
INVITATION TIL GÅ-HJEM-MØDE
04. juni 2018 | København

SMAG PÅ TYSKLAND MIDT I KØBENHAVN
Det tyske spisekammer rummer en lang række kulinariske oplevelser. Vi har derfor inviteret syv spændende tyske fødevare- og 
vinproducenter, som alle sætter økologi, bæredygtighed, kreativitet og kvalitet øverst på dagsordenen.
Mød virksomhederne, smag på deres produkter og network med branchefolk fra Danmark og Tyskland, når vi åbner dørene for en 
eftermiddag i det tyske køkkens tegn. 

Ehenbachtaler Spezialitäten
Familieejet virksomhed, der producerer specialiteter med fokus på 
økologi, kvalitet og naturlige ingredienser. I sortimentet findes bl.a. 
blandinger til lav-selv-pesto og likør. 
www.ehenbachtal.de 

Weingut Laubenstein
Prisvindende familieejet vingård i fjerde generation. Producerer 
økologiske tyske vine – både rød- og hvidvin – med fokus på 
bæredygtighed.
www.laubenstein.com 

Byodo
Producent af et stort udvalg af økologiske og glutenfrie fødevarer – alt 
fra olie & eddike til pasta og riskiks. Har desuden egen cateringservice.
www.byodo.de

Früchtemeer Konfitürenmanufaktur
Familieejet virksomhed, der producerer mere end 150 forskellige slags 
syltetøj, marmelade og geléer med fokus på kvalitet og kreativitet.
www.fruechtemeer-konfituerenmanufaktur.de

Weingut Fuchs
Traditionsrig vingård tæt på Frankfurt med vinranker i Rheinhessen og 
Pfalz. Producerer kendte og populære så vel som nye og sjældne tyske 
og franske vinarter og rariteter samt alkoholfri og histaminfattig vin.
www.weingut-fuchs.de

Weingut Michel 
Prisvindende familieejet vingård i Rheinland. Sortimentet består af tyske 
og franske vine – primært hvidvine, men også rødvine og mousserende 
vine.
www.weingut-michel-nahe.de 
 
Zuegg
Familieejet virksomhed i fjerde generation, der producerer marmelade, 
juice og snacks med frugt fra egne frugtplantager i Nord- og Syditalien. 
www.zuegg.de  

PROGRAM
15.30 Registrering

15.40 Velkomst
 
15.45 Tendenser og trends i den tyske fødevarebranche 
 Ralf Pohle, Direktør Food made in Germany e.V.
16.05 Virksomhedspræsentationer

16.40 Produktpræsentation med smagsprøver og mulighed for samtaler med nedenstående virksomheder

17.30  Let buffet og networking

Tilmeld dig på af@handeskammer.dk 
senest den 28. maj (Deltagelse er GRATIS 
– dog forbeholdt branchefolk.) 

Dansk-Tysk Handelskammer
Kongens Nytorv 26
1050 København

Mandag, 
4. juni 2018
kl. 15.30

MØD DISSE SYV TYSKE VIRKSOMHEDER

NB! Det er også muligt at booke individuelle møder med de tyske virksomheder i hele uge 23. Kontakt Annika Friepörtner på af@handelskammer.dk 
eller 33 41 10 46 for at lave en aftale.


