Från hage till mage
med minsta möjliga miljöpåverkan!
Datum & Plats: 6 mars – Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla
Tid:
13.00–16.00
Målgrupp:
Politiker, tjänstemän, måltidspersonal, pedagoger och andra intresserade

Måltidsservice i Uddevalla kommun, Bohusläns museum och Skolmatsakademin bjuder in till en
föreläsning för att ge en nyanserad bild av framtida livsmedelshantering och matproduktion.
Hur gör vi kloka och bra val i våra kök och restauranger?
En högaktuell eftermiddag som utlovar ökad kunskap och förståelse kring matens miljö- och
klimatpåverkan för de offentliga och privata måltidernas alla nyckelpersoner!
Föreläsare från RISE Research Institutes of Sweden (fd. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
kommer med van hand att guida oss mellan begrepp som klimatpåverkan, miljömål, eko, närproducerat, konventionellt, koldioxidekvivalenter och metangas. Vi ställer oss själva samtidigt frågan Vad är stort och vad är smått?
Målet med dagen är att vi ska komma närmare svaret på hur vi gör kloka och bra val i våra kök och
restauranger samtidigt som vi tar hänsyn till den komplexitet som finns när vi pratar om mat & miljö.
Detta gäller allt från upphandling, inköp, menyplanering, hantering och tillagning av råvaror.
Några smakprov ur eftermiddagens innehåll:
• Matens miljö- och klimatpåverkan - från ett globalt perspektiv till offentliga måltider
• Hur skiljer sig klimatpåverkan åt för olika livsmedel och råvaror och varför är det så?
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• Hur påverkas miljö och klimat av en hög köttkonsumtion?
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• Hur gör vi medvetna val av råvaror som är bra för både miljö och hälsa?
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eum erb s• Måltiden i fokus! Vad är stort och vad är litet i sammanhanget?
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• Ekologiskt, närodlat, svenskt, förpackningar, transporter - hur hänger det ihop?
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• Vad gör vi när miljömålen krockar med varandra?
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Vi bjuder på fika under eftermiddagen där möjlighet finns att möta kollegor och experter.
Eftermiddagen är kostnadsfri. Varmt välkomna med er anmälan!
Anmälan via Regionkalendern. Anmälningslänk & inbjudan även via Skolmatsakademins hemsida.
Sista anmälningsdag fredagen den 24 februari. www.vgregion.se/skolmatsakademin

