
Smakupplevelser. Vad är det?
Anette Jonsäll, doktor i sensorik berättar om hur smak uppstår i vår mun 
och hjärna. Sedan provsmakar vi olika produkter och gör sensoriska be-
dömningar. (Vi jämför smak, doft, utseende och textur.) Lär dig om hur du 
själv kan göra enkla men effektiva smaktester på dina produkter.

Erik ger tips & råd
Möt också Erik Vestin, produktutvecklare på Brand of Gefle som berättar 
om hur man tänker kring smak när man utvecklar sortiment och enskilda 
produkter. Han ger handfasta råd kring produktutveckling och delar med 
sig av bra och dåliga erfarenheter.

Hur smakar din förpackning? 
Hur ska man tänka när man ska göra en egen etikett eller förpackning? 
Vi diskuterar tillsammans olika förpackningar och vad de kommunicerar. 
Hur beskriver man t. ex. smak på bästa sätt?

Onsdagen den 11 maj 
kl 09.00 - ca 16.00
Kursdagen äger rum på Stora Vall, regementsparken, Gävle 
Kostnad: 250 kr + moms (313 kr) för medlem 
    425 kr + moms (531 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kaffe och lunch på Stora Vall. 
Morgonfika serveras från 8.45.

Anmälan senast 9 maj till nina@matvarden.se. Ange ev. matallergi. 
Har du frågor? Ring Linda Elverstig på MatVärden tel 070-593 65 32.

www.matvarden.se

HITTA TILL STORA VALL: 
Regementsvägen 21, Gävle

X-trafiks busslinje 15 stannar till 
vid hållplatsen Stallplan som ligger 
mellan högskolan och teknikpar-
ken. Stora Vall är en stor gul villa 
som ligger i Regementsparken.

Mat & Prat
TEMA: SENSORIK & FÖRPACKNING

 
Boka datumet 2-3 juni! Då åker vi på inspirationsresa till Stockholm 
med flera matiga studiebesök. Mer info om dessa dagar inom kort.

Erik Vestin har de senaste tretton 
åren arbetat på Läkerol, Malaco Lin-
köping/Ljungsbro - främst inom pro-
duktutveckling, produktion och som 
projektledare. Nu gör han pastiller 
under varumärket Brand of Gefle och 
har b.la utvecklat Mackmyra Pastilles.

Anette Jonsäll är doktor inom om-
rådet sensorik och har varit ansvarig 
för den sensoriska verksamheten vid 
Kraft Foods Sverige AB (Marabou), 
varit lektor inom området sensorik vid 
ett flertal universitet, drivit eget före-
tag med föreläsningar och med egen 
tillverkning av praliner samt arbetat i 
olika typer av utvecklingsprojekt. 

Hjärtligt 
välkommen!

Föreningen MatVärden ordnar inspirationsdagar för dig som är 
intresserad av produktutveckling och av att skapa nya kontak-
ter. Dagen riktar sig främst till dig som är livsmedelsproducent, 
kock, bagare, konditor, förädlare eller mathantverkare.  
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http://kartor.eniro.se/?q=Regementsv%C3%A4gen+21%2C+G%C3%A4vle
https://www.nettbuss.se/www/resources/svse/2/2751fae77b24c37382cf6464173d145e.pdf

