
INVITATION TIL
NORDENS STØRSTE  
FØDEVAREMESSE
MCH Messecenter Herning
22.-24. marts 2020

FOODEXPO.DK



Konkurrencer:  
Førende talenter dyster
Vær med, når Årets og Nordens 
bedste Kok og Tjener kåres. Smag og 
stem på Danmarks bedste delikates-
ser, oplev brød og kager i særklasse, 
når Danmarks bedste Håndværksba-
ger og Konditor skal findes. Glæd dig  
også til at mærke suset, når kreative 
bartendere fra hele Norden dyster i  
tre discipliner.

Foodphoto Art Exhibition:  
Madstyling som kunstform
Opsigtsvækkende mad, styling og foto 
går op i en højere enhed i Foodphoto Art 
Exhibition, hvor du er sikret en unik, visuel 
oplevelse med 300 madkunstværker fra 
17 internationalt anerkendte fotografer.

VELKOMMEN 
TIL  
FOODEXPO
 
Med flere end 26.000 besøgende og 
omkring 600 udstillere er Foodexpo 
Nordens største fagmesse inden for 
foodservice, detail-, hotel- og restau-
rantbranchen. Samlet i ti haller finder 
du store brands, små lokale producen-
ter, dedikerede iværksættere, ildsjæle 
og meget mere. 
Fagligheden er i top, involverings- 
graden høj og oplevelsesuniverset  
større end nogensinde før. 
Gå derfor ikke glip af tre messedage 
med foredrag, netværk, nyheder, 
workshops og trendområder.

Vi glæder os til at inspirere dig. 

FOODEXPO.DK

Bæredygtighed og økologi: 
Fokus på FN’s Verdensmål 
Foodexpo sætter fokus på FN’s Ver-
densmål nummer 12 om ansvarligt forbrug 
og produktion. Deltag på en af de mange 
workshops og få inspiration til fremtidens 
bæredygtige måltid. Kom på skolebænken 
og lær, hvordan du arbejder med  
verdensmålene i din hverdag og  
glæd dig til at shoppe i den  
økologiske købmandsbutik.



Iværksætterområdet:  
Dyrk det udyrkede
Mød de nye, danske fødevareprodu-
center. Hør om rejsen fra køkkenbord 
til butikshylde og vær med, når de små 
iværksættere pitcher deres idé overfor 
et dommerpanel. 

Mad(e) in DK:  
Specialiteter og lokale råvarer
Smag dig igennem Danmark, når lokale 

fødevareproducenter præsenterer 
lækre specialiteter og sæsonens 

råvarer i en auten-
tisk torve-

stemning.

Trendområde:  
Check-in på fremtidens  
hotelværelse
Besøg to anerkendte designeres bud på 
fremtidens hotelværelser og læg vejen 
forbi den trendy pop-up-restaurant.

Streetfood:  
Holms Gadekøkken
Smag på Claus Holms kreationer, 
når han byder velkommen i Holms 
Gadekøkken, et spiseområde med 
streetfood. Her kan du også glæde dig 
til at overvære og deltage i spændende 
debatter med udgangspunkt i aktuelle 
fødevaretrends.

Showkøkken: 
Stjernekokke går live
Mød branchens førende eksperter og 
kom med helt tæt på håndværket, når 
berømte stjernekokke og nye talenter  
går live i showkøkkenet.



Åbningstider
Søndag 22. marts  kl. 10.00 - 18.00
Mandag 23. marts  kl. 9.00 - 18.00
Tirsdag 24. marts  kl. 9.00 - 18.00

Arrangør
MCH Messecenter Herning
Vardevej 1
7400 Herning

Kom nemt til Foodexpo
Tag ekspresbussen direkte fra 
København til MCH Messe-
center Herning. Det er nemt 
og bekvemt, samt inklusiv 
morgenmad og goodiebag.  
Se yderligere busruter og 
book din billet på foodexpo.dk. 

Kommer du i bil går motorvejen 
lige til døren, og der er 15.000 
gratis parkeringspladser.
 
Du kan også tage både fly og 
tog. Se de forskellige mulig-
heder på foodexpo.dk.

J1-2-3: Møbler og interiør
Hal K:  WineExpo, interiør, IT og  

betalingsløsninger.  
Bartenderkonkurrencer

Hal L:  Storkøkkener og forbrugsvarer
Hal F:   Detail, maskiner og emballage. 

Bager- og slagterkonkurrencer 
Hal M:  Foodservice
Hal E:   Kaffe og kaffeautomater,  

arbejdsbeklædning.  
Kokke- og tjenerkonkurrencer

Hal D:   Food Market, Gastronomi- 
torvet og Iværksætterområdet

Hal H:   Bæredygtighed og økologi
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Print din  
GRATIS billet

foodexpo.dk
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