
Findus debatterar växtbaserat och hållbara hav i Almedalen 
 
Nästa vecka är Findus på plats i Visby för att delta under Almedalsveckan. Fokusområde är 
hållbarhet i livsmedelsbranschen, där representanter från Findus kommer bland annat 
medverka i paneler om växtbaserade livsmedel, hållbara hav och minskat matsvinn.  
 
Representanter från Findus åker till årets Almedalsvecka för att delta i seminarier, samtal och möten 
för att diskutera möjligheter och utmaningar för en hållbar livsmedelsbransch.  
 
– Almedalsveckan är en viktig arena för oss på Findus att föra fram livsmedelsbranschen mest 
aktuella frågor. Genom att vi både är med i paneler och arrangerar seminarium vill vi öka kunskapen 
och skapa medvetenhet kring vilka möjligheter och utmaningar vi står inför för att säkra en mer 
hållbar framtid, säger Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus.  
 
Seminarium som Findus är paneldeltagare i är IKEA och Naturskyddsföreningens ”Vegopepp: så 
minskar vi matens klimatpåverkan”, Chalmers ”Se bortom filén!”, och Svenska Retursystems ”Hur 
kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor har knappt har mat på bordet?”.  
 
Som en del av nätverket Växtbaserat Sverige är Findus med och arrangerar två seminarium. Det 
första ”Maten och klimatet – de unga visar vägen men politiker blundar” som lyfter hur politik, 
akademi och livsmedelsbranschen kan bidra för att ställa om livsmedelssystemen för att gynna 
växtbaserade livsmedel. Det andra seminariet ”Växtbaserat som Sveriges tillväxtmotor – Nästa 
svenska exportsuccé?" fokuserar på hur Sverige skulle kunna ta tillvara på tillväxtpotentialen i det 
växtbaserade och på så sätt bidra till både ökad export samt mer attraktiva villkor för svenska 
bönder. 
 
Seminarium där Findus Sveriges representanter är närvarande: 
 

• Se bortom filén!, 1/7 11:45-12:30, Strandvägen H551 
• Vegopepp: Så minskar vi matens klimatpåverkan, 1/7 12:00-12:45 Donners Brasserie, 

Donners plats 3 
• Maten och klimatet – de unga visar vägen men politiken blundar, 2/7 08:00-08:50, 

Biskopsvillorna, Biskopsgatan 1A 
• Växtbaserat som Sveriges klimatmotor – Nästa svenska exportsuccé?, 2/7 11:00-12:00, 

Biskopsvillorna, Biskopsgatan 1A 
• Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?, 

3/7 09:00-09:45, Gotlands museum, Strandgatan 14 
 
 
För mer information, kontakta: Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager Findus Sverige AB 
på Findus presstelefon 079-015 89 69. 
 
Findus Sverige AB, som är en del av Nomad Foods, är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan 
starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. 
Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill 
Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.  

Findus Sverige är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter i Sverige. Bolaget omsätter ca 2,2 mrd kronor och har 500 produkter i sitt 
sortiment. Verksamheten leds från huvudkontoret i Malmö. Findus Sverige ingår i Nomad Foods (NF), Europas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst 
mat. Bolaget har 4 300 medarbetare i 15 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds 
Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella's och Aunt Bessie's.  

Följ Findus på: www.findus.se, www.facebook.com/FindusSverige 


