
      

 

 
 
Konference om fødevareautencitet 
 
 
 

DTU Fødevareinstituttet og Landbrug & Fødevarer inviterer til halvdagskonference om føde-
vareautencitet på Axelborg onsdag den 9. februar 2011 fra klokken 09:30 til 14:00 
 
Danske fødevareproducenter er kendt i hele verden for at producere fødevarer af høj kvalitet og vi 
har en lang og god tradition for at kunne dokumentere, at fødevarerne er, hvad de giver sig ud for 
at være - fødevarernes autencitet eller ægthed. Det har betydet at vi har kunnet sælge vore fødeva-
rer på det globale marked, og at der er tiltro til vore fødevarer. 
 
Fødevarekvalitet står højt på den politiske dagsorden; ”Grøn Vækst” stiller krav til et mere innovativt 
og værdiskabende fødevareerhverv og man ønsker at brande både økologi og gastronomi, herun-
der gennem MadX, og senest har EU-kommissionen søsat en kvalitetspakke, som skal hjælpe bå-
de landmænd og virksomheder med at formidle landbrugsprodukters karakteristika. 
 
Vi vil gerne på dagen fortælle om de nye muligheder for værdiskabelse for fødevareproducenter, 
der ligger i anvendelse af f.eks. laboratoriemetoder og molekylære tests, der videnskabeligt kan 
dokumentere fødevarers autencitet. 
 
Vi har sammensat nedenstående program, som både vil give den nyeste viden på området og sæt-
te producenternes behov i centrum, ligesom der vil være mulighed for at netværke. 
 
Dagens program: 
09:30   Velkomst v/ Annette Toft, Landbrug & Fødevarer  
09: 40 – 12:40:  Indlæg om fødevareautencitet ved: 
  Nikolaj Zederkopf Ballin, Fødevareregion Øst: Lavpraktiske eksempler. 
  Erik Huusfeldt Larsen, DTU Food: Eksempler fra kemi og kosttilskud. 
  Søren Husted, KU-LIFE: økologi – kemisk fingerprinting 
  Einar Eg Nielsen, DTU Aqua: Fisk – Generne sladrer 
  Rasmus Larsen, DTU Informatik: Billedanalyse af fødevarer – et nyt værktøj. 
  Opsamling v/ L&F 
13:00 – 14.00: Frokost og mulighed for at netværke 
 
Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling skal vi anmode om at modtage tilmelding til konfe-
rencen snarest muligt og senest onsdag den 26. januar 2011 på iber@food.dtu.dk eller sko@lf.dk 
Arrangementet afholdes på Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, og lokale vil på dagen fremgå 
af infoskærme i receptionen på 1. sal. 
 
Med venlig hilsen 
 
Iben Bang-Berthelsen, koordinator for fødevareautencitetsnetværket, og 
Annette Toft, områdedirektør for forskning og fødevarer, L&F 
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