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Nyhetsbrev dec 2015

Välkommen till årets sista nyhetsbrev från MatLust.
Efter ett mycket lyckat uppstartsevent på Tom Tits Experiment
(läs mer här) i november med nästan 170 deltagare har vi tagit
del av massor av förslag och intresseanmälningar.
I det här nyhetsbrevet får du lite mer kött på benen kring de aktiviteter och
utvecklingsprogram som vi sätter igång i början av 2016. Anmäl dig via
anmälningslänkarna eller via vår hemsida, matlust.eu. Gilla oss gärna på
facebook också, när du ändå är i farten.
Sprid gärna informationen om MatLust till andra livsmedelsföretag. MatLust vill
bidra till en lönsam och hållbar livsmedelsnäring i hela Stockholmsregionen och ju
fler företag som är med i projektet, desto bättre kommer vi alla att lyckas.
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot ett händelserikt 2016!
/Teamet bakom MatLust

Aktiviteter
19 januari
Frukostmöte – vi presenterar
3 nya temanätverk!
n Vi sparkar igång 2016 med ett frukostmöte där vi presen
terar och sätter igång tre nya temanätverk som grundar sig
på de önskemål som kommit till oss från många av er:
•
•
•

Förpackningar
Digitala lösningar
Laboratorietester

Under frukostmötet ger vi en inblick och överblick kring varje tema, därefter träffas
grupperna var och en för sig och lägger upp riktlinjer för nätverkets inriktning och
kommande träffar. Vi på MatLust koordinerar nätverken, förmedlar kontakter och tar
in experter utifrån de ämnen som deltagarna i nätverken önskar.
Välkommen till MatLust på Kvarnbergagatan 14a i Södertälje klockan 08.00–09.30 den
19 januari. Frukost serveras från 07:30.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

25 januari:
Ställ ut på Stora Måltidsdagen 2015
n Den 25 januari går Stora Måltidsdagen av stapeln i
Södertälje Stadshus. Stora Måltidsdagen är ett populärt
branschevent när det gäller offentliga måltider. Kostchefer
och andra beslutsfattare från hela landet bjuds på en heldag
på temat ”hållbarhet på riktigt”, med flera namnkunniga
föreläsare. MatLust ger nu ett begränsat antal företag
möjlighet att kostnadsfritt ställa ut på en livsmedelsmässa i
samband med Stora Måltidsdagen. Ett perfekt tillfälle för företag som redan arbetar
mot offentlig sektor eller som har viljan och kapaciteten att göra det i framtiden.
MER INFORMATION OCH INTRESSEANMÄLAN

26 januari
Seminarium: Utveckla ditt företag
med hjälp av Lean
n Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter
till en sund och hållbar tillväxt där effektiviteten ökar utan
att medarbetarna arbetar mer. I MatLust ska KTH:s Leanexperter tillsammans med Saltå Kvarn utveckla ett program
som företagare kan ta del av och implementera i sina
verksamheter. Läs mer om Saltås arbete här.
Den 26 januari bjuder MatLust in till ett seminarium om Lean,
där KTH och Saltå Kvarn presenterar vad Lean är, hur det kan hjälpa företag och ger
exempel från verkligheten. Naturligtvis finns det gott om möjligheter att ställa frågor,
fika och nätverka.
Välkommen till KTH Leancentrum på Mariekällgatan 3 i Södertälje klockan 08:00-10:30
den 26 januari!
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

