Gennem de sidste 50 år har
grøntsager solgt i Storbritannien
mistet 24% af deres magnesiumindhold, 27% af jernindholdet
og 46% af calcium-indholdet
(Graham Harvey: We want real food).

Skyldes det jordens tilstand eller dyrkningsstrategierne? Er det en passende løsning at lukke hullet
med vitaminpiller? Og spiller forskellen overhovedet nogen rolle for mennesker?

Torsdag den 25. oktober 2007

Hovedtaler: Graham Harvey
(forfatter til bestselleren We Want Real Food)

- et seminar om jordens
frugtbarhed, fødevarernes
indre kvaliteter og
menneskers sundhed

Som forvaltere af klodens samlede ressourcer må
vi som mennesker udvikle en praksis, der sætter
planterne i stand til at trives og yde deres bedste.
Det er efter alt at dømme ikke nok, at verden bliver
mere økologisk. Der skal mere til. Muligvis et helt
nyt kvalitetsbegreb for jordfrugtbarhed, et slags
arbejdsmiljøkodeks for planteverdenen?
I den industrialiserede verden jagter man fortsat
rationaliseringsgevinster i primærproduktionen.
Kan det - ved hjælp af naturvidenskabelige metoder - sandsynliggøres, at man ved en mindre intensiv produktion kan skabe sundere jord/planter/
dyr/mennesker?
På baggrund af Graham Harveys oplæg om fødevarekvalitet vil repræsentanter fra forskningsverdenen og erhvervslivet søge at besvare
ovenstående spørgsmål og samtidig præsentere
deres ideer og visioner for fremtidens forskning og
produktudvikling – fra jord til bord.
Seminaret foregår på engelsk.

Program

Graham Harvey,

britisk forfatter og journalist. Uddannet indenfor landbrug på University
of Wales, Bangor. Har arbejdet som freelance journalist med landbrug,
ernæring og miljø som speciale. Hans bog ”Killing of the countryside” fra
1997 vandt The BP Natural World Book Prize og bogen ”We Want Real
Food”, der udkom i 2006 (Constable & Robinson), har startet en
hel bevægelse – læs mere på: www.wewantrealfood.com.
Han bor i North Somerset i det sydvestlige England.

Seminaret er arrangeret af

Meyers Madhus i samarbejde med Forskerskolen FOOD under
Levnedsmiddelcentret, der begge har støttet arrangementet økonomisk.

Seminarets indhold er udviklet af

en dansk initiativgruppe der kalder sig ”Dejlig er jorden…” og som ønsker
en åben og fordomsfri diskussion om kendte og ukendte sammenhænge
imellem jordens frugtbarhed, madens sande kvalitet og menneskers sundhed.
”Dejlig er jorden…” består af institutleder professor Arne Astrup, Institut for
Human Ernæring, Københavns Universitet, medstifter af Aarstiderne Thomas Harttung, lektor Richard Ipsen, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet, faglig sekretær Lars Holm Rasmussen, Forskerskolen
FOOD, adjungeret professor ved Københavns Universitet og gastronomisk
iværksætter Claus Meyer, samt projektleder Klaus Loehr-Pedersen,
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

13.30 - 13.40 Velkomst og introduktion, Claus Meyer
Oplæg af Graham Harvey
13.40 - 15.00		
15.00 - 15.15 Pause med forfriskninger
15.15 - 16.15 Panelets indlæg
16.15 - 17.15 Ordet er frit
17.15 - 17.30 Hvordan kommer vi videre?
Lidt godt til ganen og halsen
17.30-

Paneldeltagere

Ole Borggaard, professor, Institut for
Grundvidenskab, Københavns Universitet.
Søren Husted, lektor, Institut for
Jordbrugsvidenskab, Københavns Universitet.
Arne Astrup, institutleder, Institut for Human
Ernæring, Københavns Universitet
Thomas Harttung, økologisk landmand,
medstifter af aarstiderne.com.
Evald Vestergaard, ejer af Hinge Mejeri,
formandfor Økolgisk Landsforening.
Karsten Dejbjerg, direktør, Friland A/S.

Tid

Torsdag den 25. oktober 2007, kl. 13.30 - ca. 18.00.

Sted

Festauditoriet (aud. 1-01), Det Biovidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet (tidl. KVL), Bülowsvej
17, 1870 Frederiksberg C.

Pris

300,00 kr, studerende 150 kr.

Tilmelding

Pr. email: ih@meyersmadhus.dk
Pr. telefon: 35 36 38 37, man.-fre. Kl. 9.00 og 15.00
Tilmelding kan senest ske den 20. oktober 2007.

