S K Å N E T I L L S A M M A N S M O T M AT S V I N N E T

Seminariedag på
Matsvinnsfestivalen
1 JUNI 20178, KL 10.00–15.00
10.00–12.00
Välkommen! Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne,
Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd
Mat förfars och slängs över hela världen – varför och vad gör vi åt det?
Louise Ungerth, Ungerth & Co, tidigare chef för Konsumentföreningen Stockholm
Att minska matsvinnet, hur svårt kan det vara? Utmaningar och möjligheter i offentlig sektor.
Gunilla Andersson, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad
Resterkocken – tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet.
Ingela Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD
Så räddades 2.022 ton mat från att slängas. Karl Andersson, vd och medgrundare till Matsmart.se,
berättar hur en svensk nätbutik på kort tid gjort skillnad för att minska matsvinnet.
13.00–15.00
Vi minskar matsvinnet! Översta steget – systematiskt arbete för minskat matsvinn inom skola, förskola
och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för Översta steget
Food Loop System – minskat matsvinn genom samverkan. Anders Persson, VD SYSAV Utveckling AB.
Matsvinn A-B-C: Mat som ett socialt verktyg – ätbara utbildningar för framtidens generationer.
Edith Salminen, matkulturstrateg.
Rädda maten och familjefriden – från butikssvinn till färdigrätter i matkasse.
Pernilla Gudmundsson, fri skribent och samhällsutvecklare, Allemansrätten.online
Matsvinnsutmaningen – Skåne tillsammans mot matsvinnet! Hur bygger vi gemenskap kring arbetet?
Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd

Fredag 1 juni 2018 klockan 10.00–15.00
Matsvinnsfestivalen, Malmö Garden Show
ANMÄL DIG HÄR SÅ HÅLLER VI EN SITTPLATS! Det går bra att komma förbi på delar av dagen också.
Lunch ingår ej. Passa på att ta en sväng ut på Malmö Garden Show!
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 31 maj
FRÅGOR: Kontakta Johanna Ekne 072-245 11 45, johanna@ekne.se
PLATS:

FREDAGEN 1 JUNI
Seminariedag på Matsvinnsfestivalen kl 10.00–15.00.
Se detaljerat program på www.hutskane.se eller Facebook.

L Ö R D A G E N 2 J U N I På lördagen filmar SVT på festivalområdet.
Schemalagda aktiviteter – cirkatider!
11.00–14.00 SVTs Anne Lundberg och kocken Paul Svensson i nya tv-programmet Maträddarna bjuder besökarna på kulinariska rätter tillagade på mat som annars hade slängts. Till sin hjälp har de några av Sveriges
mest kända kockar som visar sitt stöd för det viktiga arbetet med att minska matsvinnet.
10.30–12.00 FLAVO! Kom och smaka himmelsk glass av bananer som annars skulle kasserats! FLAVO är ett
UF-företag som drivs av ett gäng gymnasieelever från Procivitas i Malmö.
13.00–15.00 Syrnings-verkstad med Meadow Lab. Agatha från Meadow Lab leder drop in-syrning av utsorterade grönsaker. Att syra grönsaker är ett smart sätt att ta tillvara, förlänga hållbarhet och få massor av nyttiga
bakterier i maten. Meadow Lab är på plats mellan 13–15 och visar hur det går till, kom förbi när det passar!

SÖNDAGEN 3 JUNI
10.15–11.00 Syra med Surtanten! Jenny ”Surtanten” Neikell håller workshop. Det är gratis, material finns
på plats och du får med en burk egensyrade rotfrukter hem. Anmälan till: johanna@ekne.se, antalet platser är
begränsat, men det går utmärkt att komma och lära sig tekniken genom att titta och lyssna
11.00–12.00 Årstiderna matkasse håller grönsaksworkshop
Kom och lär dig lite trix för att få barnen att äta mer grönsaker!

ANNAT PÅ GÅNG UNDER FESTIVALEN!
De globala hållbarhetsmålen kopplat till matsvinn
Odling i köksfönstret – låt dina grönsaker växa upp
igen
Matsvinnskonstnären Ted Widell
målar mot matsvinn (lör)
Testa smoothiecykeln – cykla din egen smoothie
(lör–sön)

Tipsrunda – vad kan du om matsvinn?
Testa och vinn!
Sparbanken Syd informerar om
hållbart sparande (lör–sön)
Rescued fruit säljer juice
Vismarlövsgården säljer rapsolja
Mossagården säljer hampaprodukter
Välkommen till Matsvinnsfestivalen!

1–3 juni 2018
Matsvinnsfestivalen, Malmö Garden Show
FRÅGOR: Kontakta Johanna Ekne 072-245 11 45, johanna@ekne.se
PLATS:

