
Kraven på maten i skolan är många. Är de 
rimliga? Hur kan, och bör vi som experter 
hantera alla önskemål och skilda åsikter? 
Vi välkomnar alla som arbetar med skolmat 
- Kostchefer, kökschefer, måltidsansvariga 
och kockar.

Föredragstillfällen
• Göteborg tisdagen den 10 februari – Scandic Hotel Rubinen
 Kungsportsavenyn 24, Göteborg

• Malmö onsdagen den 18 februari – Quality Hotel Konserthuset
 Amiralsgatan 19, Malmö

• Stockholm torsdagen den 26 februari – Quality Hotel Friends
 Råsta Strandväg 1, Solna

• Umeå tisdagen den 3 mars – Scandic Hotel Plaza
 Storgatan 40, Umeå

Sista anmälningsdag onsdag 28 januari
Anmälan görs här www.trippus.net/skolmat 

Anmälan är kostnadsfri men bindande. I din anmälan vill vi veta arbetsplats, din be- 
fattning, arbetsplatsadress och mailadress. Ange även särskilda önskemål om special-
kost. Vid stort antal deltagare förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare 
per enhet/kommun.

Våra föreläsare
Annika Wesslén är fil lic. i kostvetenskap/leg. dietist/kostekonom 
och konsult inom mat, hälsa och trender. Arbetar som projekt- 
ledare, rådgivare, utbildare, föreläsare, skribent och författare. 

Eva Skoog är legitimerad dietist, Unilever Food Solutions, med 
mångårig erfarenhet av matlarm i media och aktuella fråge-
ställningar om mat och hälsa.

Helen Stridh är kock med långvarigt förlutet på bl a Restaurang 
Lejontornet och KB samt tidigare ansvarig för ICA Provkök. Nu 
arbetar hon som kock hos Unilever.

Program
9.00 – 9.30 Kaffe/te och registrering

9.30 – 10.30 Skolmatens verktygslåda
Det är en utmaning att möta föräldrar, politiker och 
rektorer som alla har synpunkter på maten i skolan. 
Två smarta verktyg som hjälper dig med detta är 
Nordiska näringsrekommendationer och Skollagen.  
Få inspiration och förslag på hur du kan prata skolmat, 
Nordiska Näringsrekommendationer och Kostråd om 
mat, hur förhåller vi oss och hur bemöter vi föräldrar, 
politiker och rektorer. (Annika Wesslén)

10.30 – 10.45 Bensträckare

10.45 – 11.25 Myter om maten
Det skrivs spaltmeter om mat och hälsa, men lika 
mycket om mat och ohälsa. Det är inte lätt att veta 
vad som är sant, eller vad som verkligen är hälsosamt.
Är alla ”kemika lier” farliga? Det är lätt att skrämma 
och skrämmas, men hur är det egentligen? (Eva Skoog)

11.25 – 12.00 Gör varje dag lite godare!
En inspirerande matresa runt Sverige (Helen Stridh)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Kökets kemi
Upptäck hur en nypa nyfikenhet kan höja din mat-
lagning. Ju mer du förstår om vad som händer i maten 
desto bättre kan du laga den. (Annika Wesslén)

14.30 – 15.00  Kaffe/Te

15.00 – 15.45  Smakbalanser 
Hur skapas en balans av smaker och vad utmärker 
läckra smakkombinationer? Ta hjälp av några enkla 
grundfakta hur du på bästa sätt kan förhöja smak- 
upplevelsen. (Annika Wesslén)

15.45   Avslut

SKOLMAT MED  
FÖRNUFT&KÄNSLA
Unilever Food Solutions tillsammans med Kost & Näring välkomnar  
dig till en inspirerande dag där vi sätter skolmaten i fokus.

http://www.trippus.net/skolmat

