VELKOMMEN TIL…

DEN STORE FEDTSYREKONFERENCE!
Lørdag den 08. november 2014
Tør du få rokket ved nogle af dine overbevisninger?
Om god og dårlig forskning?
Om gode og dårlige kosttilskud?

Tør du få rokket ved nogle af dine overbevisninger?
Om god og dårlig forskning?
Om gode og dårlige kosttilskud?
Vi tør godt

p.s. Praktiske oplysninger finder du på bagsiden

Om foredragsholderne
Arne Astrup er dansk overlæge, forsker, forfatter, professor og institutleder for Institut for Idræt
og Ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet siden 1990

Barbara Bertoli, PhD i neurofysiologi fra Bern Universitet

Catrin Furuhjelm, Speciallæge og Phd i pædiatri ved Linköbings Universitet

Mats Johnson er overlæge ved Enheden for Børneneuropsykiatri (BNK)

Mogens Larsen Andersen er til daglig professor og kemiker, ansat på Institut for
Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet

Umahro Cadogan er ernæringsekspert og helsegastronom

DR1 sendte for et par år siden
chokbølger gennem det danske fiskeland.
En ernæringsterapeut og en kok erklærede
alting for harske.
Nu spørger vi eksperterne!

OPLYSNINGER Time for time
Kl. 9.15 - 10.15 - Umahro Cadogan - Da vi blev bange for omega-6-fedtsyrerne og nødderne

Kl.10.15 – 10.30 - spørgsmål og svar
Kl. 10.30 – 11.30 - kaffe, te og åbne stande
Kl.11.30 - 12 - Catrin Furuhjelm - Fiskeolies betydning under graviditet og senere udvikling af allergi hos barnet

Kl.12 – 12.15 – spørgsmål og svar
Kl.12.15 – 13.15 - frokost og åbne stande
Kl.13.15 – 13.45 - Mats Johnson - Nyeste forskning om fedtsyrer til hjernen

Kl. 13.45 – 14.15 - Barbara Bertoli - Polyumættede fedtsyrer - der er videnskab bag påstandene

Kl.14.15 – 14.30 - spørgsmål og svar
Kl.14.30 – 15.30 - kaffe, te og åbne stande
Kl.15.30 – 16.00 - Mogens Larsen Andersen - Hvad siger forskningen om TOTOX-værdier
- og hvad er det egentlig for en størrelse?

Kl.16.00 – 16.30 – Arne Astrup - Om aggressive grise og helt ny forskning om hjertekarsygdomme
A

Kl. 16.30 – 16.45 - spørgsmål og svar
Kl.16.45 – 17.30 - Åbne stande og en forfriskning.
Kl.17.30 – Afslutning med forskerne, debat, konkurrencer m.m.
Standene er åbne til kl.19.

Praktiske oplysninger
Adresse:
Dansehallerne
Pasteursvej 20
1799 København
Adgang til Carlsberg området/Pasteursvej:
I bil:

Til fods tillige ved Tap 1 (Ny Carlsbergvej)
Bil:

S-tog:
Buslinjer:

Pris for konferencen:

Medbring din indgangsbillet, som du får tilsendt pr. mail, eller som du automatisk får, når du
tilmelder dig på www.billetto.dk/fedtsyrekonference
Du kan også indbetale på reg.nr. 3117, konto 3117403491.
Husk at skrive ”fedtsyrer” i emnefeltet.
Tilmelding senest d. 20. oktober 2014.
Tilmelding er bindende, og beløbet refunderes ikke.
Har du spørgsmål, kan du skrive til:

