
Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Juni 2013

En grön sommar…
Efter en intensiv men kort vår, där grönskan 

exploderade i hela landet, följde 
sommarvärmen raskt efter. Nu hoppas vi att 
värmen håller i sig och att alla får en fin 
sommar och passar på att använda alla färska 
grönsaker som trängs i trädgårdslanden och 
istället minska ner lite på köttkonsumtionen. 
Med värmen kommer även grillarna fram. Vi 
har därför lite fokus på grillning i detta 
nummer.

Hälsningar från Mimi och Eva

Gott på grillen
I Fontanas Halloumi‐sortiment återfinns likväl originalet från 1984 som de senaste årens nyheter ‐
Skivad Halloumi, Halloumi Chili, Halloumi Peppar, Gårdshalloumi och ekologisk Halloumi.

Kolla in Naturskyddsföreningens 
8 myter om eko‐mat + svar på tal! 
Vad du ska svara på påståenden om ekologisk mat 
som inte är helt hundra? Varsågod, här är dina 
argument. Och psst, dela gärna med dig till fler när 
du ändå är i farten... 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad‐vi‐
gor/jordbruk/eko/8‐satt‐att‐doda‐myter‐om‐
ekologiskt

Stort grattis till årets 
vinnare av Ekomatsligan, 
Borlänge kommun, som 
vann på håret över förra 
årets vinnare Lund tätt följd 
av Södertälje. Läs mer på 
sidan 2.

Hip Hip Hurra, säger vi 
till Kung Markatta som i 
år fyller 30 år!
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Ekomålet nått av 100 kommuner 

och landsting
Ekomatcentrum har summerat årets marknadsstudie 
avseende ekologiska inköp i offentlig sektor och kan 
konstatera att det går snabbt framåt. Offentlig sektor 
köpte 21 procent ekologiska livsmedel under 2012. 

En ökning med 18 procent sedan 2011, vilket innebär 
att vi nu ligger endast fyra procentenheter från 25‐
procent målet. 

Jämtland störst på ekologisk 
odling
Enligt en rapport från 
Jordbruksverket är Jämtland bäst i 
landet på ekologisk odling sett till 
brukad jordbruksareal.
Drygt 30 procent av 
jordbruksarealen används för 
ekologisk odling i Jämtland till 
skillnad från det stora 
jordbrukslänet Skåne där endast 
sex procent användes. Däremot är 
Skåne mycket bra på att 
konsumera de ekologiska 
produkterna. Vi hoppas att de 
Skånska bönderna kan ta lärdom av 
Jämtland och därmed sätta fart på 
den svenska ekoproduktionen.

Bli din egen bonde på distans
Följ gården via nätet Bygg din egen farm hemma vid datorn 
och följ sedan hur djuren växer och grödorna gror. I Jämtland 
pågår nu ett unikt försök med online‐gårdar där kunder 
blir sin egen bonde på distans.

Som Farmville på Facebook, fast på riktigt. I Jämtland pågår ett 
försök där kunder själva via datorn kan välja ut vad man vill ha 
på sin gård i form av kött, ägg eller potatis. Därefter kan man 
via videoklipp på nätet eller genom personliga besök se hur 
djuren växer och grödorna gror på gården. I slutet av 
september är det skördetid, då kan man hämta sina varor i en 
lokal affär. Totalt deltar tio bönder i försöket. Att online‐gården 
innebär att bli granskad av kunden ser bonden Mats Johansson 
på Fyrås gård inte som något problem.
‐ Det är en fördel för konsumenten att se var köttet kommer 
ifrån och vad det är för typ av kött. 

