Skåneländska Gastronomiska Akademins och Lunds universitets
seminarium om dricksvatten, Paleastra, Lundagård, 2017-10-18
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Lunds universitet och Skåneländska
gastronomiska akademin uppmärksammar detta centrala livsmedel med ett seminarium
där dricksvattnets många olika aspekter kommer att belysas, från beredning av råvatten
till värdet för vår hälsa av gott dricksvatten. Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan är
nödvändig för att kunna beställa rätt mängd vatten och annan mat till deltagarna.
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Ämne
Välkomna till Skåneländska
Gastronomiska Akademin och
Lunds universitets seminarium
om dricksvatten – vårt i
särklass viktigaste livsmedel
En svensk förbrukar 150 liter
dricksvatten om dagen. Varför
exploderar inte magen direkt?
Det finns 200 000 pigga
bakterier i varje milliliter av ett
rent och hälsosamt
dricksvatten. När slutar
egentligen ett dricksvatten att
vara rent?
Så här gör vi för att leverera
dricksvatten i Bromölla,
kommunen med Sveriges
godaste kranvatten.
Vattenrast, men också kaffe,
te, frukt och goda kakor
Den uthålliga
dricksvattenförsörjningen –
snart är vi där eller bara en
chimär?
Råvatten blir dricksvatten och
avloppsvatten blir råvatten.
Det perfekta kretsloppet?
Att dricka lagom mycket vatten
befrämjar hälsan och ger ett
långt och lyckligt liv
Alla pratar om dricksvatten
men vad behöver egentligen
göras för att säkra dess
framtid, vad behöver vi veta,
vad får det kosta och vem gör
det?

ANMÄLAN till Teknisk vattenresurslära, Carina Littrén.
Carina.littren@tvrl.lth.se eller tele 046-222 90 43 senast 16 oktober 2017

Välkommen till seminarium om dricksvatten i
Palaestra, Lundagård,

Lund den 18 oktober 2017

