
              Mød Claus Meyer !!                        
                som udfordrer forbrugerne til debat om dansk madkultur 

 
               Landbokvinde-teamet i Sønderjysk Landboforening arrangerer  
 

                                          DEBATAFTEN 
                       ”hva’ vil du ha’ at spise?” 
 
                   torsdag d. 3. marts kl. 19.00 
              
                     Bregnbjergskolens aula, Unionvej 4 i Vojens 
 
 
Emnet virker simpelt, men landbokvinder ser med bekymring på, at forbrugerne vægter prisen på en 
liter mælk mere end produktets kvalitet. Derfor har landbokvinderne i samarbejde med Realkredit 
Danmark allieret sig med en kendt gastronomisk iværksætter, Claus Meyer, for at få et frisk pust om 
hans syn på en sund madkultur, og hvad man selv kan gøre for at præge udviklingen i den rigtige 
retning. 
Danske fødevareproducenter oplever stadigt stigende kontroller, registreringer og en stadig 
investering i den nyeste teknologi for at opfylde de danske normer for kvalitet. I sagens natur et 
”must” for dansk landbrug, som har en tradition for at gå forrest. Problemet er bare, at forbrugerne 
ikke har en jordisk chance for at gennemskue forskellen på en vare, der er produceret under danske 
normer og en vare af samme type, der er produceret under andre forhold.. Samtidig er mange 
forbrugerne ikke specielt aktive, når det endelige valg kommer i indkøbskurven.  
Efter Claus Meyers oplæg vil et debatpanel bestående af indflydelsesrige personer, blive holdt til 
ilden af Torben Ølholm fra Radio Syd. Alle har her mulighed for at give sine holdninger til kende. I 
panelet sidder fødevareminister Hans Chr. Schmidt, Forbrugerrådets Gitte Gross, Louis Honoré fra 
Arla Foods, Gudrun Andreasen fra Danish Crown, Torben Arevad fra Super Best og 
mælkeproducent Vibeke Weber. 
 
Arrangement er åbent og alle er velkommen, dog med tilmelding , da Arla Foods og Danish 
Crown giver os en smagsprøve på noget af det ypperste de kan præstere. 
 

Tilmelding til Sønderjysk Landboforening på 7320 2600 eller på e-mail jt@slf.dk 
Senest: Mandag den 28. februar 

 
Landbrugserhvervet er en mandeverden, som kan få rigtig meget gavn af at lade de kvindelige 
kompetencer komme lidt mere på banen. Derfor har Sønderjysk Landboforening startet et projekt 
med fokus på landbokvinder. Flere aktiviteter er sat i værk for at gøre landbokvinderne mere 
synlige og styrke deres rolle som aktive medspillere i udviklingen af landdistrikterne og den enkelte 
bedrift. Projektet har startet nogle erfa grupper og skabt et netværk, som gør det nemmere at komme 
i dialog og få skabt et rum, hvor de kvindelige normer også bliver hørt. Realkredit Danmark ser 
også betydningen heraf og har derfor støttet landbokvinderne i at få denne debataften stablet på 
benene. 


