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Vegoforum 7 oktober 2017
”Det senaste året har varit en fet smocka i ansiktet på alla som trodde att vegomaten bara var en

trend. Vi har klampat in i mainstreammedia, blivit glädjechockade av en rad nya produkter och börjat
se ett stort skifte i hur folk i allmänhet ser på en grönare tallrik.”
Mattias Kristiansson, chefredaktör på matmagasinet VEGO
Vegomaten håller på att bli mainstream, men politiken släpar efter. Det är idag allmänt känt att
animalieindustrin har långtgående negativa konsekvenser för djur, människor och miljö. Men det går trögt när
det gäller politiska åtgärder för att minska köttkonsumtionen.
Med Vegoforum vill vi skapa ett kunskapslyft om vegofrågor, såväl praktiskt i form av kunskap om
vegoprodukter, som när det gäller miljöfrågor, djuretiska frågor, hälsofrågor, rättvisefrågor och
samhällspolitiska frågor.
Till Vegoforum har vi bjudit in experter, politiker och de företag som tillverkar framtidens växtbaserade mat
för att föreläsa, diskutera och debattera behovet av att minska köttkonsumtionen och äta mer vego. I år har vi
speciellt fokus på vad politiken kan göra för att underlätta omställningen mot en växtbaserad kost.
Mattias Kristiansson är grundare och chefredaktör på Sveriges första helvegetariska mattidning VEGO och en
av föredragshållarna på Vegoforum. Bland övriga föredragshållare finns bland andra forskarna Sarah Säll och
Emma Moberg, som berättar om ett pågående projekt på SLU om att inkludera maten i klimatskattesystemet.
På plats kommer det också att finnas kommunalpolitiker som pratar om hur man kan minska
köttkonsumtionen i skolor och annan kommunal verksamhet.
MER INFORMATION
Mer information och fullständigt program finns på Vegoforums webbplats och Facebooksida:
> vegoforum.se
> facebook.com/vegoforum
TID OCH PLATS
7 oktober 2017 kl. 10.30-15.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
KONTAKT
Maila eller ring om du vill boka tid för intervju med någon av föredragshållarna eller har andra frågor om
eventet.
Pia Hall, presskontakt, Svensk mat- och miljöinformation:
Telefon: 070-358 56 65
E-post: hall@smmi.se
OM ARRANGÖREN
Vegoforum arrangeras för sjätte året i rad av Svensk mat- och miljöinformation i samarbete med ABF
Stockholm. Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan
och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Läs mer på vår webbplats smmi.se.

