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Danmarks sundeste mad kåres på Foodexpo i Herning
Skandinaviens største fødevaremesse Foodexpo i MCH Messecenter Herning bliver centrum
for sund mad, når messen åbner dørene den 24. januar. Her kåres Danmarks sundeste mad i
en stor udstillerkonkurrence med deltagelse af danske fødevareproducenter.
Ni produkter slap igennem nåleøjet, da Foodexpos dommerpanel mødtes for at smagsteste, vurdere og
afveje de i alt 61 indsendte produkter til messens udstillerkonkurrence på temaområdet Det Sunde Liv.
"Kreativ idé, god smag og rent produkt" var blandt kommentarerne hos Foodexpos dommerpanel, da de
smagte sig igennem de mange produkter til Foodexpos udstillerkonkurrence – Danmarks sundeste mad.
Opgaven var at nominere de bedste produkter inden for tre kategorier: Pålæg, Mellemmåltid og
Drikkevarer.
Dommerpanelet består af:
• Per Mandrup, chef for det danske kokkelandshold
• Ghita Parry, formand for Kost- og Ernæringsrådet
• Orla Zinck, fødevareekspert og medejer af Dansk Catering Center
Ni finalister med høj standard
- Standarden har været høj blandt de indsendte produkter, og der var hård kamp om finalepladserne. De
besøgende på Foodexpo kommer til at opleve kreative fødevarer og nytænkning blandt konkurrencens
finaledeltagere, fortæller Henriette Træholt, projektleder i MCH.
Dommerpanelet kogte de 61 produkter ned til ni nominerede sunde produkter – tre inden for hver
kategori. Vinderen af hver kategori bliver afsløret på Foodexpos åbningsdag søndag den 24. januar kl.
10.15 i MCH Messecenter Herning. Vinderne samt de øvrige nominerede kan opleves på temaområdet
Det Sunde Liv under hele messen.
De nominerede produkter til Foodexpos udstillerkonkurrence er:
Pålæg:
Schweizisk lufttørret Bjergskinke - fra Zimbo GmbH & Co
Schweizisk bresaola "Bündnerfleisch" - fra Zimbo GmbH & Co
Økologisk koldrøgede ørredfilet - fra Fiskehuset i Thisted
Mellemmåltid:
Frugtbæger - fra Slice Fruit A/S
Mouth watering mango - fra Secret Kitchen Aps
Unbelievable Blueberries - fra Secret Kitchen Aps
Drikkevarer:
Smoothiefuel Æblejuice - fra Smoothiefuel Denmarks ApS
Guldborgsund Æblemost - fra Guldborgsund Frugt ApS
Økologisk Cultura Shot - fra Arla Foodservice
Billedtekst: De ni sunde finaleprodukter bliver udstillet på temaområdet Det Sunde Liv under Foodexpo
i MCH. Vinderne kåres på messens åbningsdag.
Yderligere oplysninger: Projektleder Henriette Træholt, MCH, tlf. 9926 9936 eller het@mch.dk
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