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Hösten rullar på med full fart och vi är nu i slutfasen med 
förberedelserna inför årets Ekomatsliga den 16 oktober. Två 
veckor senare är det dags för årets Lilla Ekomatsliga, den 2 
november, som vi även i år har på Nordic Organic Food Fair i 
Malmö. Nytt för i år är att det blir en lokal Lilla Ekomatsliga i 
Nyköping den 15 oktober, arrangerad av Länsstyrelsen i 
Södermanland, där kommer vi att ha en föreläsning och 
diplomutdelning till regionens skolor och förskolor. Vi 
välkomnar fler liknande initiativ i framtiden, eftersom det blir 
enklare för skolor och förskolor att delta vid diplomutdelning i 
sin egen region. 
 
Den ekologiska försäljningen i Sverige fortsätter att öka. Vi är 
mycket glada över att kunna konstatera att offentlig sektor i 
Sverige är bäst i världen på ekologiskt.  För att Sverige ska 
fortsätta i samma anda presenterade Ekomatcentrum ett nytt 
mål  ¨50 % ekologiskt i offentlig sektor år 2020¨. Målet är i 
samklang med målet från ModUpp2020. Bakom 
#ModUpp2020 står Svanen, Bra Miljöval, TCO Development, 
Fairtrade, KRAV och MSC. Uppmaningen till offentlig sektor är 
att 50 % av det som köps in ska vara märkt med en 
tredjepartscertifiering till år 2020.  
 
Att ris innehåller höga halter av arsenik är inget nytt, men nu 
avråder Livsmedelsverket små barn från att äta riskakor.  
 
För första gången har vi utbildat en skolklass i Klimatsmarta 
Matvanor. 
  
Och, …vi har fortfarande några lediga dagar för kurser på 
höstlovet. Ring eller maila oss för att boka. 
 
Hälsningar Mimi och Eva 

Det finns fortfarande möjlighet att 
boka en utbildning under vecka 44, 
den 28 eller 29 oktober! 

Läs mer om: 
Ekomatsligan 2015 program & anmälan, sid 2  
Lilla Ekomatsligan, sid 3 
Klimatsmart matdag med elever i årskurs 2, sid 6 
Försäljningen av ekologiskt exploderar, sid 7 
Farliga riskakor, sid 13 
 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
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EKOMATSLIGAN 2015 
URSPRUNG SPELAR ROLL – KÖP MER SVEKOLOGISKT 
Den 16 oktober är det dags för årets Ekomatsliga som går av stapeln på Piperska muren i Stockholm. Var 
maten kommer ifrån och hur den är producerad spelar roll. Hälften av den mat vi äter är importerad. Hur har 
den importerade maten tillverkats, vilka regler gäller avseende användning av antibitotika och 
bekämpningsmedel? Hur kan vi öka andelen mat från svensk produktion eller ännu hellre svensk ekologisk 
produktion? Vad gäller i upphandlingen och vad gäller för ursprungsmärkningen? Köttguiden presenteras av 
WWF och ger tips om bästa köttval. Detta och mycket mer tas upp på seminariet ”Ursprung spelar roll ” den 
16 oktober i Stockholm. Paul Svensson är inspiratör, andra föreläsare är Maja Brännvall från 
Näringsdepartementet, Gunnela Ståhle från Vi konsumenter, Sara Jervfors, kostchef i Södertälje,  Axel 
Hansson från LRF och Anna Richert från WWF m.fl.  Dagen avslutas med diplomering av de kommuner och 
landsting som nått 25 % ekologiska inköp. Välkommen att inspireras till svekologiska inköp!Vi har fortfarande 
platser kvar och hoppas att fylla dem alla.  

Boka seminariet till självkostnadspris, 750 kr, på:  
https://dinkurs.se/Ekomatsligan2015 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!! 