Ref: http://www.svt.se/nyheter/sverige/bli-din-egen-bonde-pa-distans, 
10 maj 2013

Fortsätter vi att öka i samma takt detta år så kommer 
vi att nå 25 procent i slutet av 2013. Resultatet baseras på de inskickade svaren från 210 kommuner 
och landsting i Sverige. 35 av dessa kommuner och landsting har, var och en, nått 25 procentsmålet, 34 
av dessa har nått över målet och tre har nått över 45 procent ekologiska inköp. Läs mer på: 
http://www.ekomatcentrum.se/files/RapportEkomatsligan2013Ekomatcentrum.pdf

Borlänge bäst på ekologiskt !
Borlänge vann årets Ekomatsliga, 46 procent ekologisk inköp 2012, en hårsmån före Lunds kommun 
som nådde nästan lika högt. På tredjeplats kom Södertälje. Bästa landsting var Kronoberg med 40 % 
ekoinköp. Mer info på http://www.ekomatcentrum.se/formedlemmar.htm

Bilden visar utvecklingen av den offentliga sektorns inköp 
av ekologiska livsmedel.
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Sandahl Foundations ekostipendium 

till Jord på Trynet

Jord på Trynet är 24 KRAV‐godkända 
grisproducenter som gått samman med 
gemensamma mål under gemensamt namn. 
Den 16 mars tog föreningen emot Sandahl 
Foundations stipendium till Lars ”Pluto” 
Johannisons minne för främjandet av 
ekologisk gastronomi. Utdelningen skedde 

på Teatergrillen i Stockholm där föreningen 
representerades av Carina Andersson och 
Mats Schörling. 

Lars ”Pluto” Johannison har varit en 
förgrundsgestalt sedan Sandahl Foundation 
bildades 1962. Vänföreningen består av 59 
ledamöter och verkar för den nordiska 
gastronomins utveckling. Karl Häggblom

För mer info besök: 
http://sandahlfoundation.se/aktuellt.html

Bara svenska ekologiska ägg i 
McDonald´s mat

Efterfrågan på ekoägg har nu tagit ett stort 
skutt framåt genom att McDonalds gått 
över till att enbart använda ekologiska ägg. 
Tidigare har de använt ca 1,6 miljoner ägg 
per år, men räknar nu med att ytterligare 
kunna öka den siffran med hjälp av sin nya 
lyxiga äggfrukost. 

Forskare: Ät högst 300 gram rött kött i veckan
Grillsäsongen är här. Vi kommer att sätta i oss en och 
annan köttbit ‐ gärna rosa eller rentav lite blodig. Är 
det bara att frossa på eller man kanske borde hålla 
igen?  Enligt Livsmedelsverkets senaste 
undersökning  äter vi i Sverige drygt 600 gram rött 
kött (inkl charkprodukter) i veckan. Rött kött är kött 
som kommer från framför allt nötdjur, gris och får 
men även get och vilt räknas till rött kött. 

Tendensen är att vi äter allt mer kött. Samtidigt 
varierar konsumtionen stort ‐många äter inget rött 
kött alls medan andra äter så mycket som 1,5 kilo rött 
kött per vecka.

De senaste åren har man från många håll varnat för 
utvecklingen. Att äta rött kött ökar risken för cancer. 
Världscancerfonden rekommenderar ett intag av rött 
kött på maximalt 500 gram i veckan Dessutom tycker 
WCRF att man helt ska avstå från charkprodukter.  
Hittills har det inte funnits några rekommendationer i 
Sverige för hur mycket rött kött man bör äta men i 
höst bör de nya riktlinjerna komma. Charlotte 
Erlandson‐Albertsson,  professor i medicinsk kemi, 
tycker att man bör gå ännu längre än 
rekommendationerna från WCRF och äta maximalt 
300 gram i veckan. Mer än två gånger i veckan bör 
man inte äta rött kött eller charkuterier, säger hon.

