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SUNDHEDS-
FORANDRINGER 
DER HOLDER 
En workshop af ernæringekspert Umahro 
Cadogan & adfærdsdesigner Sille Krukow
D. 27.04.2016 fra kl. 9.00 - 15.30



”At fastholde sunde vaner handler 
om at systematisere omgivelser, så 
forandringer bliver gjort nemme og 
tilgængelige”
Sille Krukow / adfærds designer ”Sundhedsforandringer starter med 

en sund og velkomponeret menu,  der 
ikke går på kompromis med smag og 
nydelse”
Umahro Cadogan/ ernæringsekspert  
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En workshop med sundhed 
og madglæde i fokus og al 
adfærden omkring dette.  
Du lærer (eller får repete-
ret) hvad der er sundt, når 
det kommer til mad, sun-
dere serveringer og anret-
ninger, men – langt vigtige-
re – du lærer hvordan du 
hjælper med at få det til at 
ske i dit professionelle vir-
ke og daglige udfordringer, 
når det kommer til sund-
hed på arbejdspladsen.

På workshoppen vil der blive ser-
veret og leveret faktuel viden og 
ideer, som øger bevidstheden om 
hvordan man skaber effektive og 
bæredygtige sundhedsforandrin-
ger - både når det kommer til valg 
og sammensætning af råvarer, men 
også når det kommer til at æn-
dre adfærden, der kan skabe dis-
se sundhedsforandringer. Det kan 
f.eks. være hvordan du som kanti-
neansat indretter kantinebuffeten, 
så de sunde valg bliver mere tilgæn-
gelige, eller hvordan du som diæ-
tist opsætter effektive systemer og 
rammer for dine klienters adfærd.

Du vil blive undervist af to af Dan-
marks førende indenfor sundhed 
og adfærdsdesign i hvordan sunde 
valg træffes og giver dig redskaber 
til at skabe varige ændringer - og 
ikke blot gøre dig mere vidende.

For hvem? 

Workshoppen er primært for fag-
folk og professionelle. Dvs. ernæ-
ringsassistenter, kostvejleder, sund-
hedsansvarlige, personlige trænere, 
fysioterapeuter, diætister, fødevare-
producenter og coaches, som øn-
sker at have langvarig gennemslags-
kraft for enten ansatte eller kunder 

Tilmelding  
Mail:  hello@krukow.net   
SENEST 22. marts 2016

NB. Tilmelding er bindende og kursusge-

byr refunderes ikke ved evt. fravær eller 

udeblivelse. Tilmelding er først gældende 

ved indbetalt kursusgebyr.

- i såvel private som offentlige virk-
somheder. Finder du workshop-
pen interessant er du som privat-
person også meget velkommen.
Der er begrænset pladser, så 

skynd dig!


