
KJØTT MED GOD 
SAMVITTIGHET



BLI MED PÅ TUR!
Et 2-døgns Cruise til Kiel er både kort 
og opplevelsesrik, og på Color Fantasy 
får du alt servert på et sted. Samtidig 
kan dere gå i land og utforske Kiel før 
hjemreisen til Oslo.
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Jøran Olsson
Norsk Kjøtthandel

Spis mer fett, så fryser du ikke så lett. 
 

«Dette var salgsargumentet i annonser for å selge kjøtt i 1935.  
Hva skal vi si i dag? Sjelden har det vært lettere å vite hva dagens 
argument bør være. Forbrukerne ønsker å spise mindre mengde 

kjøtt. De ønsker klimavennlige og sunne produkter fra en bærekraftig 
matproduksjon med god dyrehelse. Udiskutabelt! 

Da må vi tilby dette - men hvordan? Det er nettopp dette vi  
skal diskutere i to dager. Vi blir flere og flere i Norge og dermed  

øker totalmarkedet. Sterke krefter jobber for at hver og en skal spise 
mindre kjøtt.  Trolig er vi smarte  hvis vi fra bransjen er enig dette  

og presenterer gode løsninger for å spise mindre kjøtt. Dette  
kan bidra til at flere spiser kjøtt med god samvittighet.

På turen nedover har vi  fått med oss de beste foredragsholdere  
som vil gi spennende og innholdsrike innspill til vår bransje. Disse  

vil garantert skape engasjement. På returen blir det noe helt nytt der 
du får rikelig anledning til  å møte kollegaer og diskutere bransjens 

utfordringer. Så skal vi selvfølgelig ha det litt moro også! 

 
Velkommen om bord!
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Den glohete  
kjøttdebatten
JOACIM LUND

Aftenpostens matkommentator 
Joacim Lund har sett de siste 
årenes kjøttdebatter på kloss 
hold. Slik oppleves de fra 
innsiden av avisredaksjonen.

Forbrukerpsykologi 
og valg av mat 
SIV SKARD

Vi får presentert det siste 
fra forskningsfronten rundt 
forbrukernes atferd knyttet  
til mat og kjøtt.

Vi skal ikke stå i 
klimagjeld til verden
TROND MORTEN HELGESEN

Met, consenit alit velesto od te 
feuis adip er acip et am vulwis 
nostrud dolor adin et ent 
ipsusci blaor sum qui te eum 
dolore commod doluptat. Ut 

KJØTT MED GOD 
SAMVITTIGHET!
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AFTENPOSTEN

NORGES HANDELSHØYSKOLE

REMA 1000



Vi kan le med  
god samvittighet!
RUNE ANDERSEN

«Du finner ham på toppen 
av næringskjeden for norske 
komikere, og bygutten fra 
Kristiansand har sågar opplevd 
slakting på nært hold i TV-
program. Han overlevde!»

Kjøtt med god 
samvittighet!
OLAUG BOLLESTAD

Vi har utfordret ministeren  
på årets tema, kjøtt med  
god samvittighet. olo conecus 
anditatum ipidunt, tem
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LANDBRUKS- OG MATMINISTER

SKUESPILLER



Kjøtt med god  
samvittighet
ANNE ZONTAG

I dette foredraget skal Anne 
snakke om sammenhengen 
mellom mat og moral, kjøtt 
og samvittighet. Hvordan kan 
forbruker spise kjøtt med god 
samvittighet i 2025?

Bærekraft på norsk                                          

REBEKKA HÈLEN KRISTIANSEN

Rebekka brenner for temaer 
innen miljø, matproduksjon, 
matsvinn og bærekraft. I dette 
foredraget hun vil gi folk ny 
faktakunnskap om bærekraft 

MATPRATMATPRAT

Hvordan jobbe smartere!

ROLF MAGNE STRØMME/ SIGURD MØLSTE

Toma Mat forteller om prosessen som har ført til bedre effektivitet, 
mer involvering, lavere hastighet på linjene, mindre overtid og 
lavere sykefravær.
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Plastreduksjon krever 
kunnskap

HANNE LARSEN

Dagens plastforbruk må 
reduseres uten at dette fører 
til økt matsvinn. Kjøttbransjen 
kan erstatte plast der dette er 
mulig, redusere plast-tykkelse 
og øke gjenvinnbarhet.

Fremtidens emballasje, 
er du klar?

JAN BRUNBORG

Hele verdikjeden setter krav  
til fremtidens emballasje.  
I foredraget skal vi se på 
trender, miljø og bærekraft. 
Hvilke løsninger finnes?

Skamfullt med kjøtt i 
kostholdet? 

