BOCUSE d’OR’ TRAVEL
23.-25. JANUAR 2017

Foodtravel til Lyon i forbindelse med Bocuse D’Or 2017
Dansk Fødevare Forum tilbyder en 2-dages netværkstur til Lyon i forbindelse
med det legendariske verdensmesterskab for kokke, som afholdes i Lyon den
23..-25. januar 2017 i tilknytning til fødevareudstillingen Sirha.
Lyon er Frankrigs gastronomiske centrum og ”det nye franske køkken”s fader,
Pauls Bocuse har i den grad sat sit præg på udviklingen af byens madscene.
Paul Bocuse har således lagt navn til byens torvehaller og en række top- og
mellemklasserestauranter. Lyon er samtidig den by hvor nye butikskoncepter
afprøves i detailsektoren. Byen er også vært for Frankrig største udstilling for
foodservice , Sirha, som giver rige muligheder for inspiration til udvikling i
foodservicesektoren.
På turen får du rig mulighed for netværk, inspiration til produkter, butikskoncepter, gastronomi, catering samt VIP adgang til en række unikke events. Du
er meget velkommen til at tage en kollega eller kunder med, bemærk dog at
turen er forbeholdt aktører i fødevarebranchen.
Udgifter er for egen regning, men Dansk Fødevare Forum tilbyder hjælp til
bookning af hotel, entré til udstilling og konkurrenceområdet samt deltagelse i
diverse middage.
Pris for overnatning på Hotel Radisson ca. 300 Euro pr. nat.
Hurtig deadline for tilmelding, da der er rift om hotellerne i Lyon og senest
den 5. august til Dansk Fødevare Forums sekretariat, AJE@lf.dk.
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PROGRAM
Tirsdag den 24. januar:
09:00

Afgang fra Hotel Radisson.
(129 Rue du Docteur Bouchut, 69003 Lyon)

9.30

Ankomst Sirha udstilling og registrering
(Boulevard des Droits de l’Homme, 69500 Bron)

10.00

Kort besøg i konkurrenceområdet og opdatering ved Jens Peter Kolbech på dommersituation.

13.30

Besøg på Sirha udstilling
Sirha er Europa og Frankrigs største udstilling for foodservice. Udstillingen besøges af
mere en 189.000 besøgende fra mere end 135 lande. Udstillingen har mere end 3000 udstillere og 25 landepavillioner. Der præsenteres mere ens 700 nye produkter på messen.
Der er gode muligheder for inspiration til udvikling af nye koncepter indenfor foodservice .
Overværelse af Bocuse-konkurrencen og opbakning til den danske kandidat. Opleve den
fantastiske stemning og se de retter som verdens dygtigste kokke frembringer under massivt tidspres.
Morten Falck er n3. 9 ud af 10 deltagere til at præsentere sine 2 retter.

16.00

Afgang Sirha
(Kørselstid: 30 minutter)

16.30

Besøg i Leclerc Lyon-Champvert
(90 Avenue Barthélémy Buyer, 69003 Lyon)
Leclerc-butikken har skabt 2 universer for sortiment, segmentet efter høj- og lav forbrugerinvolvering.
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17.30

Afgang og transport til hotel
(129 Rue Servient, 69003 Lyon. Kørselstid: 30 minutter)

20.00

Middag og netværk på innovativ restaurant.

PROGRAM
Onsdag den 25. januar:
9.30

Besøg i Lyons legendariske fødevarehaller Les Halles de Lyon, som har givet inspiration til
torvehaller i hele Europa. Paul Bocuse har -naturligvis- lagt navn til torvehallerne ”Halles
Bocuse”, der siden 1972 har ligget i finansdistriktet Part-Dieu. Her finder man hemmeligheden bag Lyons gastronomiske verdenssuccess: tilvejebringelsen af gode råvarer. Her kan
man finde delikate slagtervarer, fiskeboller af gedefars, specialoste, frølår og meget mere.
Guidet tur. (102 Cours Lafayette, 69003 Lyon. Gåafstand fra hotellet)

10.30

Kort besøg i Part-Dieu (moderne bustikscenter med nye koncepter)
(17 Rue du Docteur Bouchut, 69003 Lyon. Gåafstand fra Les Halles de Lyon)

11.00

Afgang fra Part-Dieu
(Kørselstid: 30 minutter)

11.30

Carrefour Express. Carrefours modtræk til discount. Cityshop til lave priser.
(37 Grade Rue de Vaise, 69009 Lyon)

12.30

Bouchon frokost -typisk lokal fransk familieejet restaurant.

13.45

Afgang frokost.
(Kørselstid: 15 minutter)

14.00

Besøg i Carrefour Planet. Carrefours test hypermarket, hvor nye koncepter afprøves.
(Quest-Avenue du Bon Pasteur, 69130 Écully)
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16.30

Transport til Sirha-messen.
(Boulevard des Droits de l’Homme, 69500 Bron. Kørselstid: 30 minutter)

17.00

Overværelse af præmieoverrækkelse og netværk med øvrige danske tilrejsende fra Bocuse
D’or og sponsorer.

18.30

Afgang Sirha.

20.00

Middag for Morten Falk for sponsorer, Bocuse D’or Akademiet og tilrejsende supportere.

PROGRAM
Torsdag den 26. januar:
Hjemrejse.

