
Måltiden i Framtiden III
Ett symposium om utbildning och forskning i Skandinavien

Krinova Science Park den 14 februari 2006

Hjärtligt välkommen till vårt tredje symposium på temat ”Måltiden i framtiden”, 
som arrangeras av Högskolan Kristianstad, Krinova Science Park och Skåneländska 
Gastronomiska Akademien. 

Inbjudan till

www.hkr.se/bet-symposium

Program
Moderator: Sven-Olle R Olsson, praeses Skåneländska Gastro-
nomiska Akademien, 

8.00 – 9.00
• Registrering och kaffe/te

9.00 – 9.10
• Christer Ohlin, prefekt institutionen för beteendevetenskap, 

Högskolan Kristianstad
 Välkomsthälsning

9.10 – 9.40
• Carl Jan Granquist, professor 2 i matkunst, Universitetet i Sta-

vanger: 
 Varför behövs akademisk utbildning och forskning inom gast-

ronomi – måltidskunskap?

9.40 – 10.10
• Jan Krag Jacobsen, universitetslektor, Roskilde universitet: 
 Gastronomiuddannelse i Danmark? 

10.10 – 10.40
• Kaffepaus

10.40 – 11.10
• Wenche Frølich, professor, mat- og ernæringsvitenskap, Uni-

versitetet i Stavanger:
 Veien mot en norsk akademisk utdannelse innen mat, gastro-

nomi og ledelse.

11.10 – 11.40
• Inga-Britt Gustafsson, professor måltidskunskap, Örebro uni-

versitet:
 Måltidskunskap – ett mångvetenskapligt utbildnings- och 

forskningsområde, som förenar tre kunskapsformer – pro-
blem och möjligheter.

11.40 – 12.10
• Lars Lövgren, Docent, föreståndare för Enheten för restau-

ranghögskolan, Umeå universitet: 
 Umeå universitets utbildnings- och forskningsprofil inom 

måltidskunskap – gastronomi.

12.10 – 13.30
• Lunch, se nästa sida

Moderator: Christer Ohlin, prefekt institutionen för beteendeve-
tenskap, Högskolan Kristianstad

13.30 – 14.00
• Christina Fjellström, professor hushållsvetenskap särskilt 

måltidsforskning, Uppsala universitet: 
 Den glömda matfrågan - om vetenskapsparadigm och veten-

skapsinriktningar.

14.00 – 14.30
• Bengt Hansson, professor teoretisk filosofi, Lunds universi-

tet: 
 Måltidskunskapen som tvärvetenskap och i sitt förhållande till 

andra vetenskaper.

14.30 – 14.45
• Ulla Lantz, statsinspektör Livsmedelsverket  

Utdelning av utmärkelsen ”Silvergaffeln”

14.45 – 15.15
• Kaffepaus

15.15 – 15.45
• Sven-Åke Larsson, chef Västsura Herrgård, Surahammar: 
 Vad betyder kocktävlingar och kockars stjärnglans för måltids-

kunskapens och gastronomins utveckling?

15.45 – 16.15
• Svante Svensson, tekn dr, Orkla Foods, Oslo:   

Livsmedelsindustrins syn och önskemål på utvecklingen av 
måltidskunskapen och måltidsforskningen.

16.15 – 16.30
• Eva Svederberg, fil dr, studierektor Högskolan Kristianstad: 
 Mat och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad.

16.30 – 16.45
• Thomas Agrell, VD LUI Univero, Stockholm: 
 Goda krafter i samarbete för att skapa ett starkare mat & dryck 

Sverige och vilken roll Gastronomiprogrammet har i detta.



Information om anmälan

Plats 

Krinova Science Park, 
Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Se kartskiss. 

