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GRATTIS! 

Säger vi till Stockpot, som precis blivit 
KRAV godkända. Stockpot är Sveriges 
första och enda tillverkare av färsk 
ekologisk kycklingbuljong.  Företaget 
tillverkar 3 000 liter i veckan i sin egen 
fabrik i Enskede utanför Stockholm och 
levererar till bl a  både restauranger 
och offentlig sektor, framfört allt till 
äldreomsorgen. 
För mer information: www.stockpot.se

Klimatsmarta matvanor 
i skola och förskola

Ekomatcentrum håller som bäst på att starta en 

kampanj  för att förbättra matvanorna i skolor och 
förskolor genom att positivt förändra attityder till 
vegetabilier och vegetariska maträtter . Vi håller 
för närvarande på att välja ut fem kommuner som 
ska delta i projektet. Är din kommun intresserad 
av att delta? Hör av dig till oss för mer 
information. 

Efterlysning av ekologiska 
producenter

Krav har nu skickat ut 9 200 exemplar 

av vår rapport ”Efterlysning‐
Ekologiska Producenter sökes” till alla 
KRAV‐anslutna företag.  Rapporten 
handlar om att det behövs fler 
svenska ekoproducenter.  

En pdf av rapporten finns att ladda 
ner på hemsidan eller direkt via 
följande  länk: 

http://www.ekomatcentrum.se/files/
EfterlysningEkologiska%20producente
r%20sokes.pdf
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BioFach 2013
I februari besökte vi  världens största 
ekomässa, Biofach,  i Nünberg
tillsammans med 41 500 personer från 
129 olika länder. Av 2 396 utställare var 
endast en handfull från Sverige. En av 
dessa, A la eco, introducerade en ny 
spännande produkt på den europeiska 
marknaden,  nämligen en pasta helt gjord 
av bönor. Några av de andra tappra 
svenska utställarna var:  Solmarka 
gårdsbageri med  sitt spröda goda 
knäckebröd och Almnäs bruk med sin 
fantastiskta Grångebäck ost. 

En trend som vi med glädje såg på mässan  
var alla torkade livsmedel, främst frukter 
och grönsaker, allt ifrån oliver, bananer 
och råa kakaobönor  till  morötter , svamp 
och frystorkade blåbär. Torkade livsmedel 
är något som vi mer glädje ser mer av på 
den svenska marknaden, klimatsmart i 
många avseenden, både när det gäller 
transport och lagring.  På bilderna ses: ovan v: bönpasta från a la eco, 

ovan höger: torkade tomater och nedan: torkade 
oliver från Decano

Food for life partnership

Vi gick även på ett antal intressanta 
föreläsningar  under mässan.  Bl. a. lyssnade vi 
till Mark Stein från Salfords Universitet i UK 
som är engagerad i ¨Food for life participants¨.  
Det framgångsrika programmet arbetar idag 
med 3 800 skolor i Storbritannien och har som 
mål att förbättra skolbarnens matvanor.  

Från en föreläsning om mat i offentlig verksamhet. På 
bilden ses bland annat ett bord  täckt med sallad i 
form av en människoliknande figur.
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EKO Galan 2013

Januari månad avslutades med den årligt 
återkommande Ekogalan, organiserad av Ekoweb.  
Flera fina priser delades ut till värdiga vinnare, 
bland annat till : Sju gårdar, Slätte Gård och 
Magnihill.

Enligt Ekoweb fortsatte den ekologiska 
livsmedelsförsäljningen att öka även under 2012. 
Värdetillväxten blev måttlig men försäljningen 
ökade ändå med ca 3 % till 9,5 miljarder kronor. 
De varusegment som gått bäst i detaljhandeln är 
frukt & grönt och ägg. Konsumtionsmjölken, som 
har en betydande andel av marknaden, omsatte 
en mindre andel än förväntat. Inom offentligsektor 
har den ekologiska marknaden ökat i värde med 
hela 16 %. 

Vinnarna!: Från vänster Kenneth Alness (vd, Lantmännen BioAgri, 
Henrik Johansson (Sju Gårdar), Emil Olsson (Slätte Gård), Nedre 
raden från vänster: Elisabeth Gauffin (Sju Gårdar), Wiveca Almgren 
(Magnihill), Margareta Dahlberg (LG Husdjur)

Svenska fiskprodukter håller vad de lovar
MSC lanserade i dagarna en ny världsomspännande studie som bekräftar att 
konsumenter och köpare runt om i världen kan lita på att varor från MSC‐
certifierade fisken är märkt på rätt sätt.

