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... det er ikke danskerne, der har
valgt Helle Thorning-Schmidt til
statsminister. I hvert fald ikke et flertal.
Det er derimod Margrethe Vestager.
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Prehn vil
holde S
til ilden

Mad med
fremtidsmusik
Af Torben Duch Holm
torben.holm@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Der er masser
af fremtidsmusik i nordjyske
fødevarer. Det beviste en
gruppe elever fra Den Rytmiske Efterskole på Fyn, da
de i går var med til at sætte
gang i en fødefestival på
Nordkraft i Aalborg.
Nordjyske gulerødder indgik i de 35 kg grøntsager,
der var brugt til instrumenter.
En gruppe eksperter gav
på festivalen deres bud på
fødevareerhvervenes fremtid.
En del af fremtidsmusikken er her, at forbrugerne vil
have meget nøje besked om,
hvor f. eks. gulerødderne
kommer fra.
I dag får gæster på festivalen chancen for at sætte sig
ind i teknikken, hvor man
ved hjælp af en smartphone
kan spore en vares præcise
oprindelse.
- For tre- fire år siden
spurgte vi forbrugerne, og
svarene var entydige. I fremtiden vil kunderne i langt
højere grad end i dag være
optaget af, hvor et produkt
præcist kommer fra, siger
direktør Hardy Jensen,
Nordjysk Fødevare Netværk.

IDENTITET: Socialdemokraterne skal
måles på lighed, mener Rasmus
Prehn, der opstiller syv pejlemærker.
God ide, siger Ritt Bjerregaard
Af Martin Hein
og Anne Randby Toft
christiansborg@nordjyske.dk

KØBENHAVN: Socialdemokraterne må ikke glemme idealerne i magten.
Det mener Rasmus Prehn,
der nu stiller syv pejlemærker op for, hvad partiet skal
måles på.
- Det er nu, hvor vi har
overskuddet og gejsten, at vi
skal sætte mål, så vi gennem
hele regeringstiden har et
pejlemærke. Ellers kan det
hurtigt bare blive et spørgsmål om at lave små kompromisser i hverdagen, siger
han.
Pejlemærkerne skal for eksempel være mere beskæftigelse og international solidaritet og så skal Socialdemokraterne ikke lave noget
uden at tænke på, om det giver mere lighed.
- Man skal have det i baghovet hver gang, man foretager sig noget politisk - på alle
områder skal det tænkes
ind, at de rige ikke skal blive

rigere, siger Rasmus Prehn.
Ritt Bjerregaard, der selv
har kæmpet for en langsigtet
dagsorden med sin ”Røde
Skole”, roser initiativet.
- Det er rigtigt imponerende og godt, at han prøver at
formulere nogle teser og forsøger at gå mere i dybden
med politikken end den daglige politik. Det er der hårdt
brug for. Det er jo tydeligt, at
de socialdemokratiske partier har svært ved at tegne et
klart billede af sig selv - også
ude i Europa. Der er jo kun
Helle Thorning og den græske Papandreou, der er socialdemokrater ellers er det
udelukkende borgerlige regeringer, siger Ritt Bjerregaard.
Ifølge ledelseseksperten
Steen Hildebrandt skal den
socialdemokratiske ledelse
tage Prehn alvorligt.
- Uanset om det her er kritik eller feedback, så lytter
en klog ledelse, siger han.
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Efterskoleeleverne viste, at der bogstaveligt talt er musik i gulerødderne og andre nordjyske grøntsager.
Foto: Grete Dahl

Tilmeld Dem vores nyhedsbrev - www.gugplanteskole.dk

Tænk på foråret, netop nu!
Derfor!
LØSE LØG - derfor billigst!

-50%

Rabatten fratrækkes v. kassen - så længe lager haves

Tænk på vinteren,
plant stedsegrønt
Thuja ”Brabant”,
Højde 180 cm.
PR. STK. 250,-

Ta´ 3 stk. kun

500,-

Kæmpe Thuja ”Brabant”, rodægte
Omorica gran, potteægte
100,SPAR
7 års planter
Omorica gran
Koreaner gran
Nordmanns gran

Æbler, pærer og blommer

Kun hos os!
3-4 ÅRS
FRUGTTRÆER

Nordjyllands bedste

HÆKPLANTER

• Gratis råd og vejledning
vedr. plantning.
• 42 sorter at vælge imellem.