PROGRAM 
  
9.30-10.00 Kaffe och registrering 
10.00-10.05 Inledning, Mimi Dekker, Ekomatcentrum 
10.05-10.20 Vi vill veta var maten kommer ifrån, Gunnela Ståhle, Vi konsumenter  
10.20-10.35    Möjligheter med svenska ekologiska produkter i upphandlingen, Axel Hansson, LRF  
10.35-10.50    Projekt Matlust i Södertälje kommun, Sara Jervfors, Södertälje kommun 
10.50-11.05    Mindre men bättre – Köttguiden för hållbara matval, Anna Richert, WWF     
11.05-11.20   Bensträckare och rundvandring bland utställande företag 
11.20-12.15    Goda exempel, företag som arbetar med svenska ekologiska råvaror,  
 Carina Roos, Polarbröd;  Margareta Zimmerman, Magnihill; Christoffer Carlsmose, 
 Fruktsservice och Lantmännen  
12.15-13.15    Lunch  
13.15-13.25    Nytt mål: 50 % ekologiskt till 2020, Eva Fröman, Ekomatcentrum 
13.25-13.55    Paneldebatt – hur får vi mer svekologiskt i offentlig sektor? Sara Jervfors Södertälje 
 kommun, Axel Hansson LRF, Kristina  Ossmark Martin & Servera, Gunnela Ståhle Vi 
 konsumenter 
13.55-14.15    En grönare matfilosofi, Paul Svensson, Fotografiska Stockholm  
14.15-14.30    Framtiden för svenskt och ekologiskt, Maja Brännvall, Näringsdepartementet  
 
Prisceremonie   
14.30-15.30    Ekomatsligans vinnare, Paul Svensson & Ekomatcentrum delar ut diplom 
15.30              Summering och avslut, Eva Fröman & Mimi Dekker, Ekomatcentrum 
15.30-16.30    Kaffebord med mingel och eftersnack, företag ställer ut. 
 

https://dinkurs.se/Ekomatsligan2015
https://dinkurs.se/Ekomatsligan2015
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Lilla Ekomatsligan 2015  
Den 2 november kommer Ekomatcentrum att diplomera 90 förskolor och skolor för deras  fantastiska 
ekoinsatserpå Nordic Organic Food Fair i Malmö.  
 
Temat för dagen är ursprungsmärkning. Under föreläsningen kommer vi att pratat om lagstiftningen 
kring ursprungs märkning samt vilka krav som gäller för olika livsmedelskategorier. Dessutom går vi in 
på användningen av antibiotika, både i Sverige och utomlands. 
 
Program:  
 10.00-10.30 Ursprung spelar roll – Mer svekologiskt 
 Eva Fröman & Mimi Dekker, Ekomatcentrum 
 10.30-10.40 Nytt mål 50 % ekologiskt i offentlig sektor 
 Eva Fröman, Ekomatcentrum 
10.40-10.55 Lokalt och ekologiskt på matsedeln  
 Jannie Vestergaard, Verksamhetsansvarig för Smaka på Skåne 
10:55-11.10 Bensträckare 
 11.10-11.30 Priscermoni 
 Jannie Vestergaard, Verksamhetsansvarig för Smaka på Skåne, delar ut diplom till årets 
 vinnare  
11.30-11.45 Goda exempel- några av årets vinnare delar med sig av sina bästa ekotips 
12.00-13.00 Lunch 
  
Registrera ditt besök på mässan och gå in gratis: http://www.nordicorganicexpo.com/ 
 
 

Gulddiplom till Lekbacken 2014 
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Livsmedelsverket skärper inspektionen av 
livsmedel 

Foto: TT  

Kriminella grupperingar tjänar stora pengar på 
förfalskade matvaror. Nu utbildas 200 personer för 
att kontrollera matens ursprung hos detaljhandeln 
och livsmedelsgrossister.  
Förfalskad mat beräknas omsätta över 400 miljarder 
kronor varje år i hela världen. Bakom 
matförfalskningen står ofta kriminella nätverk. 
Gela Öhman är jurist och före detta 
poliskommissarie har jobbat med en statlig 
utredning kring problemen med varumärkesintrång 
och förfalskade matvaror. 
– Interpol ser klara kopplingar till den italienska 
maffian och andra nätverk som till exempel 
terrorgruppen Al-Quaida. Riskerna att åka fast är 
minimala, vinsterna stora och om de åker fast så 
handlar det om bötesstraff säger Gela Öhman till SVT 
Nyheter.  
 