Spårbarhet är en av MSC:s hörnstenar och konsumenterna skall kunna känna trygghet 
i MSC:s miljömärke. Minna Epps, verksamhetschef MSC östersjöregionen
De rättsmedicinska metoder som ligger till grund för DNA‐projektet är en viktig del av MSC: s 
kontinuerliga arbete för att säkerställa att fisk‐och skaldjursprodukter kommer från ett certifierat hållbart fiske. Den 
nya testomgången är den mest omfattande hittills. MSC samlade in 381 slumpmässigt utvalda prover ‐ allt från 
konsumentförpackade produkter till fiskdiskar och restauranger från 14 länder. Totalt gjordes drygt 50 stickprover i 
Sverige som skickades för analys. Alla svenska testade produkterna höll vad de lovade på förpackningen.

Fisk under luppen
De oberoende laboratorietesterna visade på att tre utav proverna, motsvarande 0,78 procent, var felmärkta. Enligt 
resultaten innehöll två utav produkterna MSC‐certifierad torsk från Atlanten istället för MSC‐certifierad 
Stillhavstorsk, som angivits på förpackningen. Det tredje provet visade att fisken potentiellt kan ledas till ett 
fångstområde som inte täcks av ett MSC‐certifierat fiske. I det sistnämnda fallet är handelskedjan under utredning.
"Spårbarhet är en av MSC:s hörnstenar och konsumenterna skall kunna känna trygghet i MSC:s miljömärke. Vi ser 
därför mycket allvarligt på dessa tre fall. Alla led i leverantörskedjan är under utredning för att identifiera var 
felaktigheterna har uppstått och de åtgärder som krävs för att förbättra systemet", säger Minna Epps.
MSC har sedan 2009 utvecklat metodiken till att omfatta alltfler arter och ytterligare fångstområden.
För mer information, kontakta Linda Sörnäs, tel 46 (0)738 022 503 email linda.sornas@msc.org
22 mar, 2013 07:44 CET
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Lilla Ekomatsligan 2013

Nu är det dags att  uppmärksamma alla 
duktiga förskolekockar och skolkockar som 
håller kommunernas ekosiffror på hög nivå. 
Nominera era duktiga förskolor och skolor till 
Lilla Ekomatsligan. 

När vi premierar Ekomatsligans vinnare för 
2012 passar vi även på att premiera Lilla 
Ekomatsligans vinnare. Tid och plats bestäms 
senare i vår och information kommer att 
finnas med i nästa nyhetsbrev från oss.

Kriterier för medverkan i Lilla Ekomatsligan:

Ekologiska inköp av livsmedel angivet i 
procent av totalt inköpsvärde kronor. Resultat 
från år 2012 räknas. Med ekologiskt avses 
miljömärkningarna KRAV, EU‐ekologiskt, 
Demeter och MSC. MSC märkt fisk får inte 
vara behandlad med polyfosfater (E‐nummer 
450‐452). Panering på MSC‐märkt fisk ska 
vara KRAV‐godkänd för att räknas som 
ekologisk i denna tävling.

Extra poäng ges för andra klimatsmarta 
kriterier såsom; Arbete med minskat svinn, 
Egen kompost, Sopsortering, Egna odlingar, 
Lokala leverantörer, Köttfria dagar, Andel 
inköpta vegetabilier, Inköp av Fair Trade 
produkter, Arbete med klimatsmarta 
matvanor hos barnen.

Anmäl era bästa förskole‐ och 
skolkök till ”Lilla Ekomatsliga” 
senast den 15 april via länken;
http://www.siss.se/ekomatcentrum
/lillaekomatsligan2013/lillaekomat
sligan2013enkat.asp
Tänk på att de ekologiska 
inköpssiffrorna ska kunna 
verifieras. Glöm inte att ange hur ni 
arbetar klimatsmart förutom med 
de ekologiska inköpen .
Sveriges bästa förskolor och skolor 
kommer att premieras tillsammans 
med Ekomatsligans vinnare hösten 

2013. 
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Seminarium på Kulturhuset, studio 3,

20 april, kl 11:00‐13:30  Arktisk olja ‐ vägen 
mot 6 grader?

