Program i montern fredag 5/9
Kl. 9 -12

Hur är kvaliteten på svenskt kött?
Träffa Karin Lindow, som utreder frågor kring köttkvalitet på
Jordbruksverket

Kl. 11, 13, 15

Vad är skyddade ursprungsbeteckningar?
Träffa Odd Nygård, biolog och forskare som arbetar med lokal
matproduktion. Han har deltagit i flera arbeten kring skyddade
ursprungsbeteckningar för svenska produkter och ingår i Jordbruksverkets
projektgrupp som kartlägger svenska livsmedel men potential att
ursprungsmärkas.
Hur mycket mat och dryck slänger du? Och hur kan du minska svinnet?
Prata med Lina Haglund, Livsmedelsverket, om matsvinn i Sverige.

Kl. 15.30 - 17
Kl. 15.30 - 17

Vad äter du 2050?
Träffa Monika Pearson, Livsmedelsverket, och prata om hur vår meny ser
ut 2050.

Kl.16 - 18

Hur höjer man kvaliteten på maten i de offentliga köken?
Prata med Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverket och verksam i
Landsbygdnätverket, om vad kommuner och landsting vill, kan och gör för
att höja kvalitén på de livsmedel som köps in till de offentliga köken.

Kl.10, 13, 16

Hur utvecklas de regionala matidentiteterna?
Anna Hegethorn, Jordbruksverket, berättar om den pågående satsningen
och regeringsuppdraget om utveckling av gastronomiska regioner i
Sverige.
Vad är på gång i matlandet Sverige?
Träffa Elisabet Bjelke, projektledare på Jordbruksverket för visionen
Sverige – det nya matlandet.

Hela dagen

Lördagen 6/9
Förmiddagen

Hur påverkar klimatet maten?
Prata med Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket, om
maten, makten och miljön.

Kl. 9, 10, 12

Vad är skyddade ursprungsbeteckningar?
Sven-Erik Larsson är kock och rådgivare till småskaliga
livsmedelsproducenter i Västra Götaland. Han ingår i Jordbruksverkets
projektgrupp som kartlägger svenska livsmedel med potential att
ursprungsmärkas.
Hur mycket mat och dryck slänger du egentligen? Och hur kan du minska
svinnet?
Fråga Ulrika Franke, Jordbruksverket, om hur det ser ut med Sveriges
matsvinn och vad du äter 2050.

Eftermiddagen

Hela dagen

2014-09-04

Har svenska djur det bra?
Träffa Lotta Andersson från Jordbruksverket och prata med henne om hur
svenska jordbruksdjur har det.

