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Våren är här!
Äntligen breder våren ut sig efter en 
lång och kall vinter. Över hela landet 
smälter snön bort och ersätts med 
snödroppar och andra härliga 
vårblommor som sätter färg på torra 
och vissna rabatter och gräsmattor. Vi 
på Ekomatcentrum önskar er alla en 
trevlig Valborg! 

Hälsningar från Eva och Mimi

Lilla Ekomatsligan 2013
Glöm inte att nominera era duktiga förskole‐
och skol‐kockar runtomkring i landet till Lilla 
Ekomatsligan. Vi har fått in ett tjugotal 
kvalificerande anmälningar men vill gärna ge 
ytterligare fler chansen och förlänger därför 
anmälningsdatumet till den 17 maj.

Läs mer om kriterier för medverkan på: 
http://www.ekomatcentrum.se/formedlem
mar.htm

Eller anmäl direkt via länken: 
http://www.siss.se/ekomatcentrum/lillaekomatsliga
n2013/lillaekomatsligan2013enkat.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. 

Var kommer köttet ifrån?

Kicki Theander från Middagsfrid besökte 61 restauranger 
och kaféer på Götgatan i Stockholm under vecka 13‐16 (både 
finkrogar, sportpubar, korvtrailers och kvarterskrogar). 
En rätt från menyn valdes slumpvis ut och restaurangpersonalen 
fick frågan om varifrån köttet kom. 41 stycken kunde inte styrka 
ursprungslandet på sitt kött och  14 av 61 (23%) visste ingenting 
alls om ursprungslandet.

Endast 16 av 61 ställen svarade att det var svenskt kött i den 
utvalda rätten, och av dessa kunde endast sex stycken styrka 
det genom att visa upp förpackning, följesedel eller dylikt. 
Tydligt var att restaurangerna ytterst sällan eller aldrig får 
frågan från matgästerna. 

Det fanns inget samband med förekomst av svenskt kött 
och fin restaurang. En vanligt sportpub hade svenskt kött 
och kunde bevisa det, likaså en korvtrailer på Medborgarplatsen 
medan tre finare restauranger hade utländskt kött (Imperiet, 
Och himlen därtill och Ljunggren).
Svd.se, 22 april 2013
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Utmaningen 2013

Den 16 april korades årets vinnare av 
Martin & Serveras tävling ¨Utmaningen 
2013¨. Temat i år var: Minska matsvinnet. 
Många duktiga restauranger och 
offentliga kök deltog i tävlingen. Vinnarna 
blev: Nytorpsskolan i Rönninge, 
Junibacken i Stockholm, Stenhagensskolan 
i Uppsala, Förskolan Kompassen i 
Nyköping och Åbyskolans kök i Klippan. 
Stort grattis till er! Årets tema att minska 
matsvinnet är både aktuellt och viktigt, 
men vi kan nu även glatt presentera nästa 
års tema som är minst lika viktigt:  
Öka Eko. Både leverantörer och kunder 
kan delta och 3 vinnare kommer att 
belönas med 25 000 kr var. Läs mer om 
tävlingen på : 
www.martinservera.se/utmaningen

På bilden presenteras nästa års tävling: Öka Eko.

Kommande trender
Ingela Stenson presenterade under dagen 
även aktuella trender inom 
livsmedelsbranschen. Några av dessa trender 
var en ökad kunskapsstörst från 
konsumenten, en vilja att själv odla grönsaker 
på alla tillgängliga platser, allt från i en vanlig 
kruka till stora odlingar på hustak, ökat 
intresse av hantverksmässig och traditionell 
kunskap i moderna former, ex att lagra 
rotfrukter i snygga transparanta lådor fyllda 
med sand, men även motpoler som ökad high 
tech, ex gaffeln Hapifork som varnar om 
användaren äter för snabbt. 

På bilden ses Ingela Stenson från United Minds. Hon berättar 
här om en märkning av kött, en gradering från rött till grönt 
beroende på djurets uppväxtförhållande ¨5 step animal welfare
rating¨ som har introducerats i livsmedelsbutiker i USA och 
Canada. För mer info, läs vidare på: 
http://www.wholefoodsmarket.com/about‐our‐
products/quality‐standards/animal‐welfare‐standards
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Trädgårdsmässan

Under april gick även trädgårdsmässan i 
Älvsjö av stapeln. Mycket inspiration till fina 
trädgårdar, dock hade vi gärna sett fler 
ekologiska inslag. Coop var där med 
Ekostigen, en utställning riktad främst till 
barn med fokus på matens livscykel från jord 
till bord. Barnen informerades om bl a var 
mjölken kommer ifrån och hur ägg kommer 
till.
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En bild från Ekostigen, här kunde barn känna på ett riktigt ägg 
under hönan.

Kostnätverket

Den 16 april gästade Michael Bäckman kostnätverket och höll en mycket intressant föreläsning om 
skolmaten. Michael jobbar bl a på Annerstaskolan som i år har nominerats till Årets skolrestaurang 
av White Guide Junior. Under föreläsningen gavs många tips och goda exempel på hur mat och miljö 
kan förbättras i restaurangerna. Annerstaskolans vinnande konceptet är följande: 

• Varje dag serveras dagens soppa, en vegetarisk rätt samt nybakat bröd (kalljäst över natten)

• En dag i veckan var alltid helt vegetarisk

• Salladsbordet innehåller även matiga sallader, ex med linser

• Personalen har enhetlig klädsel, och slutligen

• Andelen ekologiska livsmedel är hög

Alla måltider lagas på skolan, inklusive blodpudding, sylt, ketchup och köttbullar. Det enda som har 
strukits från matsedeln är vanliga pannkakor, istället serveras olika former av ungspannkaka. 
Planeringen är allt, berättade Michael, och han delar gärna med sig av sina erfarenheter och recept. 

För mer info: www.hemic.se eller maila honom på: m.baeckman@gmail.com
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Vegetariskt rätt varje dag i  Linköpings skolor 

Nästan tjugofemtusen lunchmåltider serveras varje 
dag i skolor och förskolor runt om i Linköping. Bra mat 
i skolan och förskolan är viktigt för hälsan och 
inlärningen. Maten ska vara vällagad, god och 
näringsrik samtidigt som vi vill att den serveras i en bra 
miljö. Högre kvalitet, mer ekologiskt och mindre 
tillsatser i maten är resultatet av kommunens nya 
kostupphandling.

Kvalitén på maten avgörs i mångt och mycket av 
näringsinnehållet. Många ungdomar äter i dag för lite 
grönsaker och fibrer och alltför mycket fett och socker. 
En bra måltid måste innehålla bra, näringsrika 
livsmedel. Alliansen i Linköping har skärpt 
kvalitetskraven så att vi bättre kan garantera 
näringsrik mat som följer tallriksmodellen. Samtidigt 
anpassar vi maten till barnen i förskolan på ett sätt 
som vi inte tidigare gjort. Små barn har andra behov 
och det är viktigt att vi kan tillgodose alla barn oavsett 
ålder.

Valfriheten genomsyrar det alliansstyrda Linköping. 
Därför utökar vi matsedeln med en tredje varmrätt. En 
av rätterna vi serverar är helt vegetarisk och till 
samtliga rätter finns ett rikt salladsbord med bröd och 
Bregott eller bordsmargarin. Vi vet att valfriheten och 
det större utbudet på rätter gör att fler barn och 
ungdomar väljer att äta i skolan. 

Alliansen utökar också kraven på ekologiska, 
närodlade livsmedel och på rätt djurhållning och 
djurhälsa. Vi är offensiva när vi nästan tredubblar 
andelen ekologisk odlad mat som ska ingå i 
måltiderna. All mjölk som nu serveras är ekologisk. De 
nya kraven på mer ekologisk mat i förskolan och 
skolan är ett stort steg för att kommunen ska kunna nå 
Alliansens uppsatta miljömål för Linköping. Samtidigt 
ger vi den som får uppdraget att laga skolmaten större 
möjlighet att själva välja vad av råvarorna som ska vara 
ekologiska. Det är ett sätt att gynna fler lokala 
producenter. 

För att göra det möjligt även för mindre företag att 
lämna anbud har vi delat in Linköpings kommun i fem 
anbudsoråden – några större, några mindre. På så sätt 
ökar vi konkurrensen på kvalité och mångfald. 

Mat är viktigt. Alliansen ställer höga krav på maten i 
förskolan och skolan. Mat lagad från grunden, 
begränsningar av halvfabrikat, tydliga krav i 
kombination med upphandling i konkurrens ska ge 
våra barn bra mat. På så sätt grundlägger vi goda 
matvanor, god folkhälsa och den ork som barnen 
behöver för att klara skolarbetet. 
Carina Boberg och Catharina Rosencrantz, Linköpings 
kommun, Corren.se, 5 april 2013

Nya rekord för KRAV‐märkt

I början av april offentliggjorde KRAV sin marknadsrapport. 
KRAV hänvisar i sin rapport till statistiken som Ekoweb
offentliggjorde vid marknadsseminariet den 31 januari, det 
vill säga att marknaden ökar med 3 procent. Samtidigt visar 
KRAV på fina ökningar för några specifika KRAV‐märkta 
varugrupper: centralpackat kött +56%, Ägg +7%, Barnmat 
+5% och färska kryddor +14%.

– Vi ser tydliga signaler på en ökad prispress och eftersom 
marknaden mäts i kronor innebär det att det faktiskt har sålts 
ännu fler ekologiska varor under 2012…, säger Johan Ceije, 
försäljningschef på KRAV. Ekoweb, 9 april 2013

Satsning på biodling

Bidöden slår främst mot USA, Asien och vissa europeiska 

länder. I delar av Tyskland dog 60 procent av alla bin 
under en period. Men även Sverige har drabbats.
– Ibland drabbar bidöden en odlare så pass mycket att 
man kanske rentav upphör med biodlingen, säger 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).
Orsaken till bidöd är främst kvalster och 
bekämpningsmedel. Forskare försöker förstå mer om 
orsakerna till att bipopulationer slås ut och hur det kan 
förebyggas.
Regeringen ökar nu anslaget i vårbudgeten med 40 
procent, från fem till sju miljoner kronor för att hjälpa 
forskarna och stötta biodlarna.
Satsningen ska också ge fler biodlare och ge större 
möjligheter att bekämpa sjukdomar och skadeinsekter 
som kan drabba bisamhällen, uppger Erlandsson.

SVT.se, 11 april 2013
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Förbättrad skolmat i Gävle 2014 
Mer ekologiskt, färre tillsatser och krav på god 
djurhållning. Så ska maten i Gävle kommuns skolor, 
äldreboenden och hemtjänst förbättras 2015.

I dag är det Sodexo som levererar mat till merparten 
av kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och 
hemtjänst. Företaget städar även kommunens lokaler.
Men avtalet löper ut den sista december 2014, och 
kommunen är därför på gång med en ny upphandling 
av både kost‐ och städverksamheten.
I upphandlingen kommer det bland annat att ställas 
krav på en större andel ekologisk mat.
I dag är 18 procent av den mat som serveras ekologisk. 
Målet är att nå upp till 30 procent år 2015 och 50 
procent år 2020.
Mer mat ska också vara lagad från grunden och det ska 
vara färre tillsatser i maten.
När det gäller transporterna ska minst 30 procent av 
de lätta transporterna och 70 procent av de tunga 
transporterna ske med förnybart bränsle.
I upphandlingen kommer det även att ställas krav på 
god djurhållning, något som inte finns reglerat i det 
nuvarande avtalet med Sodexo. Exempelvis ska fisk 
komma ur ett hållbart bestånd enligt WWF, och djuren 
ska ha fått antibiotika endast efter veterinärföreskrift.
Däremot ställs inga krav på att maten ska vara 
närproducerad.
Politikerna i kommunstyrelsen tar ställning till förslaget 
på tisdag. 
GD.se, 8 april 2013

