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INVITATION  
SEMINAR OM KALORIER PÅ MENUEN

Diabetesforeningen, Forbrugerrådet Tænk, 

Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har 

udarbejdet et sæt anbefalinger for, hvordan 

konceptstyrede restaurantkæder, cafeer, 

tankstationer mm. kan oplyse kalorieindholdet 

på menutavler og skilte, så forbrugerne kan tage 

det med i overvejelserne, når de vælger mad- og 

drikkevarer.

Kom og 

Onsdag 27. maj 2015 kl. 9.30-12.30 i Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København K

Fra kl. 12.30 serveres en let frokost, og der er mulighed for at tale med oplægsholderne. 

Tilmelding til Anne Hvitfeldt Larsen, ahl@cancer.dk - 35257527.  Angiv, om du bliver til frokost.

Pressen er inviteret

Med venlig hilsen

Leif Vestergaaard Pedersen  
Adm. direktør

Kræftens Bekæmpelse    

Henrik Nedergaard  
Adm. direktør

Diabetesforeningen   

Lars Pram
Adm. direktør

Forbrugerrådet Tænk 

Kim Høgh 
Adm. direktør

Hjerteforeningen   

Læs mere om kaloriemærkning på www.kalorierpaamenuen.dk



9.00-9.30
ANKOMST, REGISTRERING OG MORGENKAFFE

9.40-10.10

10.10-10.45

10.45-11.00
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9.30-9.35

9.35-9.40

PROGRAM

PRAKTISKE INFO 
v/Caroline Broge, kommunikationspartner i 

Hjerteforeningen

ANBEFALINGER FOR KALORIER PÅ MENUTAVLEN
v/Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, 

Forebyggelse & Oplysning

Oplægget uddyber anbefalingerne, baggrunden for dem og 

processen hidtil.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED 
KALORIEMÆRKNING I ENGLAND  
v/Anita Kinsey, teknisk direktør i Pret A Manger, England

Oplæg om muligheder, omkostninger og håndtering af 

udfordringer ved indførelsen af kaloriemærkning i England. 

VELKOMST 
v/Henrik Nedergaard, adm. direktør i Diabetesforeningen

Susanne Tøttenborg 

har været tovholder 

på udarbejdelse af 

anbefalingerne.

Henrik Nedergaard byder 

velkommen på vegne 

af Diabetesforeningen, 

Hjerteforeningen, 

Forbrugerrådet Tænk og 

Kræftens Bekæmpelse

Caroline Broge er moderator 

og styrer os sikkert 

gennem dagen. Caroline 

Broge deltager i den 

arbejdsgruppe, som har 

ansvaret for kommunikation 

af anbefalingerne. 

Anita Kinsey har været i 

Pret A Manger i 14 år og var 

ansvarlig for gennemførelse 

af bl.a. kaloriemærkning og 

saltreduktioner i kæden som 

led i den frivillige ordning 

Responsibility Deal.  

PAUSE OG FORMIDDAGSSNACK



ANBEFALINGERNE, LOVGIVNINGEN OG 
FØDEVAREKONTROLLEN 
v/ Else Molander, kontorchef for ernæring i Fødevarestyrelsen 

I oplægget sættes anbefalingerne om kaloriemærkning i relation 

til fødevareinformationsforordningen og kontrollen heraf. 

11.35-11.55

11.55-12.25

12.25-12.30

12.30

Fødevarestyrelsen har 

kvalitetssikret anbefalingerne, 

så de er i overensstemmelse 

med lovgivningen og 

eksisterende kontrolpraksis 

og ikke virker vildledende på 

forbrugerne.

PANELDEBAT OM KALORIEMÆRKNING
v/Tine Skriver, Horesta, Gitte Gross, DTU 
Fødevareinstituttet, Anita Kinsey, Julie Anne Mitchell,  
Else Molander og Susanne Tøttenborg

Debat: 
Hvorfor skal vi have kaloriemærkning? 
Virker det? 
Og hvad vil udfordringerne i Danmark være?

Tine Skriver er fødevarechef 

i Horesta og har deltaget i 

den arbejdsgruppe, som har 

bidraget til anbefalingerne.

Gitte Gross er kontorchef 

i DTU Fødevareinstituttet 

og bl.a. ansvarlig for 

vidensindsamling og –

bearbejdning af danskernes 

madvaner.   

OPSAMLING OG FARVEL

FROKOST 
Vi sørger for en lækker frokost og lejlighed til at tale med oplægsholderne 

11.00-11.35
EVALUERING AF KALORIEMÆRKNING I AUSTRALIEN 
v/Julie Anne Mitchell, direktør i Heart Foundation, New South 

Wales (NSW) division, Australien

Oplæg om implementering og effekt af kaloriemærkning, som 

blev indført ved lov i NSW i 2011, set både fra et myndigheds-, 

NGO- og brancheperspektiv.

Julie Anne Mitchell har været 

involveret i lovgivningen 

om kaloriemærkning og er 

medlem af den advisory 

commitee, som følger 

implementeringen. Mitchell 

har arbejdet med the Heart 

Foundation Tick - front of 

pack labelling program – 

og har stor kendskab til 

fastfoodbranchen.
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