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Framtidens hållbara måltider
– hur får vi det att hända?
Göteborg 9 december 2019

DATUM: 9 dec

TID 09:15 - 16:00

PLATS Göteborg

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

22 nov

ANMÄL DIG PÅ Mer info och anmälan här

KURSAVGIFT 1950 SEK

KONTAKTPERSONER Britta Florén
Tel: +46 (0)10 516 66 66
britta.floren@ri.se

KURSADMIN Catharina Hedfors
Tel: +46 10 516 66 53
catharina.hedfors@ri.se

Att äta hållbart är en central fråga för planeten och

vår hälsa. Aktuella miljörapporter visar att vi behöver

ställa om till mer hållbar konsumtion – här och nu, det

kan inte vänta.

 

Men, att välja hållbar mat är inte så lätt. Här har vi som

arbetar med mat ett ansvar OCH en möjlighet att

underlätta att välja miljöklokt. Vi vänder oss därför till

alla er som erbjuder konsumenter olika måltids-

lösningar, och som därmed har en stor möjlighet att

påverka och skynda på omställningen.

Vi tänker särskilt på dig som arbetar inom restaurang,

handel, offentliga måltider och livsmedelsproduktion.

 

Vi bjuder in till denna seminariedag där vi kommer att

lyfta fram viktiga hållbarhetsaspekter som påverkar

konsumenters val av livsmedel. Under dagen

presenteras aktuell forskning samt exempel på

effektiva verktyg som ger din organisation möjlighet

att underlätta för sina kunder att göra mer hållbara

matval.

 

Hjärtligt välkomna den 9 dec!

https://www.ri.se/sv/utbildning/framtidens-hallbara-maltider-hur-far-vi-det-att-handa
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Program
RISE Göteborg Frans Perssons väg 6

Måndag 9 december

09:15 Fika och registrering

 

09:45 Välkommen och inledning

 

Många aspekter att väga in för att äta rätt ur ett hållbarhetsperspektiv

Charlotte Eklund Jonsson, RISE

 

Verktyg för klimatsmartare matval i vardagen

Britta Florén, RISE

 

Hur hjälper mat.se sina kunder att handla mer klimatsmart?

Karin Jelkeby, mat.se

 

Att äta gott för både kropp och planet. Vi kallar det för "hållbar nutrition"

Marta Angela Bianchi, RISE

 

Klimatberäkningar som stöd för innovation och mer hållbara matval

Lars Lundahl, Orkla Foods Sverige

 

Hållbar och hälsosam sjömat - hur kan vi välja smartare?

Kristina Bergman, RISE 

 

12:00 Lunch

 

13:00 Cirkulär mat

A) Hur lagar vi mer mat från samma råvaror och samtidigt får en ökad smakupplevelse på köpet?

Lina Andersson Fasth, RISE

 

B) Att se hela råvaran som en resurs - smart både för miljön och lönsamheten

Evelina Höglund, RISE

 

Hållbarhetsmervärdena som förtjänar bättre uppmärksamhet

Anna Woodhouse, RISE

 

Coops Hållbarhetsspindel - ett verktyg för att mäta hållbarhetsprestanda

Stina Prinz, COOP

 

Fika

 

Konsumentens val - en avgörande faktor för förändring

Penny Bergman, RISE

 

Avslutande paneldiskussion tillsammans med publiken

Charlotte mfl

 

16:00 Slut för idag


