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Årligt temamøde, 28. april 2016
Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige
temamøde.
Deltagerne mødes under hyggelige former til videnskabelige foredrag, der afspejler den
nyeste viden og et udvalg af ernæringsrelevante diskussionsemner.

Program
09:30-10:00

Registrering
Kaffe/te, croissant og frugt serveret i Vinterhaven

10:00-10:15

Velkomst
SfEs formand Professor Susanne Bügel

Session 1: Sund og bæredygtig kost
Chairs: Susanne Bügel og Cecilie Kyrø
10:15-10:45

Fremtidens fødevarer
Leif Skibsted, NEXS, Københavns Universitet

10:45-11:15

Forebygger vegetarkost livsstilssygdomme?
Julie Schmidt, Cancer Epidemiology Unit, University of Oxford

11:15-11:45

Regional kost og sygdomsrisiko - Middelhavskosten/Nordisk kost
Anja Olsen, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

11:45-12:00

Strække ben pause

12:00-12:30

Hvilken kost er mest bæredygtig? LCA analyser af Normal dansk
kost, Ny Nordisk kost og økologisk kost
Henrik Saxe, DTU

12:30-12:45

Diskussion

12:45-13:45

Stående frokost i Vinterhaven

Session 2: Nye råvarer på menukortet
Chairs: Rasmus Friis og Dorit Kjær Erichsen
13:45-14:15

Skal vi spise insekter i fremtiden?
Nanna Roos, NEXS, Københavns Universitet

14:15-14:45

Er tang fremtidens superfood?
Susan Løvstad Holdt, DTU Fødevareinstituttet

14:45-15:00

Diskussion

15:00-15:30

Eftermiddagspause i Vinterhaven
Nøddemix og müslibarer samt kaffe/te

Session 3: Frie foredrag
Chairs: Susanne Wolff og Kamille Almer Bernsdorf Nielsen
15:30-15:45

Titel
Navn

15:45-16:00

Titel
Navn

16:00-16:15

Titel
Navn

16:15-16:30

Overrækkelse af posterpris

16:30-16:45

Strække ben pause

Session 3: Mad i maven, ikke i skraldespanden
Chairs: Morten Georg Jensen og Rikke Andersen
16:45-17:15

Madspild i kantinekøkkener i forbindelse med økologiomlægning
Anne Vibeke Thorsen, DTU Fødevareinstituttet

17:15-18:00

Pause med øl og vand

18:00-18:45

Madspild
Selina Juul - Danmarks førende ekspert på madspild, Årets Dansker
2014 og Nordisk Råds prisvinder
Selina Juul vil gøre os kliogere på
madspild,

fremtiden,

overforbrug,

stigende verdensbefolkning, massive
klimaforandringer

og

mangel

på

ressourcer - og få et bud på, hvordan vi
som forbrugere og som civilisation kan
sikre vores fremtidige overlevelse.
Selina Juul er Danmarks førende
ekspert på madspild, Blogger på
Huffington Post USA og er stifter af
forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad - Danmarks største frivillige
organisation mod madspild. www.selinajuul.dk
18:45-

Stående aftenbuffet i Vinterhaven
inkl. drikkevarer, samt kaffe/te

Praktiske oplysninger
Konferencested
Carlsberg Akademi, Bryggerhesten 3, 1799 København V (se kort næste side)

Pris
Pris for deltagelse i hele temamødet inkl. middag er:


900 kr. for selskabets medlemmer (350 kr. uden middag)



700 kr. for selskabets studerende medlemmer (150 kr. uden middag)



1200 kr. for ikke-medlemmer (650 kr. uden middag)

Tilmelding og betaling
Tilmelding er bindende og skal ske online på hjemmesiden www.sfe.dk under ”Møder og
tilmelding” senest 15. april 2016.
Ved tilmelding bedes du indikere, om du vil betale via bankoverførsel, dankort/kreditkort
eller om du ønsker en elektronisk faktura (offentlige institutioner). Du vil inden for 1-2
hverdage modtage en bekræftelse med yderligere information om betaling. Hvis du ikke har
modtaget en bekræftelse inden for 2 hverdage, bedes du kontakte Cecilie Kyrø
(ceciliek@cancer.dk), som du også kan kontakte, hvis du har spørgsmål mht. tilmelding og
betaling i øvrigt.
Der er begrænset antal pladser. I tilfælde af flere tilmeldinger end pladser, vil pladser blive
besat i den rækkefølge, tilmeldinger kommer ind.

Abstracts – frie foredrag eller elektroniske posters
Abstracts (250 ord) på dansk med angivelse af forfattere samt tilhørsforhold sendes til
sfe@sfe.dk senest 15. april 2016. Bachelor- og kandidatstuderende, som indsender
abstracts kan gratis deltage i middagen. Udvælgelse af abstracts til frie foredrag eller
elektronisk poster præsentation sker af et bedømmelsesudvalg nedsat af SfEs bestyrelse.

Pris for bedste abstract
Der uddeles en pris for bedste abstract på 2500 kr. Prisen overrækkes på temamødet.
Prisen kan kun tildeles personer, som er til stede under temamødet og som er medlem af
SfE.

Konferencested

Ved ankomst, ring på ved porten (Bryggerhesten 3), og du vil blive lukket ind.
Ved sen ankomst eller hvis du har problemer med at finde det, så kontakt Cecilie Kyrø
(mobil: 26130905).

Tak til vores sponsorer!

