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Mat med prat om klimat 
3 oktober 2019 

 
Tid Torsdag 3 oktober, kl 17.30-22.00 

Plats Magasinet, Tullkammaregatan 12, stationsområdet i Falun 

Anmälan Köp biljett direkt från restaurangen via denna länk. Begränsat antal platser.  

Avgift 325 kr, inkl moms och service, för maten  

Mer info För vägbeskrivning etc, se http://www.magasinetfalun.se 

Frågor 
Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel  08-54 54 77 06 

Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

Mat med Prat om Klimat är en restaurangkväll och samtidigt ett seminarium om matens hållbarhetsfrågor 

i första hand dess klimatpåverkan. I restaurang Magasinet i Falun dukas det upp en smakrik buffé som 

kombineras med goda samtal om matens hållbarhetsfrågor, i första hand utifrån klimatpåverkan.  

Fokus ligger på lockande lösningar och förhoppningsvis leder kvällen till nya insikter och smaker som gör 

att vi kan ändra våra vanor. Kvällens experter har bred kunskap och bjuder garanterat på en och annan 

aha-upplevelse! 

”Mat med Prat om Klimat” arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och 

Föreningen Kulturstöten i samarbete med Kulturföreningen Magasinet och Kokkonsten Matstudio.  

Medverkande: 

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist 

Adam Arneson, Jannelunds gård, matproducent med inriktning på hållbar produktion 

Anna Richert, matexpert vid Världsnaturfonden (WWF) 

Elin Röös, fil.dr och forskare med fokus på hållbar matproduktion 

Erik Westholm, ordförande i Kommittén för Land och Stad vid KSLA 

Program: 

Kl 17.30–18 Mingel 

Kl 18–19 Adam Arneson, Anna Richert och Elin Röös om klimatsmart mat 

Kl 19–21 Middag med inspel från scen och kommentarer från matgästerna 

Varmt välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 
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