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INVIO & GRO forskningsgruppen 

Roskilde Universitet 

-  

*Invio er et landsdækkende innovationsnetværk, som skal spred 

viden om oplevelsesøkonomi, herunder madoplevelser, til 

virksomheder 

**GRO (Grønne Regionale Madoplevelser)er et fødevareprojekt, der har 

som mål at skabe vækst i Region Sjælland gennem innovation og 
uddannelse inden for mad og måltider. Projektet vil skabe 
erhvervsudvikling gennem nytænkning på fødevareområdet 

 

 

.”Convenience food” - ”nem mad” - 

”hurtigmad”- ”færdigmad” – kært 

barn har mange navne!  

Convenience food er en hastigt voksende 
tendens inden for såvel forbrug af fødevarer 
som markedet for udbud af fødevarer-
produkter og fødevare-løsninger i Danmark.  

Seminaret ser convenience food som en lang 
række erhvervsaktiviteter, der tilbyder mere 
eller mindre færdige måltider til forbrugerne: 
take away, måltids/måltids-ingrediens 
udbringning, kantiner, små restauranter, 
færdigmåltider i supermarkeder m.v. 

Convenience food er typisk blevet opfattet 
som produkter og måltider af en ringere 
kvalitet - Men her ser markedet ud til at være 
i gang med at levere meget mere 
forskellighed.  

Men hvad dækker convenience food i det 
hele taget over?  

Hvor meget og hvor indgår convenience food 
i madens jord-til-bord kæde? Og hvordan står 
convenience food i forhold til en række 
aktuelle fødevare-emner, så som økonomisk 
vækst og jobskabelse, sundhed, miljø, risiko 
og etik? Med dette seminar forsøger vi som 
forskere involveret i projektet GRO at tage 
temperaturen på convenience food og dets 
position i samfundet ved at bringe forskere 
og virksomheder på feltet sammen. 

 

Seminaret finder sted på Roskilde Universitet, 

Institut for Kommunikation, Virksomhed og 

Informationsteknologier, bygning 43, lokale 

43.3.29.  

Tilmelding foretages til Jesper Zeilund, 

Roskilde Universitet, på mail jze@ruc.dk 

senest 20.6. 

mailto:jze@ruc.dk


 

 

 

 

 

PROGRAM 

Kl. 10.00 – 12.00 (Denne del af programmet er på engelsk) 

- 

Velkomst ved professor Jon Sundbo - 
Roskilde University 

- 

Hvad forskningen ved om udviklingen af 
conveniencefood -  

- Professor Peter Jackson, Sheffield 
University, England: “Convenience food as 
food category” 

- Professor Klaus G. Grunert, Århus 
Universitet: “Convenience food in Denmark” 

- Professor Bent Egberg Mikkelsen, 
ÅlborgUniversitet: “Convenience food and 
health” 

- Adjungeret professor Jan Krag Jacobsen, 
Roskilde Universitet: ”Convenience food and 
quality” 

- 

Kl. 12.00 – 13.00 - Frokost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 13.00 – 13.30 

Hvordan passer convenience food ind i de 
samfundsmæssige dagsordener? 

Fælles diskussion om fødevare-emner og 
convenience food, indledt ved professor 
Bente Halkier, Roskilde Universitet 

- 

Hvordan convenience food virksomheder 
ser udviklingsmulighederne 

- Jeppe Graa ”Madsynergi” 

-  Klaus Toft Nørgaard ”retnemt.dk ” 

- Jens Visholm/Michael Christensen ”Coop 

Danmark” 

- Claus Tingstrøm 

”Claus Tingstrøm Professionelle Kantine-

løsninger A/S” 

 

 


