
Rapport vedr. besøg i Berlin fra Lørdag den 19. januar til den 22 januar. 

Lørdag : Blev brugt på transport fra Sorø til Berlin med Bus. 

Søndag: Denne dag besøgte vi den store udstilling Grüne Woche.  

Udstillingen har et samlet areal 115.000 kvm, der er 1570 udstiller, hvoraf de 517 er udenlandske. 

Det var spændende se hvor forskellig de enkelte stande præsenter deres produkter, vi så alle mulige 

produkter man kunne tænke sig. Det var også spændende at se hvilken trend der er i fødevarer fra 

forskellige lande. Der var en af udstillingshallerne som kun var med økologiske produkter det er 

noget man gør meget ud af i Tyskland. 

Vi så også hvordan de tyske landbrugsorganisationer gør meget ud af at præsenter tysk landbrug på 

en spændende måde for de tyske forbruger. 

Det eneste minus ved denne udstilling er at der ikke er nogen danske udstiller, man siger fra dansk 

side at man ikke vil få noget ud af det, det kan virke underlig når udstillingen besøges af ca 450.000 

personer hvoraf en del er fra udlandet. 

Vi 3 konsulenter der var med på denne tur var meget glade for at se udstillingen og man kunne godt 

have brugt 2 dage hvis man skulle gå mere i dybden med enkelte udstiller. 

Mandag: Denne dag brugte vi på en rundtur i Berlin, her besøgte vi blandt andet den Danske 

Ambassade i Berlin. Den ligger sammen med de øvrige Nordiske Ambassader, vi fik en grundig 

gennemgang af hvad de laver. Vi fortalte at vi dagen før havde besøgt udtillingen Grüne Woche og 

kunne ikke forstå at der ikke var nogen danske udstiller, De lovede på Ambassaden at bringe det 

videre. 

Dagen sluttede med et besøge   KaDeWe som er et af Europas største stormagasiner. 

Hovedattraktionen i dette stormagasin er gourmetafdelingen på sjette sal. I denne afdeling er der 

ansat 110 kokke og 40 bagere og konditorer. Har man ikke spist inden er der ikke det man ikke kan 

smage på, her findes alt hvad man kan tænke sig af mad tilberedt på mange måder. 

Tirsdag: Blev brugt på hjemtransport. 

Konsulenter der deltog på denne tur var: 

Karen Barden, Rasevej 4, 4874 Gedser    Mail: kab@dlsyd.dk 

Birthe Jensen, Lærkevangen 10, Norup, 8970 Havndal  Mail: birthe.jensen@pc.dk 

Niels Adamsen, Firkløvervej 5, 4623 Lille Skensved  Mail: nia@gefion.dk 

           