Falsk honung 
I den senaste razzian mot förfalskade livsmedel där 
närmare 50-länder deltog, fann man 2.500 ton av 
mat som inte innehöll det som uppgavs på 
förpackningarna. Enligt Interpol och Europol så 
beslagtogs bland annat mozzarella, ägg, matolja och 
jordgubbar.   
– I Sverige har man bland annat hittat 5 ton 
förfalskad honung, som bara innehöll socker och 
honungsarom, säger Gela Öhman 
 
Olivolja och mozzarella populära livsmedel att 
förfalska 
Produkter som ofta förfalskas är olivolja, mozzarella, 
honung, ris och fisk.  

Förfalskningen går ut på att använda billigare råvaror, till 
exempel att färga matolja grön för att få den att se ut 
som olivolja eller att sälja en billig fryst fisk och kalla den 
torsk.  
Andra exempel är vägsalt som packas om som bordsalt 
och i Kina har flera fall av syntetiska ägg upptäckts som 
istället för protein så riskerar man att få i sig 
cancerframkallande kemikalier istället. 
– Man har tidigare tänkt att det är ganska harmlöst med 
matfusk, men det handlar faktiskt om en väloljad 
miljardindustri, säger Gela Öhman till SVT Nyheter. 
 
Dålig kontroll i Sverige 
I Sverige finns det i princip ingen ursprungskontroll av 
innehållet i våra livsmedel. Vare sig Polismyndigheten 
eller Tullmyndigheten utreder om en matvara är 
förfalskad och det är Livsmedelsverket som är 
tillsynsmyndighet. 
Louise Nyholm är statsinspektör på Livsmedelsverket 
– Sverige har haft en tradition att fokusera på hygienen 
kring våra livsmedel så vi har inte alls samma kontroll 
som länderna i resten av världen, säger Louise Nyholm 
till SVT Nyheter. 
 
Livsmedelsverket utbildar 200 för ursprungskontroller 
Livsmedelsverket själva är kritiska till hur Sverige utfört 
sin livsmedelskontroll men kommer ifrån och med nästa 
vecka utbilda 200 inspektörer, som ska utföra 
stickprovskontroller hos grossister och detaljhandel för 
att kontrollera livsmedel. 
– Våra politiker har reagerat efter "hästköttsskandalen" 
(där hästkött såldes som nötkött i fryst lasagne") red 
anm. 
 
Livsmedelsverket vill se fängelse i straffskalan 
Trots att Sverige haft flera uppmärksammade fall av 
matförfalskning som "hästköttsskandalen" och fallen 
med det rödfärgade fläskköttet som såldes som oxfilé, så 
finns inte fängelse i straffskalan vilket gör att polis och 
åklagare lägger ner utredningar som gäller matfusk. 
– Det räcker inte med att bara vi på Livsmedelsverket gör 
det vi ska utan polis och åklagare måste också ta det här 
på större allvar. Nu är det bara ett bötesbrott och jag 
tror att det måste till fängelse i straffskalan för att få 
åklagare att ta upp de här brotten, säger Louise Nyholm 
på Livsmedelsverket till SVT Nyheter 
Källa: Andreas Björklund, svt.se, 30 augusti 2015   
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White Guide Junior 2015 

Årets Skolrestaurang: 
Lina Grundskola, Södertälje 

Motivering: För att ni lyckas med det svåraste 
– och samtidigt det viktigaste som finns i den 
här världen – att värna om helheten utan att 
förlora fokus på varje liten detalj. 
 
Årets Skolkock: 
Fredrik Jonsson, Skiftingehus, Eskilstuna 

Motivering: För sanslöst höga ambitioner i 
köket, för en imponerande samarbetsvilja 
och för en stor kunskap om vad skolbarn 
behöver få i sig för att klara av en lång 
skoldag. En sann förebild för alla Sveriges 
skolkockar! 
 
