Söndag / 2 april
10.30-11.20. / Sal Asperö (212 sittplatser) / Djurvänligt i badrumsskåpet

Djurens Rätts konsumentansvariga Francesca Vilches reder ut begreppen om djurtester och märkningar
och företag från vår Icke djurtestat-lista tipsar dig om djurvänliga produkter för hår och hud!

10.30-11.20. / Sal Asperö (212 sittplatser) / Djurvänligt i badrumsskåpet

Djurens Rätts konsumentansvariga Francesca Vilches reder ut begreppen om djurtester och märkningar
och företag från vår Icke djurtestat-lista tipsar dig om djurvänliga produkter för hår och hud!

10.30-11.30. / Sal Asperö (212 sittplatser) / Djurens Rätt, nu och då

Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet bildades den 7 oktober 1882
på Stockholms slott av dåvarande kommersrådet, sedermera statsrådet, Johan Christopher Lembcke på
inbjudan av prinsessan Eugénie. Ungefär 117 år senare fick föreningen namnet Djurens Rätt. Ett alldeles
nytt namn, eller? Svaret på den frågan och många andra får du från Djurens Rätts verksamhetschef
Benny Andersson.

10.30-11.30. / Sal Saltö (50 sittplatser) / Vegohajk – mat för stormkök och lägereld

Hör David Kihlberg berätta om att göra sina egna växtbaserade pulverrätter inför långturer, tips om att
laga mat på stormkök och lägereld och om olika foodhacks för att göra fjällvandringen till en verklig
matupplevelse.

12.00-12.50. / Sal Asperö (212 sittplatser) / Djurvänligt i badrumsskåpet

Djurens Rätts konsumentansvariga Francesca Vilches reder ut begreppen om djurtester och märkningar
och företag från vår Icke djurtestat-lista tipsar dig om djurvänliga produkter för hår och hud!

12.00-13.00. / Sal Saltö (50 sittplatser) / Hur tillverkas tofu?

Grundarna av Yi-Pin Soya berättar om hur man tillverkar tofu från ax till limpa. Du får även chansen att
provsmaka ett 20-tal olika tofu-sorter och låta dig inspireras av spännande nya recept! Johanna Guo har
tidigare forskat i Japan och fick en doktorandtjänst på Karolinska institutet år 1996, och sedan dess bor
hon kvar här. Hennes make började med tofutillverkning år 1997 och på den vägen är det.

13.30-14.30. / Sal Saltö (50 sittplatser) / Djurrätt och feminism

En inspirationsföreläsning där du får höra om spännande personer som med stor självklarhet engagerat
sig för både djur och människor, både då och nu, världen över. Camilla Bergvall har flera års engagemang
i Djurens Rätt bakom sig och brinner särskilt för att lyfta fram bortglömda kvinnor i djurrättsrörelsen.

12.30-13.20 / Sal Ingrid (25 sittplatser) / Vegomat för barn

Vad ska man tänka på när små barn äter en helvegetarisk kost? Är det svårt att hitta järn, protein, vitamin
B12 och annat som barnet bör få i sig och hur ska man äta av olika livsmedel? Åsa Strindlund, nutritionist
och författare till boken ”Grön mat för gravida och barnfamiljer” berättar om vegomat för små barn och
svarar på alla era frågor.

13.00-14.15 / Sal Asperö (212 sittplatser) / Vego på menyn

Hur kan vi främja ett ökat utbud av veganskt på restauranger och hur kan restauranger i sin tur vinna
på ett ökat utbud? Kom och lyssna på ett inspirerande seminarium som tar avstamp i de senaste årens
veganboom bland stadens restauranger. Ta del av restaurangernas egna berättelser, dels från de som
satsat mer på veganskt utbud i takt med ökad efterfrågan men även de som satsat på helt veganska
restauranger. Moderator är Mattias Luks från Pinto Magasin.

Söndag / 2 april
13.30-14.20. / Sal Ingrid (25 sittplatser) / Lyckas med veganska praliner

Lär dig om hur du tempererar choklad på marmorskiva, hur smaker och texturer kombineras fördelaktigt
och vikten av kvalitativa råvaror. Filippa Hawén är bagare och konditor.

14.30-15.20. / Sal Asperö (212 sittplatser) / En djurvänlig garderob

Hur ser en djurvänlig garderob ut? Francesca Vilches, konsumentansvarig på Djurens Rätt, tar oss med på
en djupdykning om animaliska och djurfria material.

14.30-15.45. / Sal Ingrid (25 sittplatser) / Lyfta unga i djurrättsrörelsen

Förändraprojektet är Djurens Rätts projekt för unga djurrättsaktivister. Ellie Gustafsson, ansvarig för
Förändraprojektet, pratar om lärdomar från projektet och hur Djurens Rätt i framtiden kan jobba för att
inkludera unga djurrättsintresserade.

15.30-16.30. / Sal Asperö (212 sittplatser) / Att ställa om till ett veganskt jordbruk

Gustaf Söderfeldt är grisbonden som tänkte om och blev vegan. Nu odlar han grönsaker och är engagerad
för att lyfta fram veganismen som en stor möjlighet för lantbruket! Han berättar om hur vi kan gå mot ett
lantbruk som inte utnyttjar djur och producera mat som är hälsosam, miljösmart, etisk och schysst.

16.00-16.45. / Sal Ingrid (25 sittplatser) / Att vara aktiv i Djurens Rätt

Vad är en lokalorganisation inom Djurens Rätt och vad håller de på med? Hur engagerar en sig i Djurens
Rätt där en bor? Andreas Nordvall, ordförande i Djurens Rätt Göteborg, berättar om hur du kan engagera
dig för djuren.

