
Next is Now   
Inbjudan till ett tufft men nöd- 
vändigt samtal om framtidens mat.
Tillåter planeten att vi fortsätter äta kött? Eller måste alla bli 
veganer? Valet är inte svart eller vitt, utan det är flex som 
gäller enligt de experter Orkla tagit hjälp av för att utröna 
vad vi kommer äta i framtiden. Vilken påverkan har den 
storskaliga livsmedelsproduktionen på vårt klimat och vår 
hälsa? Under temat Next is Now presenterar Orkla sin egen 
och olika experters syn på framtidens mat - som faktiskt 
redan finns tillgänglig om vi bara vill. Ta del av forskarnas 
fakta, nya idéer, aktuella trender och inte minst förslag på 
vad vi tillsammans kan göra för att få fler att äta hållbar mat 
inom Restaurang & Storhushåll. Var med och påverka -  
anmäl dig idag!
 

Agenda

08:00  Next is Now - frukost & incheckning

08:30  Välkomna & start på dagen  

 Yasemin Arhan Modéer, Moderator

08:40  Vad är Next is Now  

 Sara Westerlin 

09:00  CSR - Vad gör Orkla 

 Agneta Påander

 

09:20 Dags att påverka framtidens mat  

 (med en kopp kaffe i handen)

 

09:50  Ett matsystem i omvandling 

 Lovisa Madås

 

10:20  Generationens krav på  

 framtidens mat  

 Ingela Stenson

11:00 Paneldebatt  

 Lovisa Madås,     Ingela Stenson, 

 Lotta Törner,      Agneta Påander  

 Maria Biörklund Helgesson

11:40  Avslut, summering och prisutdelning  

 

12:00  Next is Now - lunch  

NÄR: 24:e maj 2019,  kl 8:00 - 13:00

VAR: Studio,  
Nordenskiöldsgatan 24, Malmö 
 
Anmäl dig och läs mer om  
dagen här: https://www.orklafoodsolutions.
se/event/next-is-now/ 
 
Begränsat antal platser -  
FÖRST TILL KVARN! 
sista anmälningsdag 20:e maj
 

 

Vinn en  
middag för två  

på Lokal 17, 
Malmö, genom 

att lämna dagens 
bästa personliga  
hållbarhetstips

Lovisa Madås 

Grundare  

AGFO

Ingela Stenson 

Omvärldsanalytiker 

Agneta Påander  

CSR Direktör  

Orkla Foods Sverige

Lotta Törner 

VD 

Livsmedelsakademin

Sara Westerlin,  

Customer Activation  

Manager  

Orkla Foods Sverige

Maria Biörklund  

Helgesson  

Fil Dr i mat- och måltid 

Högskolan i Kristianstad

orklafoodsolutions.se

• Ev allergier var  

god  meddela i  

din anmälan. 

• No show fee, 300 kr  
   debiteras vid sen  

   avanmälan.

Yasemin Arhan Modéer 

Dageens moderator 

Altitude Meetings
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