3 stk. kun

689,-

Hverdage 9.00 -17.30
Lørdag og søndag
10.00 -16.00

Ved dette køb, tilbyder vi 2x40 ltr. Komposteret
Kogødning® til halv pris. Værdi 69,95

Liguster ”Liga” 3 års, eller
BØG omplantet
FRIT

VALG

20 stk. kun

199

95

ANLÆG &
PLANTESKOLE

Indkildevej 17 - Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 08 58
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Det bekymrende er, at i den ny generation
»
er vi ved at miste det håndværk, som vores
bedstemødre og mødre kunne.
JUDITH KYST, direktør Madhuset Madkulturen

Forbrugere vil
spore fødevarer
FØDEVAREFESTIVAL: Nordjyske fødevarer får ros, men
der skal sættes mere fokus på unges forhold til vores
madkultur
Af Torben Duch Holm
torben.holm@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: I fremtiden vil
en forbruger ved hjælp af en
smartphone kunne hente
oplysninger om de fødevarer, han eller hun køber. Er
varen f.eks. en okseculotte
kan forbrugeren hente information om, hvor kalven,
som kødet stammer fra, er
vokset op.
På fødevarefestivalen Mad
på Nordjysk, der i går startede på Nordkraft i Aalborg,
kan forbrugere i dag afprøve
teknikken, hvor man kan
hente detaljerede oplysninger forskellige fødevarer.

- På internettet har vi i dag
adgang til informationer om
næsten alt, og det tror jeg
skærper interessen for fødevareområdet. Og netop for
de ting, som vi indtager, er
der en meget stor bevidsthed. Vi har tidligere spurgt
forbrugerne, og her var det
entydigt, at man vil vide mere om de varer, man køber,
siger direktør Hardy Jensen,
Nordjysk Fødevare Netværk.
Scanner kode
Teknikken til at spore en vares oprindelse fungerer på
den måde, at kundens
smartphone kan scanne en
stregkode på varen, og i lø-

bet af et e øjeblik dukker der
på mobiltelefonens skærm
oplysninger op om varens
oprindelse.
Festivalen Mad på Nordjysk blev indledt i går.
I Nordkraft gamle kedelhal var det åbnet en gulerodspavillon, hvor emnet
især er børn og sundhed.
Her kunne børnehavebørn
bl.a. opleve, at elever fra
Den Rytmiske Efterskole i
Baaring på Fyn brugte grønsager som musikinstrumenter. Til instrumenterne var
der brugt 35 kg grønsager.
Fredagen bød også på en
konference om Nordjylland
som fødevareland. Her del-

tog bl. a. politikere og erhvervsfolk.
Blandt trækplastrene var
tv-kokken Claus Meyer, der
de seneste år har søgt at ska-

be opmærksomhed omkring
det nye nordiske køkken.
Og Nordjylland har afgjort
noget at byde på, når det kan
handler om det ny nordiske

køkken, vurderer direktør
Judith Kyst, Madkulturen.
I forbindelse med aftalen
om Grøn Vækst etablerede
den forrige regering madhu-

Tyve stjal ure og
smykker
Af Anders Green og
Thomas Nielsen
anders.green@nordjyske.dk

HIRTSHALS: Tidligt i går mor-

ges stjal tyve ure og smykker
for 100.000-150.000 kr. fra
Kaj Jensen Ure-Guld-Sølv i
Jyllandsgade i Hirtshals.
Alarmen fik kl. 04.45, da
gerningsmændene havde
brudt en dør op og trængte
ind i butikken.
Sammen med tyverialarmen blev der også udløst en
røgkanon, som normalt gør
det særdeles svært for tyve at
orientere sig.
Alligevel slap tyvene af
sted med ure og smykker for
et beløb for 100.000150.000 kr.
Tyvene havde formentlig
et godt kendskab til butikken i forvejen, når de kunne
finde de værdifulde ting,
selv om røgkanonen blev
udløst, forklarer vagtchef
Claus Kjær-Pedersen fra
Nordjyllands Politi.