Preliminärt program:

11.00 Oljekapplöpningen till Arktis –

kartläggning och risker
11.25 Klimatförändringarna och Arktis
12.05 Fikapaus med kaffe och smörgås

12.20 Paneldiskussion
13.30 Seminariet avslutas

Sverige är idag ordförande för Arktiska rådet, det 
organ som diskuterar och i vissa fall beslutar om 
utvecklingen i regionen. 

15 maj hålls Arktiska rådets ministermöte i Kiruna. 
Mötet ska besluta om en beredskapsplan för oljespill 
i Arktis. Vid seminariet diskuterar svenska politiker 
vad Sverige åstadkommit som ordförande i Arktiska 
rådet, och hur Sverige bör agera 

i framtiden. Bör det vara en del av Sveriges 
internationella klimatpolitik att säga nej till ny 
oljeutvinning i Arktis? Varmt välkommen till ett 
seminarium som lyfter dessa angelägna frågor.

Anmälan: Namn och organisation senast 

15 april till arktis.se@greenpeace.org
Moderator: Kristoffer Gunnartz, vetenskapsjournalist
Frågor: Maila arktis.se@greenpeace.org eller ring 08‐
702 70 89

Program Kostnätverket 
våren 2013

16 april
Skolmat, mat och myter, Michael 
Bäckman, Annerstaskolan Huddinge

4 juni
Matkultur/mattraditioner och 
mångfald, Maria Masoomi, kock och 
kokboksförfattare

För mer information 
Kontakta Eva Fröderberg, 
telefon: 08‐20 21 10 eller 
mail: 
eva.froderberg@kompetensgruppen.se
Plats: Kungsbroplan 3A, Stockholm.
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Klimat optimerad diet

En dansk studie visar att hälsosamma dieter gav 
något lägre klimatpåverkan och att det finns 
potential för kraftigt minskad klimatpåverkan om 
man optimerar valet av matvaror.
En dansk forskargrupp vid Köpenhamns universitet 
beräknade hur stor klimatpåverkan var från olika 
typer av kosthållning (dieter). Beräkningarna 
gjordes med hjälp av livscykelanalys.

Två alternativa dieter jämfördes med 
genomsnittlig kosthållning
Man jämförde den genomsnittliga danska 
kosthållningen, med två andra dieter; dels den diet 
som Nordiska rådet rekommenderade 2004, dels 
en diet som bland annat skulle innehålla 
närproducerade råvaror och en hög andel 
ekologiska livsmedel. Båda alternativa dieterna 
gav en måttlig minskning (ca 6 procent) av 
klimatpåverkan med jämfört med den vanliga 
danska kosthållningen.

Optimering kan minska klimatpåverkan med 
nästan 30 procent
Men om den alternativa dieten optimerades på 
råvaror med lägre klimatpåverkan, så kunde denna 
sänkas med 27 procent. Optimeringen innebar 
exempelvis att andelen nötkött minskades till 
förmån för grönsaker, mejeriprodukter och ägg 
samt att bara ekologiska produkter med specifikt 
lägre klimatpåverkan inkluderades.
SLU, nyhetsutskick 2013‐02‐13

Jordbruksverket förordar minskad 
köttkonsumtion

I västvärlden behöver vi äta mindre kött för att 
utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen 
ska minska. Det är en av slutsatserna i en ny rapport där 
Jordbruksverket beskriver olika aspekter av en globalt 
hållbar köttkonsumtion. Rapporten En hållbar 
köttkonsumtion kan laddas ned från Jordbruksverkets 
hemsida, www.sjv.se. 

Det är i synnerhet metangas från nötköttsproduktionen 
som bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. För alla 
djurslag har det betydelse hur djuren föds upp. Långsam 
uppfödning utomhus innebär i många fall större utsläpp 
än intensiv produktion inomhus, men kan å andra sidan 
innebära en bättre djurvälfärd.

Konsumtionen av kött kan i första hand minskas genom 
att vi i minskar på svinnet, enligt Jordbruksverket. Minst 
lika effektivt är att vi ökar vår konsumtion av baljväxter, 
frukt och grönsaker som kompensation för allt kött. 

Svenskarna äter näst mest kött i hela EU och en stor del 
av detta kött är importerat. Enligt Jordbruksverkets 
statistik ökade den svenska konsumtionen av kött med 
33 procent mellan 1980 och 2010 till 85 kg kött per 
person och år. 2010 åt vi 37 kg griskött, 26 kg nötkött, 18 
kg fjäderfä (mest kyckling). Resterande 4 kg kött 
fördelades på vilt och lamm.

