der netop er blevet offentliggjort. 
Daniel Barrera Madsen, erfaren oplægsholder i DVF’s skoleprojekt om Mad & Miljø, giver os et indblik 
i de udfordringer og indsigter de unge møder i disse dialogbaserede workshops. 
Mads Dreyer fra Oure Spisehus tager os med på den rejse, han har været på med de unge i omstillingen 
til økologi samt de nye klimakostråd i køkkenet, hvor de unge er en aktiv del af planlægningen og 
tilberedningen af efterskolens samt kostgymnasiets måltider. 
Vi slutter af med en workshop i mindre grupper, hvor I får mulighed for at kanalisere dagens indsigter 
over i egen praksis og måske få gode ideer, der kan deles med de øvrige deltagere. 
 
 
PROGRAM 

09.00-09.05 Velkomst ved dagens moderator Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær i DVF 
09.05-09.30 Marianne Sabinsky, projektleder: Kostråd til Måltider – erfaringer fra udviklingen og 

samarbejdet med de køkkenprofessionelle på børne- og ungeområdet. 
09.30-09.55 Daniel Barrera Madsen, Projektleder i DVF og oplægsholder på DVF’s skoleprojekt 

om Mad & Miljø:  
Vores erfaringer fra workshops – det er dét, de unge vil have 

09.55-10.05 Pause 
10.05-10.30 Mads Dreyer, Medlem af ledelsen i Oure Spisehus (mad til og med unge):  

Grøn succes og bitter erfaring fra de unge samt Spisehuset  
10.30-11.10 Workshop i mindre grupper inklusiv pause: 

Hvorledes kan jeg anvende dette i mit virke? 
11.10-11.30 Opsamling, modereret af Rune-Christoffer Dragsdahl 
11.30 Tak for i dag 

 
 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening. Det finder sted i regi af 
Netværk for Fremtidens Planteproteiner, som støttes af Fonden for økologisk landbrug. 
 
Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking 
mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer 
udelukkende på planteproteiner til humant konsum. 
Netværk skal styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at 
fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevare i Danmark. Dette vil bl.a. ske via 
tematiserede netværksmøder, konferencer samt et onlineforum for netværkets deltagere. 
 
YDERLIGERE INFORMATION SAMT EVENTUEL TILMELDING 
Kontakt Mette Fisker på mail: mette.fisker@vegetarisk.dk, hvis du vil anmode om at deltage, eller har 
spørgsmål angående arrangementet eller netværket. 

https://altomkost.dk/kostraad-til-maaltider/
https://vegetarisk.dk/skole/
https://vegetarisk.dk/skole/
https://oure.dk/om-oure/spisehus
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