Bakterieglass – årets nyhet
ÄNGELHOLM Publicerad 19 april 2013 kl. 
04:00 
I år lanserar Engelholmsglass en världsnyhet vid 
sidan om sina andra nyheter: Må Gott! heter 
glassen med aktiv bakteriekultur som är bra för 
magen.
– Må Gott! blir en milstolpe i inte bara vår utan 
glassens historia. Det är en nyhet som vi hoppas 
blir till glädje för många, säger Carl Gustaf 
Gudmundsson, vd på familjeföretaget 
Engelholmsglass.
Det handlar om en vaniljglass i portionsbägare 
som dessutom är både ekologisk och laktosfri. 
Glassen innehåller aktiv bakteriekultur 
bestående av lactobacillus och bifidobakterier, 
som förekommer i en del andra mejeriprodukter 
som fil och yoghurt. Men hittills aldrig i glass, 
vad de vet.
Enligt Carl Gustaf Gudmundsson hade de först 
tänkt inrikta sig på att sälja glassen till sjukhusen, 
men nu har de beslutat att lansera den på 
bredare front hos vanliga återförsäljare också.

Ekologisk bönpasta i tre varianter ‐ optimalt 
från à la eco
Ekologisk bönpasta i tre olika versioner har 
lanserats av à la eco. Rätt och slätt, pasta gjord 
av svarta bönor, sojabönor eller mungbönor. 
Vi har smakat på bönpastan från A la Eco, och vill 
därför slå ett extra slag för den här fantastiska 
produkten. Förvånansvärt gott och en mycket bra 
konsistens. Pastan har högt proteinvärde mellan 
41 och 44 %.  Kontaktuppgifter till à la eco hittar 
du i www.ekomatguiden.se .
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Resistens inom humanmedicin kan bero på 
bekämpningsmedelsanvändning

Mögelsvamp kan orsaka svåra infektioner hos 
människor med nedsatt immunförsvar. 

Svåra svampinfektioner som främst drabbar 
människor med nedsatt immunförsvar 
behandlas med läkemedel som innehåller 
azoler. I flera länder har man nu upptäckt ökad 
resistens mot dessa medel. Europeiska 
smittskyddsmyndigheten ECDC misstänker att 
bekämpning av svampangrepp inom 
jordbruket kan orsaka resistens. 

ECDC anordnade i april 2011 ett expertmöte 
som diskuterade det ökande problemet med 
azolresistens hos mögelsvampen Aspergillus
fumigatusmed särskilt fokus på om detta 
kunde vara orsakat av jordbrukets 
bekämpningsmedelsanvändning. 
Användningen av azolfungicider för att 
motverka svampangrepp i spannmål är 
omfattande i vissa delar av Europa och de 
används även i Sverige.

Ett uppföljande möte hölls i januari 2012 och 
har nu resulterat i en riskbedömning. För att 
följa utvecklingen rekommenderar svenska 
Smittskyddsinstitutet och företrädare för 
referensgruppen för mykologi att man gör 
resistensbestämningar för azoler på relevanta 
prover även om problemet ännu är litet i 
Sverige.

Smittskyddsinstitutet.se , 13 mars 2013

Program Kostnätverket 
våren 2013

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

För mer information 
Kontakta Katarina Fasth, 
telefon: 0736‐80 63 40 eller 
mail: info@kompetensgruppen.se
Plats: Kungsbroplan 3A, Stockholm.
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NYA Utbildningar!

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

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. 

Kurser och 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


