
MÅNDAG 12/8

i samband med:

Matens värde

11:00–12:00

13:00–14:00

15:00–15:30 

16:00–16:30
 

Matens värde under krig och kris

Måste du dricka kaffe av ogräs? Tvingas du avstå från både kött och fisk? Kokar du rovor om
potatis inte finns? Gräver du odlingslotter i alléer? Det är så här folk gör/har gjort krig – även i

Sverige. Under krig och kris ökar matens värde dramatiskt. Då ställs frågan om matsvinn på sin
spets. Att rädda maten blir detsamma som att rädda människoliv. Man försöker ta tillvara allt och

särskilda krigskokböcker lanseras. Vi kan lära oss en hel del av äldre generationers
krigserfarenheter även i dag, när vi jobbar för minskat matsvinn eller om vi drabbas av en stor elkris.

Folke Schimanski har skrivit boken ”Mat – en krigisk historia” som spänner sig över två världskrig
och flera länder. Folke berättar vad han kommit fram till i en bokcirkel på temat matsvinn. Faktum
var att folk antingen svalt ihjäl eller fick bättre hälsa under krig. Med sig har han arbetarhistorikern

Irene Andersson som skildrar husmödrarnas våndor i Malmö under världskrigen. 
 

OBS! Du måste föranmäla dig till bokcirkeln: raddamaten@hutskane.se
Det finns endast några drop-in platser. Du behöver inte ha läst boken eller ha någon förkunskap

om ämnet för att delta. Deltagare som själva kan berätta om mat i krig i Sverige och övriga världen
samt andra som är intresserade av temat är dock extra varmt välkomna.

 

Matavfallspyssel: Skapa en mandala av sånt som annars skulle kastas

Mandalor representerar helheten och har ingen början och inget slut,
ett kretslopp helt enkelt. Likaså är det med maten vi äter, den övergår

från en form till en annan och är del i livets kretslopp. Vi vill väcka
medvetenhet om matens värde i hela kretsloppet, även efter det att den

har slängts.

 
 

3 take-aways:
 

Ett historiskt perspektiv på matsvinn
Tips på hur man kan ta vara på nästintill allting
En ny, intressant bok till din läslista

Tipsrunda: testa din kunskap och lär dig något nytt

Vi på Rädda Maten sitter på en massa kunskap och information om matsvinn och hållbarhet
kopplat till matsystemet. För att vi vill dela med oss all den kunskapen och informationen

kommer vi att lägga upp en tipsrunda på festivalområdet. Tipsrundan går ut på att du går från
station till station i din egen takt och svara på informativa frågor kring matsvinn. Vi hoppas att
vi kan åstadkomma så många aha-upplevelser som möjligt och på så sätt sprida medvetenhet

om hur viktigt det är motverka svinnet. Tipsrundan är en kul grej för hela familjen.

Att samlas kring svinn

Människor med olika bakgrund samlas kring en gemensam nämnare och ett svinnbra mål – att rädda matsvinn från livsmedelsbutiker. I
Skåne räddar Food2Change 1140kg matsvinn varje vecka, och drygt 150 personer gör sitt yttersta för att detta ska vara möjligt. Kom och

lyssna på några av dessa hjältar som berättar om hur svinnet kan förena människor som aldrig tidigare träffats, och vad utbytet ger utöver att
spara på klimatet genom onödiga utsläpp. Lyssna till vad som sorteras ut för kunden och ta reda på hur du också kan gå med!

 
3 take-aways:

 
Vad föreningslivet och svinnet gör för skillnad för individer, både socialt och ekonomiskt
Inblick i hur Food2Change arbetar
Se svinnet som en resurs

 
 

3 take-aways:
 

Idéer till matkonst av avfall
En känsla för matens värde 
Ett smak av måltidspedagogik

 

Miljöförvaltningen i Malmö & måltidspedagogen Sofia Lönnqvist

Folke Schimanski & Irene Andersson

Rädda Maten-teamet

Food2Change

Klicka Här för att
anmäla dig till
FÖreläsningen

VAR?
Regementsgatan 4, 

Malmö

SATELLITFÖRELÄSNING PÅ:

Utöver programpunkterna nedan har vi annat intressant
och kul innehåll som är tillgängligt löpande under

öppettiderna kl 11:00–18:00.

dagens tema:

https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-Samhalle/Filosofi-och-idehistoria/Ide--och-lardomshistoria/Malmo/food2change--att-samlas-kring-svinn/