I det röda köttet finns ämnen som vår kropp inte kan 
hantera. Det leder till att det bildas kvävehaltiga 
ämnen som kroppen uppfattar som främmande vilket 
startar en massa reaktioner som kan leda till 
inflammationer och i slutändan till cancer.  – Ska vi 
äta kött får det gärna vara ordentligt kokt. Problemet 
är att grillat kött är så svårsmält. Långkok är mycket 
bättre. Det ska nästan smälta i munnen men riktigt 
bra är inte det heller, säger hon.
http://www.svt.se/agenda/forskare‐at‐max‐300‐
gram‐kott
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Så grillar du klimatsmart 
Det är gott att grilla – men visst smakar maten bättre om du vet att 

du är snäll mot miljön?  Här får du några klimatsmarta tips från Natur‐

skyddsföreningen, Världsnaturfonden och Kemikalieinspektionen. 

Sprid dem gärna!

1. Välj grillkol som är FSC‐ och SIS‐märkt.

FSC‐märket innebär att skogen är lite bättre skött ur miljösynpunkt. 

SIS talar om att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat. 

Välj gärna närproducerat kol. Och du vet väl att kan återanvända kolet 

om det inte har brunnit ut helt? Lägg på locket när du  grillat klart och 

kväv elden. 

2. Skippa tändvätskan.

Tändvätska är farligt både för miljön och hälsan. Den innehåller paraffin, 

som framställs ur råolja, och när den förbränns bidrar den till växthuseffekten. Ska du prompt använda 

tändvätska så försök hitta en som är miljömärkt och inte baserad på fossila bränslen. Varje  år skadas 
dessutom hundratals barn som smakat på tändvätska, trots att flaskan har barnsäker kork. Tänd i stället med 
en elektrisk grillltändare, tändpapper med stearin (obs! inte paraffin), braständare eller ett tändrör som du 
fyller med tidningspapper.
3. Använd vanlig kolgrill.

Gasolgrill behöver gasol, som är en fossil oljeprodukt och släpper ifrån sig koldioxid som bidrar till 
äxthuseffekten.

4. Använd INTE engångsgrill.

Engångsgrillen innebär ett enormt resursslöseri och ett nedskräpningsproblem. Den lämnas ofta kvar i 
naturen så att barn och djur tar skada. Den innehåller paraffin, men värst är aluminiumformen som kräver 
mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. "Man ska inte ha dåligt miljösamvete för att man grillar, 
men om man använder engångsgrill då ska man ha väldigt dåligt samvete ", säger Jonas Rudberg på 
Naturskyddsföreningen.

5. Ät mindre kött och grilla vegetariskt i stället.

Vad är då det viktigaste om man vill grilla miljövänligt? "Ska vi vara helt ärliga är det viktigaste att man är 
vegetarian, om man pratar miljöpåverkan", säger Jonas Rudberg som dock själv äter kött, fast i mindre 
mängder. Nötkött ger den största negativa miljöpåverkan, sedan kommer i fallande skala griskött, kyckling 
och fisk. Ett grillspett med både kött och grönsaker är en bra idé. Grönsakerna ska helst vara Kravmärkta och 
närodlade.

6. Gör egen grillolja.

Köpt grillolja innehåller ofta palmolja, även om det bara står "vegetabiliskt fett" på innehållsförteckningen. 
Odlingen av oljepalmer gör att stora områden tropisk regnskog skövlas. Här är ett enkelt grundrecept som 
passar till nöt‐, fläskkött och kyckling: 4 msk soja, 4 msk rapsolja, två pressade vitlöksklyftor, en halv tesked 
svartpeppar.  Ref: christine.modig@st.nu 4

En bild på en grill från ST arkiv
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Bekvämt i köttskuggan 
En köttfri dag för att skona planeten – det låter lika 
värdelöst som Earth Hour när hela världen släcker 
lyset. Vegomat blir allt vanligare i Sveriges 
kommuner och även i ekoambitiösa Trosa har det 
varit på tapeten. Men motionerna avslås; friheten att 
välja ska gå före minskat köttätande, säger Stefan 
Björnmalm (C) som är ordförande i ekoutskottet (SN 
24/6). 

