
Olga Grönvall Lund startade Reformaten 

2019 efter att ha bevittnat menyn som 

erbjöds på sjukhuset när en nära familje-

medlem insjuknat i cancer. Detta ledde 

henne till insikten att det globala matsyste-

met måste reformeras! Olga representerar-

den unga generationens vilja att förändra 

och som faktiskt agerar, helst tillsammans med alla oss som arbetar 

med mat och måltider. Luta dig tillbaka för att inspireras och 

peppas av Olgas framåtanda och brinnande intresse för hållbara 

måltider.

Pär Johansson är grundare av Glada 

Hudik-teatern och är en flerfaldigt belönad 

ledare och föreläsare. Pär drivs av en stark 

passion att hjälpa människor att utvecklas. 

Det må gälla vem som helst och var som 

helst, människor med funktionshinder likväl 

som multinationella företag. Vad kan ske 

om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor 

och ger dem en chans att utvecklas? Detta är några av de frågor 

som vi kommer få höra Pärs tankar om.

Kristina Paltén är äventyraren, författaren 

och världsrekordhållaren med mottot 

”Människan är inte ett resultat av sina 

erfarenheter, hon är orsaken till sin framtid.”  

Kristina är även den första kvinnan att 

springa genom Iran, helt ensam. Här får du 

ta del av hennes berättelse, om gästvänlig-

heten hon upplevde under resan och om att våga tro att man kan 

lyckas. Hon kommer också berätta om hur det går att locka fram 

den gränslösa potential som finns i varje människa. En potential 

som släpps fri när vi följer våra innersta önskningar. 

Måltidens Mervärde 2021!
D I G I T A L  E D I T I O N  

Varmt välkommen till den livesända inspirationsdagen Måltidens Mervärde där vi bjuder 
dig som arbetar med måltider och människor inom förskola, skola, vård och omsorg på 
en fullspäckad eftermiddag med glädje, inspiration och kunskap. 

Zeina Mourtada Årets moderator är en älskad matprofil som driver 

en av Sveriges största matbloggar, Zeinas Kitchen. Hennes passion 

för enkel och vällagad mat når ut i kokbok, tv och sociala medier 

såväl som i verkliga livet. Zeina har undervisat en ny generation i 

glädjen att laga mat, allt från svensk husmanskost till rätter från hela 

världen. I den smakrika och färgglada matvärld som hon presenterar 

finns inga gränser.

Sista anmälningsdag 26 oktober.  

Läs mer och anmäl dig på:  

www.maltidsverige.se/maltidensmervarde 

Varmt välkommen den 2 november

Måltid Sverige – En samlande arena för oss som arbetar med måltider inom skola, vård och omsorg

Livesänds den 2 november

Framtidsglädje för alla – det viktiga mötet! Efter en tid av pandemi, karantän, 

stängda skolor och en överbelastad vård vill vi nu ladda om och ge er en riktig 

boost inför morgondagen. Här står det viktiga mötet i centrum. Mötet mellan 

människor, mötet med händelser, mötet kring matbordet och mötet med nya 

smaker. Ja helt enkelt möten där tidigare erfarenheter möter framtiden så att vi 

alla tillsammans kan göra det bästa möjliga av de offentliga måltiderna.