Ejer vred og ked af det
Det er Jørgen og Ingrid Jensen, der driver guldsmede-

Tyvene slap af sted med ure og smykker for adskillige tusinde kroner, da de brød ind i forretningen i Hirtshals.
Foto: Bente Poder
butikken Kaj Jensen i Jyllandsgade i Hirtshals, og det
er anden gang på blot halvanden måned, at der er indbrud i butikken.
- Det er noget, der slider.
Man overvejer efterhånden,
om det er det værd, siger
Ingrid Jensen, der både er
vred og ked af det.
Selv om forsikringsselskabet dækker tabet ved indbruddet, så får guldsmedeægteparret alligevel en økonomisk lussing, da der skal
investeres massivt i tyveri-

sikring af butikken.
Ingrid Jensen bryder sig
ikke om, at det efter alt at
dømme er indbrudstyve,
som har været inde og kigge
i butikkens åbningstid - ellers ville de ikke kunne finde
rundt, når røgkanonen gik
af.
- Det eneste jeg håber, er,
at det ikke er nogle, jeg kender - for det er helt sikkert
nogle, som har været inde i
butikken, siger Ingrid Jensen.
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Børnehavebørn fra Harken besøgte fødevarefestivalen på Nordkraft i går. Og her
kunne de både spise gulerødder og høre
nogle lave musik musik på grønsager.
Foto: Grete Dahl

Gulerodspavillonen bød på underholdning for børn. I aktiviteterne var der fokus på sundhed.
Foto. Grete Dahl

set Madkulturen, der skal
sætte fokus på dansk madkvalitet.

Judith Kyst ser en opgave i
at oplyse bedre om de gode
kvalitetsfødevarer, der bl.a.

produceres i Nordjylland.
Hun peger på, at der er en
stor eksport af fødevarer,
mens den enkelte familie
herhjemme egentlig ikke
bruger særlig mange penge
på mad.
- Det bekymrende er, at i
den ny generation er vi ved
at miste det håndværk, som
vores bedstemødre og mødre kunne. Vi skal se på uddannelsen af de unge, der
skal arbejde med at producere mad til andre. Men det
er også nødvendigt, at vi ser
på det almendannende for
eksmepel i faget hjemkund-

skab, mener Judith Kyst.
Det er Region Nordjylland
der bl. a. i samarbejde med
VisitNordjylland står for fødevarefestivalen.
I forbindelse med fødevarefestivalen er der afviklet
en konkurrence om lave den
bedste nordjyske madkasse.
Deltagerne har været 5. og
klasser. Vinder blev her 6. B
fra Svenstrup Skole. På andenpladsen kom 5. klasse fra
Hornum Skole mens to 6.
klasser ved Løvvangsskolen i
Nørresundby delte tredjepladsen.

6. B fra Svenstrup Skole sejrede i konkurrencen om den bedste
nordjyske madkasse. Den indeholdt bl.a. kinesiske ris, rødspættefilet, rugbrødspizza, pærevifte med skinke fra Skagen og revet frugt i
svøb.

FAKTA
FESTIVALEN
{ Fødevarefestivalen på Nordkraft i Aalborg blev indledt i går.
Den er skabt i et samarbejde mellem Region Nordjylland, VisitNordjylland, Food College Aalborg og Spis Nord.
{ Lørdagens program omfatter i tidsrummet kl. 10-15 et fødevaremarked.
{ Kl. 10-15 er der mulighed for at spore, hvor fødevarer kommer
fra.
{ Gæsterne kan i løbet af dagen teste deres viden om fisk.
{ Endelig vil nordjyske kokke fortælle om forskellige retter.

Vi køber guld!

Nordens største guldindkøber kommer til Aalborg!
Kom og sælg dine guldting til en rigtig god pris!

Søn 6.11 kl 10-16
Mån 7.11 kl 10-18

Vi køber ALT guld (smykker, barrer,
tandguld etc.). Guldprisen er mere end
femdoblet i de seneste 10 år. Prisen er nu
rekordhøj, så sælg nu!

Rendsburggade 5, Aalborg

Overføres til din konto, for kundens
sikkerhed. Medbring dit kontonummer
og ID-kort,pas eller kørekort!

First slotshotel

GuldTilPenge
Hvis det er guld, betaler vi for det!
GuldTilPenge ApS / CVR-nr: 32 78 65 96
www.guldtillpengar.se/sverigerunt

Ved fremvisning af annoncen får du en ekstra bonus på 100,-ved guldforretninger på over 1000,-

