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 SAMLA Sveriges Höstmöte 10e-11e november 2020 

Eftermiddag kl 13:00 – 16:15 (med paus) 

Kort om SAMLA – det senaste om nätverket och vad som hänt sedan sist – Maria Åberg, RISE 

Regnbågsproteiner - för folkhälsan & planeten – Ulf Sonesson, RISE 

Inspirerande verktyg för livsmedelsföretagsutveckling: Lokal Meny för mer lokal mat på restaurangtallriken 

(Malin Andersson, Lokalproducerat i Väst), Affärsgeneratorn Jordmån (Susanne Lundgren, LRF), Food 

Venture 2.0 (Lill Andréasson, RISE) och Svinnovation – en metod som skapar nytt av rester och sidoströmmar 

(Jesper Lindström, Vreta kluster) 

Workshop: Innovationer sker i gränslandet mellan olika verksamheter – mellan branscher, i kedjan av 

företag från primärproducenten till konsumenten osv. Så hur fungerar dagens innovationsstödsystem om 

man vill utveckla nya produkter och tjänster i livsmedelskedjan? Här kommer vi att jobba med goda 

exempel, med upplevda hinder för utveckling av t ex nya värdekedjor och också fundera kring nya verktyg 

och lösningar för att öka innovationskraften i Sverige. 

  

Kvällsaktivitet 16:45-18:00  

För er som vill lära mer om öl av olika slag och sensoriskt bedöma olika ölsorter – häng med när 

RISE expert Gonzalo Garrido Banuelos både föreläser om och praktiskt tar oss igenom en ölprovning 

som vi sedan analyserar resultatet av morgonen efter (obs! på engelska & mer info kommer)  
  

Förmiddag 9:00 – 12:00 (med paus) 

9:00-9:30 genomgång av gårdagskvällens ölprovning - Gonzalo Garrido Banuelos, RISE 

Så har de svenska livsmedelsföretagen påverkats av corona – Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen 

Corona-pandemins matkulturella konsekvenser – läge för ett matkulturellt skifte? – Richard Tellström, 

PåTalOmMat 

Kunskapsutbyte & diskussion kring vad vi hört: När vi nu är samlade allihop tar vi tillfället i akt och pratar 

om den klokskap vi hört. Vad innebär det, hur påverkar det våra företag och vad kan vi göra för att 

underlätta den utveckling som behövs? Vi låter det här bli ett samtal och möjligen en kreativ stund 

tillsammans!   

Avlutning – SAMLA tills nu och framåt! – Charlotte Eklund-Jonsson, RISE 

VÄLKOMNA!  
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