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Smakfullt  
och hållbart
Välkommen till en smakfylld dag där du träffar
kollegor, medarbetare, uppdragsgivare och leverantörer,
lyssnar på aktuella seminarier och minglar.

Flera gäster är på plats för att inspirera och ge oss ny 
kunskap om genomtänkt mat, hållbarhet, trender, roliga 
smakövningar och goda matminnen. 

En av våra prominenta gäster är Pelle Johansson som  
har hundratals tv-program i ryggen. Senast såg du honom 
i Kockarnas kamp, där han slutade på en andraplats.

Dessutom träffar du även i år, kocken och vår
samarbetspartner, Paul Svensson. 

Plats: Fyrishov, Multihallarna, hall E
Datum: Fredag 29 september
Tid: 11.00–16.00

Inbjudan till måltidsmässan



Program
11.30–12.15  Martin Ragnar
12.45–13.30  Johan Swahn
14.00–14.45  Anna Hilding
15.15–16.00  Pelle Johansson

Värd på Måltidsmässan är Uppsala kommuns måltidschef  
Angelica Bodin.

Mat är det viktigaste som finns i livet efter kärleken! 
Martin Ragnar har skrivit ett drygt tjugotal böcker  
inom många olika områden där de senaste handlar  
om matkultur. Han är också initiativtagare till såväl  
Kålrotsakademien som Svenska Dryckesakademien. 

Här föreläser han om genomtänkt mat, om mångfalden 
och matkulturen och på vilket sätt detta ytterst handlar 
om hållbarhet, men också om stolthet – och så klart 
om njutning.

Martin Ragnar – Hållbar mat som kulturbärare

Johan Swahn driver mat- och trendföretaget Diaz & 
Swahn och är författare av Årets Marknadsföringsbok 
Sensorik och Marknadsföring. Han har i flera år  
specialiserat sig på att integrera vetenskap och  
näringsliv inom dagligvaruhandeln ihop med hans  
tidigare erfarenhet som kock. 

Johan började sin kockkarriär på flygflottiljen F16 
i Uppsala och nu ger han dig en engagerande och 
inspirerande föreläsning om mattrender och sensorisk 
marknadsföring, kombinerad med roliga och spännande 
smakövningar.

Johan Swahn – Maten, smaken, måltiden



Pelle Johansson– även kallad Sveriges äldste tv-kock 
med hundratals tv-program i ryggen – var en av Sveriges 
första tv-kockar. Senast såg du honom i Kockarnas 
kamp, där han slutade på en andraplats och med  
ny frisyr. 

Hans kokbok I köket med Pelle har mottagit flera priser. 
Den svenska husmanskosten ligger honom varmt om 
hjärtat och här berättar han om sin kockresa och sitt 
sätt att leda varvat med sina bästa matminnen.

Pelle Johansson – Det enkla är det svåra 

Samarbetet med kocken Paul Svensson fortsätter. 
Passa på att prata växtbaserat, grönt och ekologiskt 
med honom!  

Paul driver restaurangen på Fotografiska muséet  
i Stockholm. Nu är restaurangen nominerad till titeln 
världens bästa museirestaurang. Paul syns också  
i olika matlagningsprogram på TV och har skrivit ett  
flertal kokböcker. 

Paul Svensson – Vår samarbetspartner

Mycket aktuellt ämne! Anna Hilding arbetar som 
projektledare på avdelningen för ekologisk hållbarhet 
i Uppsala kommun. Hon arbetar främst med projektet 
Klimateffektiv plastupphandling, ett projekt som tar ett 
helhetsgrepp för att minska verksamheternas klimat- 
påverkan från plast. Anna leder även Klimatprotokollets 
fokusgrupp Jakten på plasten för att sprida information 
kring materialet plast och dess klimatpåverkan. 

Här får du lära dig hur plasten påverkar miljön, vad som 
menas med förnybar och fossil plast, vad nedbrytbar 
och komposterbar plast är för något och hur vi kan 
minska plasten i våra verksamheter. 

När du har lyssnat på Anna Hilding från Uppsala kommun 
kommer du garanterat att bli en deltagare i Jakten på 
plasten. Så upplysande och konkret!

Anna Hilding - Rätt plast på rätt plats



Utställare
Ahlström Factory
Andersson & Tillman
Arla Foods
Atria Foodservice
Aviko Norden
Barilla Sverige AB
Conaxess Trade AB
Continental foods
Ekologiska Säljbolaget
Feldts Fisk och skaldjur
Guldfågeln AB
Haugengruppen AB
Kiviks Musteri AB
Kronfågel AB
Krönleins Bryggeri
Lantmännen Cerealia
Lantmännen Unibake
Melkers Chark
Menigo Foodservice
Movement sales partner
Orkla foods
Polarica
Sales Support
Santa Maria
Scan
Säljpartner
Sätrabagarn
Tage Lindblom AB
Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag
Tulip Food Company
Unilever foodsolutions
Uppsala kommun/Fairtrade City
Valio Sverige AB
Varuservice Uppsala kommun
Vätternpotatis AB
Lindvalls kaffe
KRAV
Uppsala kommun,  
Kommunledningskontoret

Om du har frågor kontakta  
Malin Holfve, malin.holfve@uppsala.se


