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Lär dig laga klimatsmart mat på Borstahusen Live! 

Pressbild: Ulrika Pousette 

 

Hanna Olvenmark är dietist och driver Sveriges största blogg om hälsosam och plånbokssmart 

mat vid namn www.undertian.com. Söndagen den 10 februari delar hon med sig av sina smarta 

och bra tips till Landskronabor i Borstahusens kapell kl.17.00!  

På tre år har Hannas populära blogg växt sig stark i tusentals hem då hon med enkla medel presenterar 

goda och snabba recept för endast 10kr (!) per portion. Hon slår verkligen hål på myten att hälsosam 

mat enbart är till för dem som har tid, ork och framförallt pengar.  

Föreläsningen är en del av inspirationskvällarna som går under namnet Borstahusen Live och 

arrangeras av Svenska kyrkan tillsammans med Sensus. Kvällarna är ett tillfälle där aktuella 

samhällsfrågor diskuteras med smarta och kreativa personer - ofta experter inom sitt område.  

Under våren kommer bland annat organisationen Change Attitude som arbetar med sexualiserat våld 

mot barn och Sveriges första doktor i spelmissbruk Anders Håkansson. Borstahusen Live kommer 

även bjuda in till en ”crash course i cultural understanding”, där fokus är på kulturella skillnader 

mellan arbetsplatser i olika länder.  

Under kvällarna bjuds det på mingelmat och alkoholfria drinkar. Det kostar 60kr som betalas på plats, 

vi tar både kontant och Swish. Insläpp sker kl.16.30 
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Om Borstahusen Live 
 

Välkommen till det moderna samhället!  

Ett samhälle som inte tar hänsyn till länders gränser, kulturella skillnader eller vilket kön vi har. Här formar vi istället våra 

identitet genom tankar, åsikter, språk och religion/avsaknad av religion. På flera sätt försöker vi söka efter meningen med 

livet, varför vi gör som vi gör och hur vi kan påverka samhället i framtiden. 

 

Borstahusen Live är ett tillfälle där vi reder ut ett område som har påverkar hur vi uppfattar och lever våra liv. Vi pratar om 

aktuella samhällsfrågor med smarta och kreativa personer som förhoppningsvis kan ge dig konkreta tips som gör vardagen 

lite lättare. Tänk dig som en överlevnadsguide för nutiden! 

 

Borstahusen Live arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus. 

Facebook: Borstahusen Live 

 

 

Mer om Hanna Olvenmark 

Leg. dietist, snåljåp och grundare till Portionen Under Tian. Hanna har en enorm passion för att visa alla att bra mat tillhör 

just alla. Det ska aldrig vara en klassfråga att kunna få bra mat på tallriken. Hon bryr sig också väldigt, väldigt mycket om 

den här planeten och vill därför att den maten vi äter ska vara snäll mot den. Och ja, sen älskar hon ju att vara utomhus 

också. Ett av hennes största intressen i livet är löpning i skog, på berg, vid hav. Och har du hängt med på Instagram så har du 

säkert märkt att hon gillar att äta utomhus väldigt mycket också, att hon vurmar extra för utemiddag. 

 

Hemsida: www.undertian.com 

Facebook: Portionen under tian 

Instagram: Portionundertian 

TED Talk: www.youtube.com/watch?v=7B2FrO5GTss 

 

 

 

Frågor? Vänligen kontakta: 

Malin Pihlgren Nylander, präst i Svenska kyrkan Landskrona 

Telefon: 0418-57 413 

E-post: malin.pihlgren.nylander@svenskakyrkan.se 

http://www.undertian.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7B2FrO5GTss

