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Program fredag d. 4. november 2011
Kedelhallen i Nordkraft, Aalborg

6.00 - 10.00 Gulerodsradio
ANRs populære morgenshow ’Anne og de herreløse hunde’ sender live fra Gulerodspavillonen, 
Kedelhallen i Nordkraft.

7.00 - 9.00 Danmarks Største Gulerodskage pyntes
Den nordjyske kok Mikael Christensen pynter og færdiggører Danmarks Største Gulerodskage til 
vinderen af ANRs konkurrence. Alle kan deltage i konkurrencen via ’Anne og de herreløse hundes’ 
hjemmeside: www.facebook.com/vovserne, hvor ’gulerodsfyren’ skal navngives. 

8.30 - 9.30

9.00 Vinderen af Danmarks Største Gulerodskage kåres
ANR afslører vinderen af navngivningskonkurrencen. Præmien, Danmarks Største Gulerodskage, 
køres til vinderens arbejdsplads.

9.10 - 9.20 Gulerodsmusik

Studiet af gulerodens mangfoldighed fortsættes med 2. akt af musik på de gode rødder. 

9.40 - 9.55 Konferencen ‘Food+’

9.45 - 9.55

8.30 - 9.30 Sund og oplevelsesrig mad på sygehuse
Gratis, sund og nyudviklet gulerodsyoghurt serveres for en gruppe patienter på Aalborg sygehus 
som en videnskabelig test i Food+Designs projekt, der arbejder med Mad til Mange med oplevelse 
og gastronomisk kvalitet.

Konferencen ‘Future Food Camp’

Gulerodsmusik

10.00 - 11.30 Børn, sundhed og gulerødder
Lukket børnehaveprojekt – frida. Dette arrangement er et led i et større forskningsprojekt om mad i 
børnehaver af PhD. studerende Hafdis Sunna Hermannsdottir, Food+Design, Aalborg Universitet.

12.15 - 12.30 Konferencen ‘InSPIRe’ 

15.00 - 17.00 Gulerodslounge
De gode rødder inviterer indenfor i Gulerodspavillonen til sansebaseret Gulerodslounge. Lugt den 
inspirerende og kraftige gulerodsduft, lyt til varm og klar loungemusik, smag sunde, oplevelsesrige 
gulerodscocktails, føl på MÆRKværdige gulerødder og se på den oplevelsesrige, fantastiske 
Gulerodspavillon – et syn du aldrig glemmer. 

Kom og smag en gratis gulerodscocktail eller goderodsdrik. Mærk og føl det sunde, mens 
gulerodskonkurrencer afgøres hvert kvarter med fantastiske præmier, der stimulerer alle sanser.

17.00 Gulerodspavillon lukkes ned

7.30 - 8.00 Sund Morgen!
Hvis du cykler forbi Nordkraft ved Kjellerups Torv, kan du få en gratis, nyudviklet, sund og lækker 
gulerodsyoghurt som start på en sund dag.

Konferencedeltagere ankommer til Gulerodspavillonen, hvor Food+Design byder velkommen til en 
sund og velsmagende gulerodsdrik som en sund start på dagen.

Konferencedeltagere ankommer til Nordkraft, hvor de bydes velkommen i Gulerodspavillonen med 
en sund og velsmagende gulerodsdrik. Food+Design er sekretariat for projekter til fremme af Mad til 
Mange og har arrangeret denne specialistkonference.

Konferencedeltagere ankommer til Nordkraft. Food+Design byder velkommen til denne 
specialistkonference, der ser på muligheder for at skabe innovation i køkkenet, maden og spisningen 
på de nye supersygehuse.

Center for Food Science, Design & Experience arbejder fra en forskningsetableret platform på Aalborg Universitet med gastronomisk 
kvalitetsoptimering, design af emballage og fødevarer, fødevareevents og idéudvikling for fødevaresektoren. Vi besidder desuden 
kompetencer indenfor gastronomi- og designhistorie, sensorik, spiserumsdesign, formgivning, arkitektur og arkitekturhistorie samt forbinder 
feltet mad og oplevelse gennem nye innovationsmetoder. Centeret for Food Science, Design & Experience er placeret på Department of 
Civil Engineering ved Aalborg Universitet.

Center for Food Science, Design & Experience varetager projektledelse på flere eksisterende fødevareprojekter, der arbejder med 
rummets betydning for spiseoplevelsen, gastronomisk optimering af sygehusmåltider samt ikke mindst som facilitator for den delklynge i 
den nordjyske fødevaresatsning, SpisNord, der hedder Smag, Design og Oplevelse. Herunder varetager vi specielt matchmaking mellem 
fødevarevirksomheder og forskningsinstitutioner samt kokkeskoler og private innovative kokke med henblik på at opsætte nyskabende og 
innovative fødevareprojekter.

www.foodplusdesign.dk

Food + Design, Aalborg Universitet

FOOD+DESIGN retter derfor fokus mod børn og unge, når der den 4. nov. 2011 indbydes til event i Gulerodspavillonen i Nordkraft.

Omdrejningsemnet er børn og unges sundhed. Rammerne bliver en banebrydende designkonstruktion, hvor gulerødder er ophængt i 
indbyrdes uafhængige snore, som skaber rumfornemmelse og lyser vældigt op i Kedelhallens kæmperum.

Dagens program sigter mod de helt små, der skal sanse maden, sanse gulerodens smag, tekstur og aroma, og sigter mod de unge, der skal 
”have en på opleveren”, opleve vild gulerods ”arkitektur” og smage cocktail med gulerod i den tilbagelænede Gulerodslounge.

Gulerodspavillonen indgår samtidig i erhvervskonferencen ’Future Food Camp’, specialistkonferencerne ’Food+’ samt ’InSpire’, der afholdes 
samme dag på Nordkraft som en del af Mad på nordjysk – fødevarefestival 2011.

Arrangør: Food+Design - Center for Food Science, Design & Experience, Aalborg Universitet.

Børnene er regionens fremtid – og fremtidens børn skal være sunde

8.00 - 10.00 Sund Orange!
Hvis du kommer forbi Nordkraft, serverer Food+Design smagsprøver på en gratis, flot, sund og 
nyudviklet gulerodsdrik som start på en sund formiddag. 

Gulerødder er meget mere end bare grøntsager. Morgenhumøret styrkes gennem en musikalsk 
oplevelse. Kom og lyt til rytmisk musik spillet på gulerødder af efterskoleelever fra Den Rytmiske 
Efterskole i Båring. 

12.15 - 12.30 Konferencefrokost
Konferencedeltagere til ’Food+’ og ’InSpire’ får serveret sund ’To-Go’-frokost udviklet og produceret 
af den dygtige fiskekok Mikael Christensen fra Renomméet i Hals.

15.00 - 17.00 Gulerodspose med opskrift
Få fyldt dit spisekammer med sunde gulerødder. Få en gratis pose gulerødder + opskrift, så du selv 
kan gå i køkkenet og lave gastronomiske oplevelser med gulerødder. 

Gulerodspavillon

Indrammede events er lukkede for offentligheden

Food+Design håber, at alle har haft en oplevelsesrig dag med smag og design.


