


Om vad? 
• Vilka matvanor bör vi svenskar ändra för att 

få en bättre folkhälsa?  
• Vad består maten av? Vad har matens olika 

byggstenar för uppgift i kroppen? 
• Vad betyder olika ”matmodeord”? 
• Hur ser det ut i butiken – är dagens 

märkning och marknadsföring en hjälp för 
konsumenten att välja hälsosamt?

• Vilka regler styr hur vi märker och 
marknadsför? Bloggar och sociala medier - är 
det reklam?

För vem?
Utbildningsdagen vänder sig i första hand till 
dig som är marknadsförare, arbetar med inköp, 
konsumentkontakt eller produktutveckling 
och som vill lära dig mer om näringslära.

Anmälan
Anmälan senast 8 November 2011.
Anmälningsavgift: 
• 2.500:- + moms för personer verksamma 

i företag som är medlemmar i Li, Svensk 
Dagligvaruhandel och SNF

• 4.000:- + moms för övriga 
• Personer som deltagit i tidigare omgång 

av ”Maten och Kroppen” erhåller 20% på 
anmälningsavgiften

  
Anmäl dig på
 www.anmalning.se/snf eller till 
 Agneta Hartlén,
 agneta.hartlen@snf.ideon.se, 046-286 22 82.

Program
09.00 – 09.30 r egistr er ing,  k a ffe och smörg å s

Moderator: Susanne Bryngelsson, SNF  Swedish 
Nutrition Foundation                                              

09.30–09.40  Inledning

09.40–10-10  Mat - ett livsviktigt nöje
Mai-Lis Hellenius, Karolinska Institutet, Stockholm 

10.15–11.20 Vad händer med maten i kroppen?

 Matens stora byggstenar 
(fett, protein, kolhydrater, fi brer)
Anneli Bylund, Coop, Stockholm
Lena Camarch Rydberg, Axfood, Stockholm

11.20–11.30 Frågor

11.30–11.40 Benstr äck a r e

11.40– 12.20  Vad händer med maten i kroppen?  

 Matens små byggstenar                                       
(vitaminer och mineraler)
Christina Flänsgård,  Kellogs, Köpenhamn

 
12.20–12.30 Frågor

12.30–13.30 lu nch

Moderator: Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm        

13.30–14.10  Modedieter
Nina Jansson, SNF Swedish Nutrition Foundation

14.15–14.45 Spaning - är dagens märkning och           
marknadsföring en hjälp för konsumenten?
Louise Ungerth,  Konsumentföreningen Stockholm

14.45–15.15 paus /  k a ffe                                        

15.15–16.15 Vad får man egentligen säga och vem har ansvaret?                                                                  
Jan Fager, Sveriges Marknadsförbund, Stockholm

16.15-16.30 Diskussion och avslutning
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