
Mød menneskerne bag maden når Irma holder madmesse i

ØKSNEHALLEN DEN 21. & 22. MARTS 2015. 
Snack dig igennem det bedste fra vores udvalgte leverandører og gå på opdagelse 
i madglæden med alle sanser. Få viden og tips om alt fra den perfekte kålsalat til 
økologi og dyrevelfærd. Og kig også forbi Børneområdet med Pizzaværksted og 
meget andet, hvor vi blandt andet får besøg af Jeppe & Marie og Shane. 
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Snack dig igennem det bedste fra vores udvalgte leverandører og gå på opdagelse 
 med alle sanser. Få viden og tips om alt fra den perfekte kålsalat til 

. Og kig også forbi Børneområdet med PizzaværkstedPizzaværksted og 
 Jeppe & Marie Jeppe & Marie og ShaneShane. 

Køb din billet i forsalg til 100 kr pr. dag eller 150 kr for hele weekenden. 
Billetter fås også i døren til 125 kr. eller 175 kr. Og tag endelig børnene med. 
Er de under 12 år, kommer de gratis ind. 

Læs mere og køb billetter på 
Irma.dk/madglæde2015

GEM 
DIN BILLET

Og byt den på messen til 

en voucher på 100 kr., 

der gælder i alle Irmas 

butikker fra den 

23. - 29. marts 2015



OPLEVELSER FOR VOKSNE
I Irmas madskole får du tips fra Madkulturen 
og Irmas kulinariske medarbejdere. Dyrenes 
Beskyttelse indbyder til foredrag om dyre-
velfærd, børnearrangement med Michael 
Carlsen fra Ramasjangs Vilde Venner, og 
muligheden for at blive en ægte ’ægtivist’! 
Og Økologisk Landsforening byder på en 
række spændende workshops om økologi, 
hvor du kan møde Irmas økologiske produ-
center og give dit eget bud på fremtidens 
fødevarer. 

PROGRAM

OG FOR BØRN 
I Børneområdet – Go Cook by Irma kan 
de små blandt andet gå på opdagelse 
i madens univers med smagssans og 
mikroskop, bage deres helt egen pizza 
i Pizzaværkstedet, eller komme på 
udklædningseventyr som Irmapige eller 
kok. Og så kommer Shane forbi og viser, 
hvordan man tryller sjove dyr frem af 
mademballager. 

IRMASCENEN 
lørdag d. 21. marts

IRMASCENEN 
søndag d. 22. marts

9.30-9.50 JESPER UGGERHØJ  
Velkomst og 
Irma i fremtiden?

10.15-11.15 LOUISA LORANG  
Børn i køkkenet 

10.30-11.30 SHANE 
Sjove dyr af mademballager
Optræder i Børneområdet

11.30-12.00 CLAUS MEYER  
Forbrugerne som 
medproducent

12.30-13.30 THOMAS EREX 
Kærlighed & kikærter 
- inspiration til et grønnere liv

14.00-14.45 ANNE MOLTKE HANSEN 
Kan man blive lykkelig 
af chokolade?

15.00-15.45 BO JAKOBSEN  
Et land uden madkultur

9.30-10.30 GORM WISWEH    
Fra dødsret til livret 
- børn i køkkenet 

10.30-11.30 JEPPE OG MARIE 
Den store madfest
Optræder i Børneområdet

11.00-12.00 CLAUS HOLM  
Begejstring til smagen og
hverdagen

12.30-13.15 MICKEY GJERRIS
Kan vi købe os til en 
bedre verden?
 
14.00-14.45 MORTEN HEIBERG  
Kærlighed til dessert

15.00-15.45 TIMM VLADIMIR  
Hvad kom først, vagtlen 
eller ægget?

16.00-16.45 MALENE SMIDT HERTZ 
Praktiske regler til match 
af mad og vin
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