Det är rimligt att personer på kommunens 
äldreboenden får välja mellan exempelvis kött och 
vegetariskt eftersom de äldre är kunder och betalar 
för sin mat. Men i skolorna borde mer vegetariskt 
inte vara en stor grej. Trosa har höga ekoambitioner 
och då är mindre kött ett oomtvistat steg i rätt 
riktning. 

Idén men den internationella rörelsen Meatless
Monday är bland annat att höja vår medvetenhet 
kring en viktig fråga, i likhet med andra otaliga 
märkesdagar. Måhända är det ett gott tilltag. 
Problemet med köttfria påbud är den ideologiska 
laddningen. Det illustreras av ramaskriet när en skola 
i Hudiksvall införde en köttfri lunch i veckan. Trots att 
andra vegorätter som inte utannonserats som 
köttfria gick ner utan protester, berättas det i 
radioprogrammet Kropp & själ (SR P1 18/6). 
Köttnormen är stark i Sverige. Vegetarianism 
och/eller veganism kopplas ihop med 
vänsteraktivism, normbrytande och näst intill 
anarkism, bekräftar filosofen Kutte Jönsson i 
radioprogrammet.

Valfriheten att belasta klimatet går först hos många 
trots att nästan ingen människa behöver kött. 
Förutom möjligtvis kvinnor i barnafödande ålder, 
enligt kostexperterna. Att ersätta kött med ekologisk 
vegetarisk mat är plusaffär räknat i kronor, 
miljöpåverkan och riskerna för välfärdssjukdomar.
Det handlar inte om att veganlobbyn ska ta över 
skolmatsalen. Utan om att inse att kött inte är en 
mänsklig rättighet.
Källa: Charlotte Boström, Sörmlands Nyheter

Farligt med bisfonol
Nu menar forskare att alla bisfenoler bör förbjudas 
helt i kontakt med mat. Monika Lind forskar om 
miljögifters betydelse för bland annat fetma och 
menar att bisfenol skulle kunna vara en av orsakerna 
till den globala fetmaepidemi i världen just.
Mycket vanlig plastkemikalie
Bisfenol A är en av världens vanligaste plastkemikalier. 
Den finns nästan överallt i vår omgivning – i konserv‐
och plastburkar, på kassakvitton och i byggmaterial 
som fogmassa. Nu har kinesiska forskare hittat tydliga 
belägg för att höga halter av bisfenol A i urinen ökar 
risken för övervikt och fetma bland nio till 12‐åriga 
flickor. De som hade höga halter av bisfenol A i urinen 
löpte dubbelt så stor risk att drabbas av fetma och 
övervikt än de flickor som hade lägre nivåer av 
bisfenol A. Bland pojkar i samma ålder sågs inte 
samma koppling.
Kan påverka puberteten
Forskarna bakom studien menar att mycket talar för 
att bisfenol A är en så kallad obesogen, ett 
främmande ämne som går in i kroppen och kan 
påverka både puberteten och kroppens möjlighet att 
bryta ned fett, vilket i sin tur kan orsaka fetma.
Allt mer forskning, både på djur och människor, visar 
nu på hälsoriskerna med bisfenol A ‐ som inte bara 
tycks öka risken för fetma, utan också hjärt‐ och 
kärlsjukdomar och även påverkar 
fortplantningsförmågan. Därför är det nu dags att 
skärpa lagstiftningen mot ämnet och förbjuda all 
kontakt med bisfonol och mat anser Monica Lind, 
docent i miljömedicin vid Uppsala Universitet. 
Eftersom mat är den viktigaste exponeringskällan för 
bisfenol och det är alltför många studier som nu visar 
att bisfenol är en hormonstörande kemikalie. 
Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS
ONE. Cirka 1300 skolbarn i Shanghai deltog.
Källa: therese.bergstedt@svt.se

Forskning
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Allt fler positiva till en klimatsmart livsstil
En studie gjord av forskare vid Chalmers och Göteborgs 
universitet visar att allt fler svenskar anser att en 
förändrad livsstil är nödvändig för att lösa klimatkrisen, 
medan färre tror på tekniska lösningar. Resultaten bygger 
på en jämförelse mellan två tidigare rikstäckande 
enkätundersökningar gjorda 2005 och 2010. År 2005 
ansåg de flesta att ny teknik var lösningen på 
klimatkrisen. Fem år senare hade den siffran gått ner 
betydligt. Istället ansåg nu en majoritet att ändrad livsstil 
var det nödvändiga steget. Livsstilsförespråkarnas andel 
hade mer än fördubblats, från runt 20 till över 50 
procent.

