
Stjärnkocken Tommy Myllymäki och måltidsforskaren Richard Tellström till Lantmännens
podcast Matsamtalet
Tommy Myllymäki blir ny programledare för Lantmännens podcast Matsamtalet tillsammans med Sigrid Bárány, som gör sin sjunde säsong.
Richard Tellström är också ett nytt tillskott och kommer att medverka i podcasten med en stående krönika i varje avsnitt. Nu finns säsongens
första avsnitt tillgängligt.  

Nu börjar Lantmännens podcast Matsamtalet för sjunde säsongen med matinspiratören Sigrid Bárány och två nya tillskott: kocken Tommy Myllymäki och
måltidsforskaren Richard Tellström. I podcasten pratar matprofilerna fritt om mat ur ett mycket brett perspektiv. Det kan handla om alltifrån matproduktion,
råvaror och hur man lagar godaste pumpasoppan, till lärkrutor, udda mat och restaurangkoncept samt om broccoli kan hjälpa diabetespatienter.

– Vi rör oss mellan bråddjupt nördande och sorglöst skummande av yta och hoppas väcka nyfikenhet, matlust och engagemang. Det känns jätteroligt att
Tommy och Richard nu också är med och bidrar till samtalet med sina unika erfarenheter och synvinklar, säger Sigrid Bárány, en av programledarna för
podcasten.

Tommy Myllymäki blir ny programledare tillsammans med Sigrid och tar över efter Johan ”Matgeek” Hedberg, som medverkade i de sex tidigare säsongerna.

– Det ska bli roligt att prova poddformatet för första gången tillsammans med Sigrid och Richard, och jag tror jag har en hel del att bidra med inte bara från
kocktävlingar utan mitt vardagsliv och engagemang i var maten kommer ifrån och hur vi kan få ut det mesta av den, säger Tommy Myllymäki.

Matsamtalet kommer att innehålla samma ingredienser som tidigare säsonger, med ambitionen att vi ska tänka mer på vad vi äter, var maten kommer ifrån och
inspirera till samtal om mat. Tommy och Sigrid bjuder på omvärldsanalys med matanknytning, provsmakning och recept i varje avsnitt. Richard Tellström
bidrar med insiktsfulla krönikor om varje avsnitts huvudämne.

– Jag har ju varit med förr i Matsamtalet och nu vill jag återkommande ge inspel på hur mathistorien reflekterar sig i samtidens mattrender och att vår tids
"ätare" ständigt är på jakt efter nyheter och matiga sammanhang, som lyssnarna kan fortsätta att prata om i sina egna matsamtal hemma, säger Richard
Tellström.

Säsongens första avsnitt finns tillgängligt idag, torsdag 8 november. Podcasten produceras av Lantmännens samarbetspartner produktionsbolaget Munck.

Mer om podcastens matprofiler:

Sigrid Bárány
Matinspiratören Sigrid Bárány gör sin sjunde säsong som programledare för Matsamtalet. Hon vann uppmärksamhet genom sin vinst i Sveriges Mästerkock
2012 på TV4. Efter vinsten har hon gett ut två kokböcker och skapar recept, håller föreläsningar och leder cookalonger.

Tommy Myllymäki 
Tommy Myllymäki, vinnare av Årets kock 2007, blir programledare för Matsamtalet tillsammans med Sigrid Bárány. Myllymäki har tävlat för Sverige
i Bocuse d’Or vid tre tillfällen med pallplats samtliga gånger, nu kreativ ledare för Svenska Brasserier, krögare på Julita värdshus samt Parken Katrineholm.
Också känd från Kockarnas kamp, Min mat, Köket och Nyhetsmorgon i TV4 samt coach för Svenska Bocuse-laget.

Richard Tellström 
Richard Tellström disputerade 2006 i måltidskunskap vid Örebro universitet och är docent i måltidskunskap. Han arbetar idag som föreläsare om mattrender,
matkultur och människors matideal, samt som redaktör och researcher för historiska TV-serier. Han är också lärare i etnologi vid Stockholms universitet och
expert i Sveriges Lantbruksuniversitets framtidsmatsprojekt Future Food.

Pressbilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.


