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PROGRAM STORA TÄLTET
10.00 MATOLOGI ÖPPNAR
10.10 VÄLKOMNA TILL MATOLOGI 2018
Erik Fahlbeck, vicerektor SLU.

10.30 VAD VÄLJER VI FÖR MAT I FRAMTIDEN?
Richard Tellström leder ett samtal om vad vi äter i framtiden. Till sin hjälp har han en panel bestående av
Elisabeth von Essen (SLU), Agneta Yngve (Uppsala Universitet), Anna Hedberg (Länsstyrelsen Stockholm),
Mats Wennberg (lantbrukare) och Hanna Halpern (Restaurangakademien).

11.20 TORKA OCH VATTENBRIST
- KAN VI PRODUCERA MAT ÄNDÅ?
Kan vi förbättra samspelet mellan vatten och växter för att säkra vår matproduktion även i extrema väder?
SLU-forskarna Jennie Barron och Jens Sundström resonerar och ger oss nya fakta.

12.00 DET POLITISKA MATVALET
Kanske extra intressant att diskutera ett valår är hur politikers och politiska aktörers beslut påverkar oss
som konsumenter. Staffan Lindberg leder en debatt med en panel bestående av Per Sandin (SLU),
Christina Lunner Kolstrup (SLU), Sofia Lindqvist (SLU), Katarina Luhr (Miljöborgarråd),
Helena Robling (Upphandlingsmyndigheten) och Karolina (PUSH Sverige).

13.00 LIVE-PODD
MATLABORATORIET - HUR SER FRAMTIDEN UT?
Vad odlar vi för mat i framtiden i Sverige? Och vad kommer inte att ligga på vår tallrik imorgon?
Matlaboratoriet forskar vidare i en live-podd, där Per Styregård intervjuar SLU-forskare och
deltagare på Matologi.

14.30 DET PERSONLIGA MATVALET
Det finns mycket att ta hänsyn till när man väljer vilken mat man ska handla, tillaga och äta.
Staffan Lindberg debatterar detta vidare med en panel bestående av Jenny Yngvesson (SLU),
Maria Wivstad (SLU), Maria Forshufvud (Svensk Märkning), Jenny Jewert (Miljö-och vetenskapsjournalist),
Johanna Westman (kock och författare) och Jan Bertoft (Sveriges Konsumenter).

15.15 TACK FRÅN OSS FRÅN STORA TÄLTET
Annsofie Wahlström, (SLU Future Food) avslutar programmet från stora tältet.

16.00 MATOLOGI STÄNGER
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AKTIVIteTER I BARNTÄLTET
Matologi är ett evenemang för hela familjen. På barnområdet finns olika aktiviteter för barn i alla åldrar.
Träffa SLU-forskaren Galia Zamaratskaia och prata om maten vi äter, upplev spannmål med alla sinnen,
gå en tipsrunda, lär dig om bondens maskiner, djuren på bondgården och mycket mer.

SLU FUTURE FOODS TÄLT
Kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem? Hur når vi dit? Vilken forskning behövs?
Här kan du diskutera det mesta som rör mat och framtid. Dessutom kan du få de senaste rönen inom
akvakultur, som är en av de snabbast växande livsmedelsproducerande sektorerna, men vad är det
egentligen? Träffa SLU Future Food och SLU Plattform för akvakultur under hela dagen.

11.00 FRAMTIDENS MAT
Vad tycker du om maten i framtiden? Kom och diskuterar med SLU Future Food.

13.30 LAGA MAT MED JOHANNA WESTMAN
Johanna Westman leder en mat-workshop tillsammans med matintresserade barn (föranmälan krävs).

14.00 MINGLA MED MATLABORATORIET
Träffa Per Styregård och Elise Johanson från Matlaboratoriet och prata om framtidens
mat- och samhällsutmaningar.

KUNSKAPSTÄLTET
I kunskapstältet kan du få svar på just dina frågor kring hållbara matval. Träffa SLU:s forskare, vicerektor,
dekaner, professorer, doktorander och studenter för att prata om den senaste forskningen inom
bland annat:
Säker mat
Hållbart fiske
Från gamla traditioner till nytt bröd
Honungsbin
Frukt och grönt i säsong
Äta insekter
Ekologiska slaktkycklingar - lyckliga och lyckade?
Kretsloppsteknik
Från labb till bord
Gammal böna på framtidens tallrik
Matsvinn
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