– Jag tror att opinionen har svängt dels för att det talas 
mycket om miljö i media. Om att vi inte kan fortsätta leva 
så här, att vi måste ändra vårt sätt att konsumera och att 
vi tär på jordens resurser. Dels tror jag att 
medvetenheten om klimatförändringarna har ökat på 
grund av ett alltmer extremt väder, även om sådana 
händelser inte direkt kan knytas till förändringar i 
klimatet, säger Chris von Borgstede, docent och 
psykologiforskare vid Göteborgs universitet.

– Sedan har nog tron på den nya tekniken som 
problemlösare minskat, då utvecklingen inte har gått 
tillräckligt fort. Vi har helt enkelt inte tid att vänta längre.

Men vad krävs då för att människor ska göra slag i saken 
och minska sitt koldioxidavtryck i praktiken?

Bra information, om klimatförändringarnas effekter och 
hur vi alla kan bidra till en lösning. Men information 
räcker inte, menar Filip Johnsson. 

– Det behövs också kraftfulla och långsiktiga styrmedel 
för att möta klimathotet. Inte minst behövs en tillräckligt 
hög kostnad för att släppa ut växthusgaser. Studien inger 
hopp då den ger politikerna stöd för att införande av 
styrmedel som påverkar vår livsstil kan få acceptans hos 
allmänheten. Om trenden håller i sig kan politikerna flytta 
fram positionerna över tid när det gäller att införa sådana 
styrmedel, säger Filip Johnsson.

Ref:  http://www.affarsresenaren.se/branschnytt/allt‐
fler‐positiva‐till‐en‐klimatsmart‐livsstil/3886, 2013‐04‐30

Närodlat är inte alltid klimatsmartare
Enligt en ny undersökning från IVL Svenska 
Miljöinstitutet bidrar en matkasse med lokalt odlade 
varor endast med obetydligt lägre klimatutsläpp än en 
genomsnittlig svensk matkasse. Istället har det mycket 
större betydelse vad man stoppar för slags produkter i 
kassen. 

Rapporten med titeln Food consumption choices and 
climate change, som tagits fram inom 
forskningsprogrammet Entwined släpptes häromveckan.
I rapporten har klimatpåverkan av närodlad och 
fjärrodlad mat analyserats med hjälp av så kallad 
livscykelanalys.

– Debatten om klimatsmart mat har varit felfokuserad, 
vilket lett till att många konsumenter idag tror att 
närodlat alltid är det klimatsmartaste valet. Men vår 
undersökning visar att transportavståndet egentligen kan 
ha ganska liten betydelse, säger Stefan Åström, forskare 
på IVL Svenska Miljöinstitutet.
En betydligt större utsläppsminskning får man däremot 
då nötkött byts ut mot vegetariska alternativ i 
matkassarna, enligt rapporten. Allra lägst utsläpp har 
matkassen innehållande säsongsanpassad vegetarisk 
mat.
– Genom att äta säsongsanpassad vegetariskt mat kan 
utsläppsmängden av växthusgaser halveras. Ett försiktigt 
överslag visar att om alla svenskar skulle göra ett sådant 
dietval skulle växthusgasutsläppen minska med cirka 3.6 
miljoner ton koldioxid, säger Stefan Åström.
Ref: http://www.foodmonitor.se/index.php/forskning‐a‐
ingredienser/2190‐forskning‐narodlat‐ar‐inte‐
klimatsmartare