Årets Måltidschef: 
Sara Jervfors, Södertälje 

Motivering: För en målmedveten satsning på 
helheten och för att hon tar ansvar för både 
personal, matgäster och vår miljö. 
Drottningen över den offentliga gastronomin 
i Sverige sitter kvar på tronen. 
 
Årets Skolmatskommun: 
Västerås 
Motivering: För en unik och uppriktig 
satsning på den offentliga gastronomin där 
man vågar ställa krav och sätta upp mål som 
gagnar barn, sjuka och äldre på ett 
föredömligt vis. Alla ni andra 289 kommuner 
i Sverige – se och lär! 
 
Årets Skolmatspolitiker: 
Fredrik Ahlstedt, Uppsala 

Motivering: För ett stort och äkta 
engagemang i måltidsfrågorna och för att  
 
 
 
 
 

 
han pekat ut en riktning för kommunen som 
känns både relevant och genomförbar. Ett 
föredöme för landets politiker! 
 
Årets Gastronomiska Rektor: 
Carina Cederholm, S:t Olofsskolan, Sundsvall 
Motivering: För att hon med envishet, mod 
och ett stort hjärta kämpat för att höja 
studiekvaliteten på en skola i motvind – och 
för att hon insett att måltiderna är ett av 
många verktyg för att lyckas skapa långvarig 
förändring. 
 
Årets Förskolekök: 
Lekbackens förskola, Alvesta 

Motivering: För en föredömlig fokusering på 
att skapa stora måltidsupplevelser och en bra 
start i livet för små och nyfikna matgäster. 
 
Årets Hållbara Offentliga Gastronomi: 
Byskolan, Södra Sandby 

Motivering: För en ambitiös, beundransvärd, 
helhjärtad och livsviktig introduktion av goda, 
nyttiga och hållbara måltider till våra barn. 
 
Årets Seniormåltid: 
Stocksundsgården, Danderyd 

Motivering: För att man med relativt små 
medel och stort hjärta lyckas skapa måltider 
som förbättrar, förgyller och antagligen 
förlänger livet för sina matgäster. För det är 
ni värda all respekt och tacksamhet 
 
 

http://whiteguidejunior.com/ 

https://whiteguidejunior.files.wordpress.com/2013/10/wgj15_promslag_72rgb_skugga.jpg


Workshop med klass 2b i Upplands Väsby. 

 
Aktuellt 

En av elevernas  fina grönsakstavla. 

Klimatsmarta matvanor i Upplands Väsby 

I fredags genomförde Ekomatcentrum sin första 
utbildning riktad  direkt mot skolbarn. Under en 
dag fick klass 2b en utbildning i ¨Klimatsmarta 
Matvanor¨. Eleverna fick en kort introduktion till 
vad klimatsmart mat är och efter det följde en 
workshop med ett antal övningar. Nedan följer 
programmet: 
 
8:10 Kort introduktion till Klimatsmarta 
Matvanor. Vi visade ¨Ekologiskt är logiskt¨ , en 
kort film av Naturskyddsföreningen och berättade 
sedan om; tallriksmodellen,  protein, kolhydrater 
och fett, och vad klimatsmart mat är.  
8:25 Barnen delades upp  i mindre grupper. Med 
hjälp av bilderna på grönsaker/frukter från vårt 
Memoryspel  bildade barnen en eller flera 
maträtter. Vi vuxna gick runt och inspirerade och 
lyssnade.  
8:45 Kollage med tema grönsak.  Grupperna 
avbildade en grönsak, frukt eller maträtt med 
hjälp av att rita, klippa och klistra bilder från 
tidskrifter. Sedan fick barnen gissa vad de andras 
kollage föreställde. 
RAST 

