
ÅRSMÖTE 17.00 (se info på baksidan)
Proteinskiftet – plus och minus för hälsan
Cecilia Mayer Labba, Doktorand, Chalmers tekniska högskola
Torsdag 17 mars kl 18.30
Plats: Segerfalksalen BMC & Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/67159070820

Det framhålls ofta att vi behöver äta färre animalier och mer ifrån växtriket för att göra en insats för
klimatet. En hälsosam växtbaserad kost har visat sig vara förknippad med en rad olika hälsofördelar,
framförallt när det kommer till livsstilssjukdomar. Å andra sidan leder en större andel växtbaserad
kost till vissa näringsmässiga och hälsomässiga risker, samt har blivit förknippad med en ökad
förekomst av specifika näringsrelaterade sjukdomar. I en forskargrupp på Chalmers studeras denna
brytpunkt där olika aspekter av hållbarhet går i konflikt med varandra, en presentation om
proteinskiftets potentiella påverkan på folkhälsan.

SYDSVENSK FÖRENING FÖR NUTRITION
PROGRAM VÅREN 2022

Hur kan BVC främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn?
Mariette Derwig, PhD och Barnläkare, Lunds universitet
Onsdag 16 februari kl 18.30
Plats: Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/66098341804

Övervikt hos barn är ett stort och växande hälsoproblem i Sverige. Trots detta finns idag ingen
evidensbaserad metod för vägledning inom barnhälsovården för att främja hälsosamma
levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn. Mariette Derwig är barnläkare och
disputerade nyligen i forskargruppen Barns och familjers hälsa på Lunds universitet. I sin forskning har
hon undersökt hur övervikt och fetma hos förskolebarn kan förebyggas genom hälsosamtal med barn
och familjer i samband med barnets 4-års besök på BVC. Under kvällens föreläsning får vi lära oss mer
om utmaningarna kopplade till övervikt hos barn i Sverige och hur BVC kan bidra till främjande
åtgärder.

Bioteknik för nya kolhydratbaserade livsmedelsingredienser
Eva Nordberg Karlsson, Professor Bioteknik, Lunds universitet
Torsdag 5 maj kl 18.30
Plats: Segerfalksalen BMC & Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/69454555786

En majoritet av världens tillgängliga kolhydrater är inkapslade i molekyler som vi människor inte kan
processa, så som cellulosa och hemicellulosa. Med hjälp av biotekniska metoder
kan dessa kolhydrater utnyttjas och nya typer av prebiotika och probiotika tas fram, och detta är
något Eva Nordberg Karlsson vid Lunds universitet forskar på. Hon kommer i sitt föredrag att berätta
om hur vi kan använda oss av enzymer och kolhydratutnyttjande mikroorganismer för att öka värdet
av biomassa som annars inte används, för att ta fram nya intressanta livsmedelsingredienser.

Följande info gäller för samtliga föreläsningar, mer info på http://sydsvensknutrition.org
Plats: Segerfalksalen Biomedicinskt Centrum, Sölvegatan 17, Lund (eller zoom). Tid: kl.18.30. 
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand). 

https://ucph-ku.zoom.us/j/67159070820
https://ucph-ku.zoom.us/j/66098341804
https://ucph-ku.zoom.us/j/69454555786
http://sydsvensknutrition.org/


Välkommen till Sydsvensk Förening för Nutrition!

Sydsvensk Förening för Nutrition är en förening för dig som är intresserad av 
mat, nutrition och hälsa. Varje termin ordnar vi intressanta föreläsningar på 
aktuella teman inom livsmedels- och nutritionsområdena. Yrken som finns 
representerade i föreningen är bl.a. dietister, nutritionister, livsmedels-
ingenjörer, hem- och konsumentkunskapslärare och kostekonomer.

Vad får du som medlem?

Som medlem får du möjlighet att delta i våra föreningsaktiviteter med 
föreläsningar i aktuella ämnen och studiebesök. 

Medlemsavgiften är 150 kr (ordinarie) och 100 kr för studenter (ej doktorander) 
och betalas per kalenderår. Önskar du bli medlem fyller du i ditt namn och e-
postadress under fliken bli medlem på vår hemsida (detta är viktigt så vi får din 
mailadress och du kan få mail från oss). Sedan betalar du avgiften antingen på 
plusgirokonto 78 79 28–1 eller Swish 12 36 47 53 54. Ange ditt namn när du 
betalar.

Besök gärna vår hemsida http://sydsvensknutrition.org för mer information. På 
LinkedIn och Facebook heter vi Sydsvensk Förening för Nutrition. 

Årsmötet torsdag 17 mars 2022

Årsmötet håller hus den 17/3 kl 17.00 i kombination med afterwork på 
Lundabryggeriets Ölkällare. Mer info kommer via mail till våra medlemmar. Efter 
årsmötet kl 18.30 följer föreläsning av Cecilia Mayer Labba i Segerfalksalen på 
Biomedicinskt Centrum, Sölvegatan 17, Lund. 
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Följande info gäller för samtliga föreläsningar, mer info på http://sydsvensknutrition.org
Plats: Segerfalksalen Biomedicinskt Centrum, Sölvegatan 17, Lund (eller zoom). Tid: kl.18.30. 
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand). 
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