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VERDENS STØRSTE LAGKAGE  
– for sundhed handler om balance … og plads til kage!  
 
Når SUNDHED handler om BALANCE, er der også plads til kage!  Derfor markerer Komiteen for Sund-
hedsoplysning sin 50-års fødselsdag med VERDENS STØRSTE LAGKAGE på årets Folkemøde! Lagkagen 
serveres af bl.a. Sundhedsministeren og en lang række af sundhedsverdenens andre nøglepersoner, 

som er klar til at blive udfordret på en snak omkring SUNDHED OG BALANCE. Komiteen laver sund-
hedsoplysning for hele Danmark. Derfor er der lagkage til enhver, som har lyst til at lægge vejen forbi.  

 
VERDENS STØRSTE LAGKAGE  
Der skal både være plads til motion, TV, gulerødder og lagkage! Derfor er der både sød marcipan, lækre 
cremer og masser af gulerødder i VERDENS STØRSTE LAGKAGE, som bliver 42 m2 stor. Til tre kagebunde, 
som tilsammen måler 126 m2, går der bl.a. 350 kg hvedemel, 300 kg sukker, 140 æg, 50 kg hasselnødder 
og 140 kg gulerødder, mens 850 kg lys blød creme binder herlighederne sammen. Kagen beklædes med 
150 kg udrullet marcipan og dekoreres med 400 liter dekorationscreme.  
 
Kagen bages af de fire bornholmske bagere Johannes Dam & Søn A/S i Aakirkeby, Bager Mortensen i Ne-
xø, Bageriet i Rønne samt Café Chicco i Svaneke. Den dekoreres af Nana Pörtner fra Dessertdragen i Kø-
benhavn.  
 
SPIS LAGKAGE MED EN SUNDHEDSEKSPERT  
Lagkagen serveres af Komiteens medlemsorganisationer og samarbejdspartnere, som for anledningen vil 
være udstyret med forklæder og kagespader! Derfor får de øvrige fødselsdagsgæster rig lejlighed til ufor-
melle samtaler med udvalgt sundhedseksperter omkring SUNDHEDS OG BALANCE.  
 
Stort set hele SundhedsDanmark vil være at finde til fødselsdagen, hvor man – ud over sundhedsminister 
Nick Hækkerup – også vil kunne møde formand for Vidensråd for Forebyggelse Morten Grønbæk, TV-
lægen Peter Qvortrup, Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo, Tandlægeforeningens formand 
Freddie Sloth-Lisbjerg, Lægeforeningens næstformand Jette Dam-Hansen, Dansk Kiropraktor Forenings 
formand Lone Kousgaard, Dansk Tandplejerforenings formand Elisabeth Gregersen, Dansk Psykolog For-
enings formand Eva Secher Mathiasen, De Offentlige Tandlæger v. overtandlæge Ida Nøhr Larsen, Danske 
Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht, Dansk Sygeplejeråds næstformand Dorte Steenberg, Danmarks 
Apotekerforenings sundhedsfaglige direktør Birthe Søndergaard, Ergoterapeutforeningen, Sundhedssty-
relsen m.fl.  
 
EN SNAK OM SUNDHED OG BALANCE 
Mange af Komiteens medlemsorganisationer og samarbejdspartnere vil i løbet af formiddagen indtage 
talerstolen og dele deres betragtninger om SUNDHED OG BALANCE med fødselsdagsdeltagerne!  TV-
lægen Peter Qvortrup vil – ud over at servere lagkag – kæde formiddagens indslag sammen.   
 
Tid: Fredag 13. juni 2014 fra 9.00 til 10.30. 
Sted: Brandstationens Mødetelt (N-15), Folkemødet, 3770 Allinge.  
 
Kontakt - Yderligere oplysninger fås hos presseansvarlig Birgitte Sabra, bs@sundkom.dk / 51 42 42 02.  

Tekst og foto - Pressemeddelelse samt grafik kan frit benyttes redaktionelt.  
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