10:00 Vi provade  palsternacka, polkabeta och 
jordärtskocka  i olika former; råriven, rå i bit, stekt 
och kokt. Alla barn fick ett formulär där de bl a 
kryssade i glad eller ledsen gubbe, beroende på om 
det var gott eller inte.  Vi pratade sedan om hur det 
smakade. Det var så roligt att 17 av 20 barn tyckte 
att palsternacka var jättegott, speciellt rå.  Vi 
avslutade med att göra grönsakstavlor av olika 
skalrester samt det som blivit kvar efter provningen. 
LUNCH 
12:10 Under gymnastiken hade vi några springlekar 
med  grönsaksinfluenser, ex vid station rödbeta 
hoppa på ett ben. Efter att barnen sprungit av sig 
hade vi en tipspromenad med 6 frågor (1,X eller 2) 
som berörde Klimatsmarta Matvanor. Barnen gjorde 
frågorna i mindre grupper. Om vi har tid kvar gör vi 
¨Kaniner och morötter¨.  
12:45 Vi avslutade dagen med  att dela ut ett 
gemensamt diplom till klassen ¨Klimatsmarta 
juniorer¨ 
 
Hör  gärna av er till oss om upplägget verkar 
intressant för din förskola eller skola!! 6 
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Försäljningen av ekologiska produkter 
exploderar 

Försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt ökade 
med cirka 50 procent under första halvåret 2015 i 
svensk detaljhandel. 

Försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel 
i Sverige har accelererat ytterligare jämfört med 
rekordåret 2014. Det visar en halvårsrapport av 
konsultföretaget Ekoweb. 

Ekoandelen i detaljhandeln var drygt 5 procent vid 
årsskiftet men är efter de nya siffrorna cirka 7,5 
procent. Det kan jämföras med det ledande ekolandet 
Danmark som har en andel om 8 procent 2015 för sin 
ekoförsäljning. 

Finns mer bananer 

– Det är främst en volymökning. Ekologiskt ökar i antal 
hyllmeter i butikerna. Mer produkter säljs och nya 
produkter tillkommer i butikernas sortiment. 
Dessutom har den tillgängliga råvaran ökat på flera 
områden, till exempel när det gäller sallad, bananer 
och ägg. Det gör att marknadens efterfrågan nu kan 
tillgodoses på ett bättre sätt, säger Cecilia Ryegård, 
från Ekoweb, som gjort sammanställningen för 
halvårsförsäljningen i Sverige. 

Alla tecken tyder alltså på att 2015 blir ett ytterligare 
rekordår för den svenska ekoförsäljningen. 
Jämförelsevis kan noteras att under 2014 ökade 
ekoförsäljningen med 30 procent under första halvåret, 
detta rekord blir alltså rejält slaget 2015. 

Källa: Martin Berg, lantbruk.com, 8 september 2015 

 
Fakta:  

Ekoförsäljningen 

De sålde mest eko första halvåret 2015 

ICA: + 58 procent. 

Coop: +18 procent. 

Axfood: +48 procent. 

Bergendahls: +60 procent. 

Systembolaget: +68 procent. 

  

Så här ser försäljningssiffrorna av ekologiskt 
och KRAV-märkt ut för tidigare år. Helår. 

2014: +38 procent. 

2013: +13 procent. 

2012: +6 procent. 

2011: +11 procent. 

2010: +11 procent. 

2009: +18 procent. 

En vanlig syn i butiken i dag -  helt utplockat i ekohyllorna 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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Rejäl ökning för svensk ekomjölk 

Försäljningen av svensk ekomjölk har den största 
ökningstakten i världen just nu. Arla uppger att 
den ökar med 24 procent under det första 
halvåret 2015. 

Arlas ekoförsäljning ökade med 24 procent under 
det första halvåret. Ökningen gäller för 
försäljning mot både detaljhandel och den 
offentlig sektor Tittar man på siffrorna för endast 
detaljhandeln är ökningen 29 procent, skriver 
sajten Ekowebb. 