Dag

Tisdagen den 14 februari 
kl. 9.00 – 16.30.
Registrering och kaffe/te från 8.00 

Anmälan skickas till:

”Måltiden i framtiden”
Att. Sofia Johansson
Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad

Fax: 044 – 20 32 03
e-post: bet@hkr.se

Anmälan kan även ske via följande 
webbadress: 
www.hkr.se/bet-symposium

Ange namn, adress, telefonnummer 
och e-postadress när du anmäler dig. 
Bekräftelse på anmälan skickas inte 
ut.

Anmälan senast 3 februari

Anmälningsavgiften 1 125:- (inkl 
moms) sätts in på postgirokonto

 

788110-5. Ange ”Måltiden i framtiden 
III” och deltagarnas namn vid betal-
ning. Avgiften inkluderar all förtäring 
under dagen. Avgiften inkluderar även 
ett ex av boken ”Måltiden i framtiden 
II” där förra symposiets föredrag 
finns dokumenterade. 

Upplysningar om symposiet:  

Institutionen för beteendevetenskap, 
telefon 044 – 20 32 00 eller e-post: 
bet@hkr.se

www.hkr.se/bet-symposium

Syftet med symposiet är: 
• att ge en översikt av högskoleutbildningar och forskning i Skandinavien inom ämnesområdet 

måltidskunskap,
• att belysa ämnesområdets tvärvetenskaplighet,  
• att lyfta fram hantverksskickligheten,
• att belysa vikten av samarbete med olika intressenter.

Symposiet samlar framstående företrädare för skandinavisk gastronomi och måltidskunskap. 
Såväl teoretiska som hantverksmässiga och industriella perspektiv behandlas. Symposiet vill 
visa på vikten av bredd och tvärvetenskaplighet i utbildning och forskning inom området som 
en förutsättning för utveckling, kreativitet och innovation. 

Symposiet vill även lyfta fram behovet av samspel mellan olika intressenter och studenters och 
forskares vilja och förmåga att anta de spännande och nyskapande utmaningar som ligger i att 
bilda ny kunskap för att forma framtidens mat och måltider. 

Missa inte detta tillfälle att få en överblick över högskoleutbildningar och forskning inom mål-
tidsområdet i Skandinavien! 

Lunchmeny

Lunchen är komponerad och tillagad av Peter J Skogström, Mat & Vin 
på Stolpaberga i Bunkeflo i samarbete med Restaurang Metropol, Kris-
tianstad. Peter är kock och inspiratör och har gedigna tävlingsmeriter 
bakom sig, bl a två OS-guld och två VM-guld med svenska kocklands-
laget. År 2003, då temat var smörgåsbord, tävlade han i Årets kock 
med dagens meny, som serveras på en tallrik.

• Sockersaltad fjordlax med senap och äpple
• Blomkål och spenatterrine med ostchips
• Kryddbrässerad kycklingklubba med brännvinspickles
• Friterad Strömmingsstjärt med pepparrotsdressing

Till detta serveras sallad, bröd, smör och måltidsdryck
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Busshållplats

Centrala funktioner Hus
Infocenter   7A
Rektor  4
Aula 7C
Bibliotek  7A
Gemensam administration  4
Enheten för 
kompetensutveckling   13
Idrottshall  7B
Infrastruktur  11
International Relations 4
Mediaenheten 15
Produktionsavdelning  7D
Samordnare för studenter 
med funktionshinder   4
Scriptum språkverkstad  4
Studieadministration  4
Studenthälsan Metropol
Studentkår  Metropol
Studievägledning  4
Tandvård  18

Utbildning & forskning
Beteendevetenskap 14, Metropol
Ekonomi 18
Humaniora & 
samhällsvetenskap   15
Hälsovetenskaper 17,18
Lärarutbildningen  14
Matematik & naturvetenskap   20
Teknik 21
Laboratorier  9,28,117

Service 
Bokhandel  12
Café  6, Metropol
Futurum Creative Center    Krinova
Godsmottagning   7D
Studentpräst  Metropol
Restaurang Metropol




