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Internationell miljökonferens med fokus
på kvalitet och hälsa
Imorgon, 19 maj, deltar 200 personer från privat och offentlig
sektor i en stor internationell miljökonferens i Ytterjärna.
Syftet med konferensen är visa sambanden mellan forskning och praktik när det gäller
hållbara livsmedelssystem och att belysa att maten är en av vår tids centrala miljöfrågor.
– Vi kommer bland annat att få ta del av forskning som visar matkonsumtionens roll för
välfärdssjukdomar och höra hur man som företag lyckas arbeta hållbart. Vi kommer även
sikta in oss på framtiden och lösningar för att få bukt med dagens ohållbara matsystem,
säger Sara Jervfors, projektchef för Matlust.
Konferensen anordnas av projekt MatLust och BERAS International som båda arbetar för
en mer lönsam hållbar livsmedelsnäring.
När: Torsdag 19 maj, kl 09:00-16:00.
Var: Kulturhuset Ytterjärna, Södertälje.
Intresserade journalister är välkomna att delta hela eller delar av dagen.
Anmäl intresse till daniel.dworetsky@sodertalje.se.

Mer information
Läs mer om konferensen på matlust.eu – klicka här!
Länk till inbjudan/program: klicka här!

Kontakta oss gärna:
Sara Jervfors, projektchef, MatLust.
Tel: 08-5230 6466. E-post: sara.jervfors@sodertalje.se
Daniel Dworetsky, kommunikation och press, MatLust.
Tel: 08-5230 4805. E-post: daniel.dworetsky@sodertalje.se
BERAS International är ett oberoende forskningsinstitut med expertis kring hållbara matsystem. BERAS International
står bakom konceptet Diet for a Green Planet som framgångsrikt implementeras av Södertälje kommun.
Webb: www.beras.eu. Facebook: www.facebook.com/berasinternational.
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-20. Målet är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen,
med fokus på miljö och hälsa. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till
små och medelstora livsmedelsföretag. Genom satsningen på Södertälje Science Park, där MatLust är en del, blir
Södertälje ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet. MatLust drivs av Södertälje kommun
genom Destination Södertälje, med KTH, Acturum/Biovation Park och Saltå Kvarn som partners.
Webb: www.matlust.eu. Facebook: www.facebook.com/projektmatlust.