 

"Ökande efterfrågan håller i sig" 

– En fantastisk utveckling, inte minst med tanke 
på att försäljningen jämförs med rekordåret 
2014. Alla tecken tyder också på att den ökande 
efterfrågan håller i sig framöver, säger Ann 
Freudenthal, marknadsansvarig för Arla-
varumärket och det ekologiska sortimentet, till 
Ekowebb. 

– Det är ett uttryck för de svenska 
konsumenternas ökande intresse för ekologiskt 
och visar att trenden är ännu starkare i den 
privata konsumtionen. Men den offentliga 
sektorn går också fortsatt bra, fortsätter Ann 
Freudenthal. 

Arla är den största aktören på marknaden med 
en andel om cirka 60 procent. 

– Därför är det intressant att konstatera att Arlas 
försäljning av ekologisk mjölk, den enskilt största 
ekoprodukten i Sverige, ökar med 33 procent i 
detaljhandeln under första halvåret 2015, en 
tydlig fingervisning om hur ekologiskt går totalt 
sett i Sverige just nu. Vad vi hittills sett från 
övriga världen i år är det en siffra som ligger 
långt över andra marknader, även om eko går 
väldigt bra på fler håll, konstaterar Cecilia 
Ryegård på Ekoweb. 

 

Stor betydelse för svenska marknaden 

Som största aktör på svensk ekomarknad var 
Arla också den aktör som hade störst 
betydelse för rekordökningen i Sverige 2014, 
när den svenska ekomarknaden ökade med 
38 procent, mest i världen. Den ekologiska 
mjölken ökade också mest i världen i Sverige 
2014 (+ 42 procent i värde). 

Enligt Ekowebs bedömning så kommer cirka 
25 procent av försäljningsvärdet på hela den 
svenskproducerade andelen ekologiskt, alla 
kategorier, från en svensk Arlagård. 

Källa: Martin Berg, lantbruk.com, 8 
september 2015 

 

 

Nordens  största ekologiska mässa 
närmar sig. Den 1 och 2 november i 
Malmö. Inträdet är gratis, för alla som 
registrerar sig via nätet, se länk: 
 
http://www.nordicorganicexpo.com/ 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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Chefer: "Mindre kött i skolmatsalen" 
NORRBOTTEN Mer vegetariskt – mindre kött. Så 
vill länets kostchefer förändra skolmaten. Men 
de flesta väljer en annan väg än i Gällivare, som 
infört köttfria tisdagar. 
NSD:s artikel om Gällivares köttfria tisdagar har 
lett till en stor diskussion på Facebook. Men hur 
ser det ut med vegetarisk mat i skolorna i 
resten av Norrbottens kommuner? 
Svaret är att alla vill ha mer grönsaker och 
mindre kött, men få har slagit till med en 
vegetarisk dag i veckan, även om många 
kostchefer har tänkt tanken. 
– Vi tycker att det är jättepositivt. Hoppas att 
fler tar efter. Jag kan bli förundrad över att det 
finns människor som tycker att det är fel. Vi äter 
alldeles för mycket kött, säger Maria Stoltz, 
kostchef i Piteå. 
I hennes egen kommun är det däremot inte 
aktuellt ännu. 
I Jokkmokk serverar man helvegetariskt en gång 
i veckan under fem av sex veckor. Så har det 
varit sedan vårterminen 2015. 
–  Det verkar funka. Barnen äter, och jag har då 
inte fått några påringningar. Men jag tror att det 
kan vara lite svårt med vegetariskt i Norrbotten. 
Vi är nog vana vid att äta kött, säger Marianne. 

