
NORSK KJEMISK SELSKAP
AVDELING ROGALAND

http://www1.his.no/~hemmingsen.tn.vit.his/NKS.html
e-mail: tor.hemmingsen@tn.his.no

Vi har den glede av å invitere til julemøtet i Norsk Kjemisk Selskap!

Fredag den 22. november kl 19.30 i auditoriet på NORCONSERV, Alex Kiellandsgt. 2

Vi har vært heldige å få  professor Wenche Frölich fra Høgskolen i Stavanger, Avdeling 
Norsk Hotellhøgskole til å holde foredraget ”Livet utenfor kostsirkelen”.

Hun er Fil Dr. fra 1984 i industriell ernæring og matvarekjemi ved Lunds Universitet i 
Sverige, og har senere bl.a. vært direktør -ernæring/innovasjon, Synnøve Finden ASA, 
ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Næringsmiddelindustrien og forskningssjef - ernæring 
Norske Meierier. Hun er blitt dekorert av Baker og Konditormesterenes Landsforening for 
oppofrende arbeid innen bakerfaget

I moderne tid har kostsirkelen vært et hjelpemiddel for å få bedre oversikt over de 
matvarene som inngår i kosten vår i tillegg til å være et nyttig verktøy ved planlegging 
av kostens sammensetning. Men i den senere tid har det vært stadig vanskeligere for 
forbrukeren å klare å plassere matvarene inn i en velkjente kostsirkelen, for verken 
opprinnelse eller sammensetning av maten er lenger noen selvfølge. Erstattere for fett 
blir laget av karbohydrater, melk erstattes med havre og kjøtt med soya. Matvarene blir 
stadig mer tekniske, samtidig som kravet til å være mer naturlig øker. Teknomat og 
økologiske produkter regjerer side ved side. Ettersom bruken av isolerte 
matvarekomponenter har økt, er heller ikke sammensetningen av tradisjonelle matvarer 
den samme. Og kanskje kan det være fristende å hevde at livet utenfor kostsirklene 
ikke bare er mer besnærende, men også en realitet i være dager.

Etter foredraget blir det pinnekjøtt og dessert.
NKS- Rogaland har sponset kraftig årets 
julemat, og egenandelen blir derfor kun kr. 
150.  Vin, øl eller annen egen drikke bes 
medtatt. 

Vi håper at riktig mange finner veien til  
Norconserv!

Påmelding innen 15. november til:

Einar Haualand Tor Hemmingsen
Telefon jobb: 51 56 89 25 Telefon jobb: 51 83 15 85
Telefaks:        51 52 90 27 Telefaks:       51 83 17 50
E-post: einar.haualand@fm-ro.stat.no E-post: tor.hemmingsen@tn.his.no
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Vi takker våre sponsorer:

http://www.sigma-aldrich.com/

http://www.perkinelmer.com/

TEKNOLAB A/S http://www.teknolab.no/

http://www.vwr.com/

http://www.nerliens.no/

http://www.agilent.com/

http://www.bergman.no/

Hovedsponsor:

http://www.petronett.com/


