
INVITATION TIL  
FOODEXPO 2020
Du og dine kollegaer er inviteret til Foodexpo – Nordens  
største fødevaremesse, som finder sted d. 22.-24. marts 2020 
i MCH Messecenter Herning.

Sammen med omkring 600 andre udstillere ser vi frem til at byde 
dig velkommen i 10 fyldte haller, hvor du kan møde alt lige fra 
kendte brands og lokale fødevareproducenter til passionerede 
iværksættere, ildsjæle og meget mere.

Fagligheden vil være i top, nyhederne mange og aktivitets- 
programmet større end nogensinde før.

Vi glæder os til at se dig til tre fantastiske messedage.

Mange hilsener 
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OPLEV OG DELTAG I ET 
VÆLD AF SPÆNDENDE 

AKTIVITETER

Iværksætterområdet:  
Dyrk det udyrkede

Mød de nye, danske fødevarepro-
ducenter. Hør om rejsen fra køkken-

bord til butikshylde og vær med, 
når de små iværksættere pitcher 

deres idé overfor et dommerpanel. 

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

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

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. 

Konkurrencer:  
Førende talenter dyster
Vær med, når Årets og Nor-
dens bedste Kok og Tjener 
kåres. Smag og stem på 
Danmarks bedste delikatesser, 
oplev brød og kager i sær-
klasse, når Danmarks bedste 
Håndværksbager og Konditor 
skal findes. Glæd dig også til 
at mærke suset, når kreative 
bartendere fra hele Norden 
dyster i tre discipliner.

Showkøkken: 
StjernekOkke går live
Mød branchens førende eksperter 

og kom med helt tæt på hånd-
værket, når berømte 

stjernekokke og nye 
talenter går live i 

showkøkkenet.
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