Bild: Kostcheferna i Norrbottens kommuner vill se 
minder kött och mer grönsaker i skolornas matsalar. 
Foto: Fredrik Sandberg, TT 

Yngvesson, kostchef i Jokkmokk. 
Andra kommuner vill gärna göra som 
Gällivare, och ha köttfria dagar varje vecka. 
– Mitt mål är att få det en gång i veckan, men 
vi börjar med en gång i månaden, säger 
Daniel Fjällström, kostchef i Arjeplog. 
–  Vi har ännu inte infört någon helvegetarisk 
dag. Jag har funderat på det, men inte gått 
vidare med det, säger Hanna Lyhamn, 
kostchef i Kalix. 
Vissa kommuner erbjuder ett dagligt 
vegetariskt alternativ. Det är däremot svårt i 
mindre kommuner, eller i byaskolor. 
–  Vi har vegetariskt varje dag i Kiruna C, men 
på mindre skolor måste man beställa i förväg, 
säger kostchefen Marianne Schröder 
Maagaard, kostchef i Kiruna. 
Skälet till att kostcheferna vill servera mer 
grönsaker är att norrbottningarna, precis som 
alla andra svenskar, äter för mycket rött kött. 
Med det menas nöt, gris, lamm, men även 
vilt. I rött kött ingår också charkuterier, allt 
från leverpastej till prickig korv. 
Livsmedelsverket rekommenderar högst 500 
gram per vecka. 
–  Vi äter alldeles tillräckligt med kött, och 
konsumtionen ökar enormt. Vi behöver mer 
grönsaker och bönor, säger Åsa Häggström, 
kostchef i Älvsbyn. 
Men det finns även andra skäl att minska på 
köttet i skolorna. 
– Det är ett miljötänk, så att vi kan vara en 
hållbar och klimatsmart kommun, säger 
Jeanette Everos, kostchef i Luleå. 
Hennes kollega i Arvidsjaur, Camilla Grahn, 
håller med. Hon arbetar för att införa en 
daglig alternativ rätt, utan kött. 
– Vi har inget utpekat vegetariskt. Men vi 
tittar på att införa en grönsaksrätt. Om man 
vill ska man kunna välja den, säger hon. 
Källa Bo Torbjörn Ek, nsd.se, 18 september, 2015 
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Ny undersökning:  

Sådan mat vill vi äta mer av 

Ekologisk, närproducerad mat utan E-ämnen 
och tillsatt socker – så vill vi helst äta!  
Svenskarna vill ständigt förbättra sina 

matvanor. En ny undersökning visar vad vi 

planerar att äta mer – och mindre – av 

framöver. 

Hösten är för många en nystartsperiod, då vi 

sätter igång med nya projekt och tar tag i 

dåliga vanor. Att börja äta bättre är en vanlig 

målsättning efter sommaren, något 

Viktväktarna tagit fasta på i en ny Sifo-

undersökning, som visar att hela 59 procent av 

svenskarna planerar att ändra sina matvanor. 

 

Svenskproducerad mat 

Närodlade och närproducerade livsmedel blir 

alltmer efterfrågade, framför allt bland äldre.  Vi 

blir mer medvetna om att långa 

transportsträckor är dåliga för miljön och att 

svenska frukter och grönsaker ofta är mindre 

besprutade än de importerade. Hela 33 

procent svarar att de vill prioritera 

svenskproducerad mat. 

 

Ekologiska livsmedel 

Ekoboomen visar inga tecken på att sakta ner. 

Allt fler efterfrågar ekologisk mat som inte 

besprutats med giftiga bekämpningsmedel. 

Undersökningen visar att 29 procent av 

svenskarna vill handla mer ekologiskt 

framöver. 

Det här vill vi äta mindre av 
 
Mat med tillsatser 

”Clean eating” har blivit ett populärt begrepp, 

som går ut på att man äter så ”ren” mat som 

möjligt. Man undviker processad mat, 

halvfabrikat, syntetiska E-ämnen och andra 

tillsatser. Istället äter man naturlig mat lagad 

från grunden. Bland de tillfrågade ville 19 

procent prioritera mat fri från tillsatser. 