KARIANNE S. HENRIKSEN

I dagens opphetede kostholds-
debatt trekkes rødt kjøtt frem 
som en usunn matvare. Kjøtt  
er derimot en næringsbombe  
vi bør og må fremsnakke!

Hva er Innovasjon?                                          

ANDERS HOLM

Gjør vi for det komplisert når 
vi tenker innovasjon? Hva kan 
være konsekvensen av å ikke 
innovere.
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NOFIMA

TOMMEN GRAM

ANIMALIA

ABC



SHOW PÅ BÅTEN 

OPPLEV NORGES MEST SETTE SHOW

Du har mulighet til å få med deg to show om bord på Color Fantasy. Det er snakk om et fyrverkeri av dans, 
musikk, farger og spilleglede. “I love NY” fremføres på strekningen fra Oslo til Kiel, “Born this way” på tilbake-
turen mellom Kiel og Oslo. Hvert show er på 45 minutter, og har to forestillinger hver kveld, en kl 19:00 og 
igjen kl 21:00. Dørene åpner en halvtime før forestillingene begynner, og det kan være lurt å komme tidlig 
for på sikre seg plass. Showene er inkludert i billetten.
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SAMLING PÅ KONFERANSEDEKK!

Color Fantasy har et utstillingsområde  
på 1 400 kvm. På returen fra Kiel inviterer 
vi til fagmesse med innlegg fra scenen, 
utstillinger, nyheter og Stand-up. 

 

MED NORGES FREMSTE UNDERHOLDER

 
Dag to på Kieltur blir i år på eget konferansedekk.  
Vi lager til et mingleområde på 500 kvadrat, byr  
på god underholdning, mat og drikke samt  
korte innlegg fra et knippe leverandører. 

Rune Andersen er en norsk skuespiller,  
humorist og standup-komiker. Han leverer  
hardtsparkende, satirisk og intelligent  
humor, og omtale som ”mannen med de  
tusen stemmer. Det finnes ikke én person  
han ikke klarer å parodiere med usedvanlig  
innlevelse, presisjon og brodd”. Har du ikke  
opplevd hans mange personligheter ennå,  
er det på tide!

I den siste tiden har han turnert over  
hele landet med den kritikerroste  
forestillingen ”Lykkeliten”.
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Selvsagt blir leverandørene på tur. Norsk 
Kjøtthandels leverandører og deres 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt 
jobber med å skaffe innsikt, kunnskap, 
kompetanse og løsninger for å tilfredsstille de 
nye kravene som nå blir stilt fra kjedene og 
forbrukeren mht bl.a. miljø og bærekraft. 

Mange leverandører har gode løsninger og ser 
frem til å dele disse med kjøttbedriftene fredag 
på festivaldekket.

«Kjøtt med god samvittighet» er hovedtema på 
turen. Mange av produktene og løsningene som 
blir presentert vil bidra til nettopp dette. 

Kanskje blir det også noen gode tilbud.

Leverandørene
blir med på tur
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Pris per person i singel lugar kr 7650,- 
Pris per person i dobbel lugar 7150,-

Påmelding finner du på http://kjottnett.com/
 
Det er åttende gang vi drar til Kiel med hele bransjen. Sist var vi over 200 personer og det håper 
vi å bli denne gang også. Tema er høyaktuelt og du får mange gode innlegg med løsninger for å 
selge kjøtt med god samvittighet. Så blir dag to helt ny der vi innreder et helt bildekk som gir deg 
gode muligheter til å mingle med kollegaer. 

Vi begynner foredragene klokken 11:00 mens båten enda ligger til kai i Oslo. Presist op-
pmøte på kaia 10:00 er viktig, for det kan ta litt tid å sjekke inn på terminalen. For de som 
kommer med fly, blir det satt opp buss fra og til Gardermoen. Det er oppmøte ved taxi- 
og bussinformasjonskranken. Bussen går presis 09:30, og kjører inn på nedre perrong  
ti minutter før avgang. Husk pass for å komme inn i Tyskland!

Torsdag blir som tidligere i plenumssalen med topp foredragsholdere.  
På kvelden pynter vi oss litt ekstra før middag! 

Fredag blir ny og annerledes. Båten drar fra Kiel klokka 14:00, og på hjemturen har vi leid ett helt 
festivaldekk der det blir fag, diskusjoner, gode samtaler, mat og drikke, samt Norges fremste under-
holder, Rune Andersen. 

Båten er tilbake i Oslo lørdag klokken 10:00, og det går buss til Gardermoen klokken 10:30. 

Har du spørsmål om turen?   
Rune Slaatten - 952 51 256  
Jøran Olsson - 958 14 844 
Svein-Erik Eide - 905 29 988

MELD DEG PÅ I DAG!

PÅMELDINGSFRIST 15. DESEMBER




