
08.30  Närrostat kaffe med mustigt tilltugg.

09.00 Välkommen till Matverk och MatLust 
» Stockholms läns livsmedelsstrategi – senaste nytt. Ulrika Geber, landsbygdsdirektör, 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 
» Tävlingsbidragen i Matverk – 12 lag presenterar sina nya matinnovationer i rappt tempo.

11.00 Från företagsidé till framgångssaga – Britt-Marie Stegs, VD, Hälsingestintan.  

12.00 Ekolunch med närodlat och provsmakning av Matverks tävlingsbidrag.

13.00 Prisutdelning Matverk Stockholm 
Chris Heister, landshövding i Stockholms län, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i 
Södertälje, TV-kocken Niklas Ekstedt och PG Nilsson, huvudägare, Svenska Brasserier. 

MatLust – utvecklingsstöd till företag för ökad hållbarhet och lönsamhet 
Sara Jervfors, projektchef och Helena Nordlund, projektledare. 
» Södertälje Science Park – gränsöverskridande samarbete. Robert Kingfors, VD. 
» Så utvecklas mitt företag med MatLust. 5 företag visar konkret nytta av MatLusts stöd.

14.45 Restfika, mingel och konkret utvecklingsstöd. Prata med MatLust om hur ditt företag 
kan få kostnadsfritt stöd, t.ex. tillgång till testkök, förpackningsprototyper, program för 
affärsutveckling, innovationsutveckling, hållbarhet och processutveckling (lean) och dessutom 
marknadsexponering och nätverk kring labbtester, digitala lösningar, förpackningar och lean.   

15.30 Fem myror är fler än fyra elefanter. Sébastien Boudet, den franske surdegsbagaren, om hur en 
konsekvent satsning på hållbarhet och kvalitet gör att liten kan slå stor.

16.00 Mingel med bubbel och levande musik. Nätverka och knyt kontakter. Smaka lokala produkter och 
få feedback på din egen produkt av kockar och matprofilen Lisa Förare Winbladh.

anMäL dig HäR! DELTa HELa DaGEN ELLER i UTVaLDa DELaR.    

Smaka framtida matklassiker Matproffsen testar din produkt

Sébastien Boudet Lisa Förare Winbladh Levande musik

Ta ditt företag till nästa nivå med MatLust
Final Matverk Stockholm Hälsingestintan

Fråga experter inom affärsutveckling, innovation och hållbarhet 

Program 9 november

matlust.eu • Följ oss på Facebook
MatLust ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att främja en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. MatLust 
drivs av Destination Södertälje med Södertälje Science Park, KTH, Acturum Biovation och Saltå Kvarn som samarbetspartners.

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43475A45784643594B7440&EventId=41425F477845415B467640&SessionId=41475D417647425D417940
http://matlust.eu
http://facebook.com/projektmatlust