MUMS, 20130122, Eva Fröman
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¨Öka den ekologiska konsumtionen¨

Naturskyddsföreningen driver nu en kampanj för 

att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. 5 
symbolvaror har utsätts: potatis, mjölk, bananer, 
kaffe och köttfärs. Kampanjen pågår i två år och 
riktar sig till privatkonsumenter. Målet är att få 
dem som köper eko ibland att göra det till en 
vana.  Under hela året pågår aktiviteter men med 
fokus på Miljövänliga Veckan, v40 då våra aktiva 
är ute och driver kampanjarbete lokalt.

Kampanjen ska visa att eko är det självklara valet. 
Det är bättre för framtiden, dina barn, 
jordbrukarna och djuren. Det är smart och 
modernt. Kampanjen drar igång under våren och 
kommer att synas vid flera tillfällen under året. 
Kampanjen ska visa på behovet 
av ekologiskt jordbruk och avigsidorna med 
kemikaliejordbruket. För idag är 
miljöbelastningen från detta kemikaliejordbruk så 
stor att den överskrider de gränser som planeten 
tål . Föreningen kommer ge ut 
konsumentinformation via broschyrer, filmer, 
apps, sociala media ,  granskande rapporter, 
seminarier, aktiviteter mm.  Emelie Hansson, 
Naturskyddsföreningen, 2013‐03‐25

Lunds kommun skärper sina 
livsmedelskrav!

Förra årets vinnare av Ekomatsligan, Lunds kommun 

(43 % ekologiska livsmedel 2012), har nu skärpt sina 
krav ytterligare angående livsmedel. Senast år 2016 ska 
följande produkter vara 100 % rättvisemärkta: kaffe, te, 
bananer, kakao, peppar och drickchoklad. I dagsläget är 
ca 90 % av kaffet rättvisemärkt och ca 40 % av allt te 
och alla bananer. Vi hejar på Lunds kommun och 
hoppas att den totala andelen av ekologiska livsmedel 
ökar i takt med den ökande andelen av Fair Trade 
produkter. www.upphandling24.idg.se, 
2013‐03‐25

Hyckleriet kring köttet långt värre än 
hästkött 

Livsmedelsbranschen köper kött från gårdar som 

föder upp djur under former som bryter mot EU:s 
djurskyddsregler. Trots att regelbrotten är kända 
fortsätter verksamheten, skriver Bo Algers, professor i 
husdjurshygien, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Hästköttskandalen har åter fått igång debatten om 
vad vi egentligen stoppar i oss och vad denna mat 
kommer ifrån. Något som vi verkligen vet  är att 
livsmedelsbranschen köper kött från gårdar som 
föder upp djur under former som bryter mot EU:s 
djurskyddsregler. 

Exempelvis slaktas det mer än 150 miljoner grisar 
årligen I den Europeiska unionen. Sex procent av 
grisarna bedöms ha tillgång till strö. I de flesta EU‐
länder amputeras svansen på grisarna regelmässigt 
för att undvika eller minska förekomsten av 
svansbitning, en beteendestörning som lätt utlöses 
när djuren hålls i en karg miljö med bristande 
utrymme och utan strö eller andra stimuli till grisarna. 
I de flesta länder hålls grisar utan att man ger dem 
halm eller annat att böka i. 

Det är kött från sådana grisar från Ungern, Danmark 
och andra länder som Coop, Ica och Axfood frestar 
med i sina annonser om billig fläskfilé. Det är kött 
från sådana grisar som Findus stoppar i sina 
produkter och som Ikea låter Dafgårds göra 
köttbullar av. Köttbullar som gjorts från djur som 
föds upp under förhållanden som är undermåliga 
och olagliga i hela EU. Detta gör man väl medvetna 
om att det är olagligt kött man köper och bereder.

SvD Opinion, 2013‐03‐12
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Vi har nu en inspirerande kurs 
för kockar i förskolan om 
klimatsmart mat –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

Vi har flera kurser på temat 
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. 

Vi håller även kurser och 
föreläsningar på temat 
Klimatsmart mat för:
 PEDAGOGISK PERSONAL I 

SKOLAN 

 POLITIKER  & 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

Hackade hemsidor igång igen!
Våra hemsidor www.ekokrogar.se
är nu igång igen och 
www.ekomatguiden kommer att 
vara återställd i slutet av mars. 

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


