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Biograf Odeon, Skövde Kulturhus

Vad vet vi om kycklingens vardag och 
köttbullens ursprung?

Den här filmen tar på ett konkret sätt 
upp och behandlar varifrån vår mat 
kommer, hur den produceras, förpackas 
och distribueras fram till den kommer 
till våra egna kök. En process de flesta av 
oss inte har någon större kunskap om. 
Våra egna inköp fokuserar ofta på priset, 
gärna hög kvalitet med det får inte kosta 
för mycket.

Filmen använder sig verkligen av bilden 
för att berätta sin historia och belysa sitt 
ämne. Det finns inga kommentarer eller 
intervjuer i filmen. Allt registreras på ett 
effektivt sätt, vilket också stundtals inne-
bär att filmen bjuder på både vackra 
scenerier, men också ett mekaniskt up-
prepande som gör vår matproduktion 
till något abstrakt, hyperrationellt och 
därmed stundtals skrämmande.

Biljetter:  
60 kronor. Säljs i anslutning till föreställningen. 

Gäster!
Efter filmen får vi träffa två personer som bryr 
sig om hur vår mat tillverkas, Susanne Johans-
son från Moster Susannes Ekoägg och Eddy 
Lundqvist från Restaurang Glädje.

Eddy Lundqvist  
”Eftersom jag älskar att laga mat så har fördjupningen av mitt 
intresse under senare år bland annat kommit att handla om att ta 
reda på mer om vad det är jag lagar mat på; Hur växer en morot? Är 
det skillnad om den växer nära havet eller inåt land? Vad är det för 
skillnad i smak på en kyckling som får leva länge och en som föds upp 
på trettio dagar?

Det är väldigt roligt att servera till exempel en entrecote när man vet 
varifrån nötdjuret kommer, hur det har fötts upp, vem som till slut 
slaktat det och på vilket sätt köttet tagits omhand. Sammantaget blir 
detta något mer; en omtanke om vad vi äter, hur det påverkar oss och 
världen runtom oss. Jag hoppas att detta synsätt mer och mer kan 
prägla vars och ens inköp och matvanor.”

Susanne Johansson 
Min familj och vänner brukar kalla mig hönsmamma, eftersom jag 
alltid tar hand om både människor och djur och ser till att alla mår 
bra.

Det gäller inte minst mina ekologiska hönor som bor i ett anpassat 
hönsstall med tillgång till både veranda och hage där de kan röra sig 
fritt, andas frisk luft och få vanligt dagsljus. Kort sagt lever de ett bra 
liv, både inomhus och utomhus.