Länk till rapporten: 
http://www.webfinanser.com/nyheter/2445865/allt‐fler‐

positiva‐till‐en‐klimatsmart‐livsstil/



Aktuellt

I Kursavgiften ingår:

‐Kursboken Mat, klimat och ekologi

‐Säsongsguide för frukt och grönsaker

‐Receptsamling med de rätter som vi 
gemensamt lagar till på kursen.
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Inspirerande vegetarisk matlagning

15 augusti, heldagskurs 9.00‐16.00, 
Upplands‐Väsby, Konsumentföreningens lokaler 
på Optimusvägen 21.

Kursledare är Lotta Brinck och Eva Fröman.

Klimatsmart mat är att äta mer vegetabilier.
Fler vill äta mer vegetarisk mat ‐men hur gör man? 
Hur får man den vegetariska maten att bli lika nyttig och god 
som den animaliska? 
Vad ersätter jag kött, fisk och kyckling med? 
Hur komponerar jag goda vegetariska rätter? 
Detta ger Lotta Brinck svar på. Genom att laga mat 
tillsammans kan man inspireras och lära av varandra.

Kursavgift: 1 500 kr (moms ingår)

Anmälan senast den 5 augusti till: info@mumsmiljomat.se

KRAV bildar ett Vetenskapligt Råd
KRAV fortsätter arbetet för att stärka 
varumärkets mervärden och dess vetenskapliga 
grund. Det nybildade Vetenskapliga Rådet 
består av två kvinnor och två män som forskar i 
hur maten påverkar vår miljö och hälsa, djurens 
välfärd och hur företag jobbar med socialt 
ansvarstagande. 

KRAV fortsätter arbetet för att stärka 
varumärkets mervärden och dess vetenskapliga 
grund. Det nybildade Vetenskapliga Rådet
består av två kvinnor och två män som forskar i 
hur maten påverkar vår miljö och hälsa, djurens 
välfärd och hur företag jobbar med socialt 
ansvarstagande.



Kurser och informationsmaterial

Boka höstens kurser NU!

Klimatsmarta matvanor
Minskat matsvinn, ökad andel 
ekologiska livsmedel och ökat 
intresse bland barn för frukt och 
grönt. Läs mer på 
http://www.ekomatcentrum.se/Kur
ser.htm

Klimatsmart, ekologisk och 
näringsriktig mat 
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Klimatsmart, 
ekologisk och näringsriktig mat i 
offentlig sektor”.
EkoMatCentrum har utbildat 
personal på alla nivåer i kommuner 
och landsting i över 20 år. Våra 
prisvärda utbildningar ger 
utomordentligt goda resultat. 

Föreläsningar på temat 
Klimatsmart mat för:
 Hemkunskapslärare och 

annan pedogogisk personal i 
skolan

 Politiker och tjänstemän i 
offentlig sektor

Vi kommer naturligtvis till er och 
håller kurserna, eftersom det är 
klimatsmartast!
Läs mer på: 
http://www.ekomatcentrum.se/Kur
ser.htm

Säsongsguider för ”Frukt & Grönsaker” och ”Fisk”.
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Att frukt och grönt har säsonger då de är som allra bäst vet väl de 
flesta men visste du att även fisk och skaldjur har säsonger då de 
är som godast och bäst att äta? EkoMatCentrum har med hjälp 
från bl.a. Svensk Fisk tagit fram en säsongsguide för just Fisk och 
Skaldjur. Den dekorativa guiden kan sättas på kylskåpsdörren. 
Även Frukt & Grönt guiden är ny och kan beställas direkt från vår 
hemsida. 
Beställ direkt på; 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

Har du besökt MUMS Miljömat?
En hemsida med massor av goda vardagsrecept, veckomatsedlar 
för familjens vardagsmiddagar och funktion för näringsberäkning 
av dina recept och enskilda livsmedel. www.miljomat.se


