
Inbjudan till	

Skåneländska Gastronomiska Akademiens	  	  	  	  

	


Minisymposium	

med	


pris-, stipendie- och diplommottagare	

	  

	  Onsdagen den 25 september 2013 klockan 14:30-18:00	

Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund	


	  	   

Program	  
14:30	   	  Samling	  med	  kaffe	  
15:00 	  Presenta7oner	  av	  forskningspris-‐	  och	  s7pendiemo?agare	  i	  samarbete	  med	  

Sparbankss7Aelsen	  Färs	  &	  Frosta	  
	  Fil	  Dr	  Terese	  Anving,	  Lunds	  Universitet	  (forskningspris):	  “Mål%dens	  paradoxer	  –	  
om	  klass	  och	  kön	  i	  vardagens	  familjeprak%ker”	  
	  Erika	  Hansson,	  Kris7anstads	  Högskola	  och	  Lunds	  Universitet	  (s7pendium):	  
”Ungdomars	  levnadsvanor	  med	  avseende	  på	  matvanor“	  
	  Fil	  Dr	  Cecilia	  Widén,	  Kris7anstad	  Högskola	  (s7pendium):	  ”Stenåldersstudie	  visar	  
vägen	  %ll	  munhälsa	  med	  fokus	  på	  bär”	  

16:00 	  Bensträckare	  
16:10 	  Presenta7oner	  av	  mo?agare	  av	  utmärkelser	  

	  Laxbu<ken,	  familjen	  Lagnell,	  Heberg	  (Diplom:	  “För	  skapandet	  av	  en	  unik	  oas	  för	  
trafikanter	  och	  laxälskare	  samt	  för	  eB	  mycket	  framstående	  och	  innova%vt	  arbete	  i	  
två	  genera%oner	  från	  laxrom	  %ll	  laxomat”)	  
	  Restaurang	  Koefoed,	  Michael	  och	  Marie	  Rönnebäck-‐Rörth,	  Bornholm	  (Diplom:	  
”For	  deres	  ualmindelige	  floBe	  og	  unikke	  indsats	  for	  at	  promovere	  Det	  Bornholmske	  
køkken	  i	  København”)	  
	  Dennis	  Säwström,	  Restaurang	  l’Ecurie	  i	  Heberg,	  (Mårtenspriset:”	  För	  sin	  ambi%on	  
aB	  ständigt	  utvecklas	  som	  kock	  och	  all%d	  landa	  i	  mat	  med	  höga	  klassiska	  smaker“)	  
LSR,	  Landskrona	  och	  Svalövs	  Renhållnings	  AB	  (Vänföreningens	  s7pendium:“För	  
träffsäker	  kommunika%on	  och	  gastronomisk	  touch,	  om	  vikten	  aB	  minska	  maten	  i	  
soporna”	  )	  

17:00 	  Särskilt	  inbjuden	  talare:	  Professor	  Karin	  Wendin,	  Kris7anstads	  Högskola:	  "Sensorik	  
-‐	  en	  länk	  mellan	  människa	  och	  teknik"	  

17:30 	  Liten	  buffé	  och	  mingel	  
	  
Anmälan	  sker	  7ll	  kassör	  Ulla-‐Bri?	  Lentelius	  per	  telefon	  (0709	  –	  945900)	  eller	  mejl	  
(ulla-‐bri?.lentelius@bredband.net)	  senast	  den	  19	  september.	  OBS!	  Antalet	  deltagare	  är	  
begränsat	  7ll	  50	  personer.	  Deltagande	  i	  seminariet	  är	  kostnadsfri?	  men	  en	  avgiA	  på	  50	  kr	  
tas	  ut	  om	  du	  uteblir	  eAer	  anmälan.	  
	  
Välkommen!	  
Per-‐Olof	  Hegg,	  preses 	  Kimmo	  Rumpunen,	  sekreterare	  
	  	  
	  