16 februari
Forskarträff – matens klimatpåverkan
n MatLust bjuder in forskare för att berätta om forskning
som redan finns eller som är på gång inom ett särskilt
ämnesområde. Träffarna ger gott om utrymme för frågor
och svar där du ges möjlighet att utvärdera vilken forskning
som kan hjälpa dig i ditt företagande eller som ger dig
nya uppslag för din verksamhet.
Kanske stärker forskningen din affärsidé? Kanske får du
uppslag till en vidareutveckling eller en helt ny produkt eller tjänst? Kanske bidrar
fördjupat miljötänk i produktionen till nya marknadsföringsmöjligheter?
Vår första forskarträff äger rum den 16 februari. Här får du träffa forskarna
Johanna Björklund, Artur Granstedt och Olof Thomsson. Johanna Björklund är
lektor vid Örebro universitet och forskar kring hållbar livsmedelsproduktion och
hållbara måltider. Hon är även medförfattare till den omtalade ”Mat och Klimat”.
Olof Thomsson är forskare inom miljösystemanalys samt egen företagare i Östergarn
Tryffel och Artur Granstedt är docent i ekologiskt lantbruk med mångårigt engage
mang för matens påverkan på Östersjön och klimatet.
Välkommen till MatLust på Kvarnbergagatan 14a i Södertälje klockan 10.00–12.30
den 16 februari. Vi bjuder på efterföljande lunch.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Utvecklingsprogram
Vi är nu i full gång med att planera fyra utvecklingsprogram
som alla startar i början av 2016 och pågår under allt från
några veckor till flera månader:
•
•
•
•

Affärsutvecklingsprogram
Innovationsutvecklingsprogram
Forskningsbaserade utvecklingsprogram
KTH-projekt kring innovativa förpackningslösningar

Det finns ett stort intresse för programmen och antalet platser är begränsat. Därför
ber vi dig att redan nu fylla i uppgifter om ditt företag för att komma med i urvals
gruppen. Uppgifterna behövs för att vi ska få en bredd bland deltagarna samt ge
möjlighet till dem med stor utvecklingspotential.
MER INFORMATION

ANMÄLAN

MatLust hittar framtidens produkter
n Inom MatLust erbjuds en rad möjligheter för företag som
vill utveckla, testa eller lansera nya produkter. Beroende på
var företaget befinner sig i produktutvecklingen kan det
handla om att genomgå ett affärs- eller innovationsutveck
lingsprogram, eller att testa produkten i laboratoriemiljö eller
i Södertälje kommuns testkök. Är produkten väl utvecklad
kanske det kan bli tal om att testa den under verkliga
betingelser i en testbädd. Testbädden består av samtliga offentliga kök i Södertälje
och eventuellt även i andra kommuner.
Redan nu har ett samarbete med Saltå Kvarn inletts där två olika cerealieprodukter
ska testas. I samarbetet, där medarbetare från Saltå Kvarn, kostenheten i Södertälje
och expertis från SP Food and Bioscience ingår, läggs grunden till kommande arbete
med produkttester inom MatLust.
Är du och ditt företag intresserade av produkttester? Fundera då kring
frågorna nedan och hör av dig till oss!
•
•
•

Har du en färdig produkt som du skulle vilja testa att marknadsföra mot
offentliga kök och storhushåll?
Har du en produkt som inte är riktigt färdigutvecklad eller som du tror kunde
få ett nytt användningsområde eller en ny marknad?
Har du en idé som ännu inte är utvecklad eller en råvara som du inte vet vad
den har för potential?

Kontakta Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun och projektchef för MatLust,
sara.jervfors@sodertalje.se.

Kommande aktiviteter
Här är några exempel på kommande aktiviteter under 2016 som du kan läsa mer
om och anmäla dig till på matlust.eu.
•

8 mars: Frukostmöte på Dome of Visions (Rum för Hållbara Idéer) på KTH:s
campus, Valhallavägen 79 i Stockholm. Läs mer

•

15 mars: Livsmedelsmässa i samband med Ekologiska Lantbrukarnas Årsmöte
i Ytterjärna i Södertälje kommun. Här finns möjlighet för företag som deltar
i MatLust att kostnadsfritt ställa ut. Läs mer

•

13 april: Frukostmöte hos MatLust på Kvarnbergagatan 14a i Södertälje. Läs mer

•

19 maj: Internationell konferens och forskarträff kring hälsa, matkvalitet och
miljö med Johannes Kahl från Köpenhamns Universitet som huvudforskare.
Plats: Ytterjärna, Södertälje kommun. Läs mer

MatLust • Södertälje kommun, Kvarnbergagatan 14 A, 151 36 Södertälje
matlust.eu • Följ oss på Facebook

