PRESSMEDDELANDE
Blåslampa till Louise Ungerth och hedersomnämnande till Christina Möller
Föreningen Vi Konsumenter har glädjen att berätta att vår medlem Louise Ungerth är den ena av
mottagarna av 2013 års Blåslampa. Lika glada är vi också över att vår sekreterare Christina Möller
tilldelats Sveriges Konsumenters hedersomnämnande.
Prisutdelningen skedde den 17 oktober i samband med utdelningen av konsumentpriset Blåslampan
i Bryggarsalen i Stockholm.
Louise Ungerth får priset för att hon envetenhet och med noggrannhet väckt medvetande, skapat
opinion och åstadkommit faktiska förändringar kring viktiga miljö- och hälsofrågor kopplade till
vår konsumtion. Louise delar priset med filmskaparen Fredik Gertten, mest känd för sina filmer
Banans och Big boys go bananas, med vilka Fredrik satt fokus på livsmedelsföretags makt, skuld
och ansvar.
Välförtjänt hedersomnämnande till kunnig debattör
Motiveringen för hedersomnämnadnet är, att Christina Möller med kompetens och värme gjort stora
insatser för att sprida kunskap och mat och hälsa bland landets konsumenter. Hedersomnämnande
från Sveriges Konsumenter går till en senior person som tidigare arbetat inom konsumentområdet,
och tidigare hedersomnämnanden har gått till Sven Heurgren och Charlotte Reimersson.
Christina Möller är kanske mest känd för gemene man för sin tid som engagerad chef för KF:s och
sedermera Coops provkök. Christina har idag en mängd tunga förtroendeuppdrag. Förutom att
Christina nu sitter i Vi Konsumenters styrelse är hon hedersdoktor vid Uppsala Universitet, ledamot
av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt ordförande i Gastronomiska akademin och
Måltidsakademiens vänner, för att nämna några.
Med en examen som hemkunskapslärare i botten och har Christina under hela sin yrkeskarriär
engagerat sig i folkbildning och inspiration på matens område. Christinas arbete för såväl matglädje
som kunskap har alltid varit brett. Hon har i många år aktivt arbetat för att ämnena hem- och
konsumentkunskap ska utvecklas och stärkas för våra skolungdomar. Christina är också engagerad i
frågan om kost för våra äldre, och har setts i juryn för tävlingen Mästerkockens seniormat de
senaste tre åren under matfestivalen Smaka på Stockholm. Hon lagar mat tillsammans med såväl
skolbarn som invandrarkvinnor.
Förutom sitt breda engagemang för olika matfrågor har Christina alltid stått stadigt i köket. Många
recept i såväl tidningar som kokböcker har kommit från Christinas penna. De svenskar som de
senaste 25 åren inte lagat mat efter Christinas recept är lätt räknade. Med innerlig värme har
Christina delat med sig av sin kompetens, men aldrig glömt att mat och ätande hör ihop med såväl
hälsa och välmående som med glädje och njutning.
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