
 

 

Finlands Svenska Måltidsakademi 

Tidtabell för premiärfesten den 2 april 2022 vid 

Helsingfors Marthaförenings möteslokal Hemvrån 

Simonsgatan 12 A Helsingfors 

 

Start 

13:00 – 13:15 

”Sätta stämning” för dagen och presentation av akademin konferencier Carita Wallman Larsson 

 

 

13:15 – 14:15 

Eftermiddagskaffe med salt och sött 

 

Föreläsningar 

14:15 – ca 16:30 

Richard Tellström: 

”Två men alltjämt ett; matkulturen längs med Bottenhavets stränder” 

 

Tara Junker:  

” Våra finlandssvenska mattraditioner, kommer de att förändras i framtiden”. 

 

Efter föreläsningarna har publiken möjligheten att ställa frågor till Richard och Tara 

 

ca 17:00 

Avslutning och ordinarie vårmöte 

”vilken dag, vilken fest” 
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Presentation av Konferencier 

 

Carita Wallman Larsson, Västnylänning på fädernet, utvandrad till 
Sverige på 60 talet, trädgårdsutbildad vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet /Alnarp, yrkesverksam som matombudsman 
hos Sveriges Bönder, nu föreningsaktiv folkbildare inom mat och 
trädgård med hemsida alimentaethorti.se   

 

 

 

 

Presentation av föreläsare 

 

Richard Tellström, är etnolog och docent i måltidskunskap, och 
undersöker varför människan plockar samman en matkultur för sig, 
och varför ätandet förändras genom hennes levnad, åldrar och när hon 
flyttar sig över landet och i världen. År 2017 var han sommarpratare i 
Sveriges radios program ”Sommar i P1” och tog då upp frågan: Vad är 
det som gör att människor lagar maträtter, serverar dem i måltider när 
vi i objektiv mening skulle överleva lika bra på foderpellets? Han har 
också varit redaktör för det svenska tv-serierna ”Historieätarna” och 
julkalendern ”Tusen år till julafton”. Idag är han författare, föreläsare 
och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets plattform ”SLU Future 
Food” i Uppsala.  

 

 

Tara Junker, är matkreatör och kokboksförfattare som studerat 
matvetenskap och nutrition vid Uppsala universitet. Tara är mycket 
aktiv på många områden inom det gastronomiska fältet, hon sitter i 
styrelsen för Finlands Svenska Måltidsakademi, hon håller mat kurser i 
Arbis, har gett ut en del kokböcker och är en utmärkt inspiratör för 
matlagning. Tara uppmuntrar oss att inte bara vara uppmärksamma på 
fibrer, utan också att njuta och experimentera med att laga och äta 
mat. 

 

 