 

Tillsatt socker 

Även sockerfri mat är en stark trend. Vi blev 

mer och mer upplysta om sockrets negativa 

hälsoeffekter och vill ta oss ur sötsug och 

sockerberoende. 17 procent svarade att de vill 

äta mer sockerfri mat.  
Källa: Malin Karlberg, MåBra, 22 september 2015  
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Finspång går bananas 

Har du någon gång sett politikerna eller lärarna i 
Finspång gå klädda i banandräkter? Nu när det 
satsas på att göra kommunentill en Fairtrade City 
är det inte omöjligt att du får se dem så. 
Banandräkterna har köpts in av styrgruppen för 
Fairtradesatsningen i kommunen och kommer att 
används som ett hjälpmedel för att sprida 
informationen om rättvis handel och etisk 
upphandling. Ett humoristiskt inslag för att bli 
ihågkomna. 
– Det är ett sätt att verkligen synliggöra vad man 
pratar om när man när man opinionsbildar. Har 
man banandräkterna på sig kommer man att 
kunna dra igång ett samtal. Åker man till en skola 
eller förskola är det jättebra, eleverna lär ju 
komma hem och ha funderingar kring det här, 
säger socialrådet Ulrika Jeansson (S). 
Dräkterna kommer bland annat att användas 
under Fairtradeveckan, som drar igång den 12 
oktober. Då kommer Fairtrade att 
uppmärksammas på flera olika håll i kommunen 
genom olika fikasatsningar. Till exempel kommer 
Svenska kyrkan att bjuda pendlare på kaffe, 
kafeterian i kommunhuset kommer att ha en 
särskild kampanj och Coop kommer att ha en 
utställning med över 90 produkter som är 
Fairtrademärkta. 

  

Bild: Bananer. Herman Vinterhjärta, Emma Abrahamsson 
och Hanna Höglund klär sig i banandräkter.  
Bild: Karolina Wiborn 

– Vi kommer att vara här på Bildningen en dag och 
informera om det här och åka ut till en annan skola 
med lite yngre elever. Vi har också pratat med 
företagarna i Finspång och vill gärna ha fler 
engagerade, berättar Ulrika Jeansson. 
Den 15 oktober är det dessutom Fairtrade 
Challenge, en kampanj som går ut på att få så 
många som möjligt att fika Fairtrade under en och 
samma dag. Eftersom det infaller samma dag som 
seniordagen och det där kommer att erbjudas 
Fairtradefika, kommer Finspång att ha många som 
fikar rättvist. 
– Alla som vill kan ordna en fikapaus, det kan vara 
antingen internt eller för offentligheten. Man går in 
på Fairtrade Challenge´s hemsida och anmäler hur 
många deltagare man är. Det är en tävling mellan 
kommunerna, och just nu när vi har anmält 
seniordagen och kafeterian i kommunhuset ligger 
Finspång på tredjeplats i Sverige med flest deltagare 
per capita, säger Hanna Höglund, från Finspångs 
kommun som också är koordinator för Fairtrade 
City. 
I går inleddes en utbildning för de Finspångsbor som 
vill bli Fairtradeambassadörer. Utbildningen 
genomförs under tre dagar vid olika tillfällen under 
hösten och vintern. Målet är att kommunen ska bli 
en Fairtrade City till våren 2016. För att bli 
diplomerade behöver Finspång bland annat ha 40 
olika Fairtradeprodukter i fem olika butiker, det ska 
vara fyra olika kaféer eller restauranger och 20 
arbetsplatser som serverar dessa produkter och 
kommunen ska erbjuda rättvisemärkta produkter 
inom kommunens avtal. 
– Vi vill bidra till en mänskligare värld. Det handlar 
om att skapa vettiga villkor för människor som har 
det sämre än oss. Har man varit i Indien eller i Kenya 
och sett hur jordbrukarna där har det, så är det inte 
så svårt att betala några kronor extra för produkten 
här, för att de ska få det bättre, säger Larseric 
Ramlöv (FP). 
Källa: Karolina Wiborn, 16 sep 2015, Folkbladet.se 

 
 



Lätt att välja rätt 
Den 15 september organiserade SP ett 
seminarium ¨Lätt att välja rätt¨ i samarbete 
med Nationellt Centrum i Vara. Målet med 
dagen var att öka fokus på klimatmedvetna val 
av livsmedelsråvaror i offentliga måltider. 
Många intressanta föreläsare var på plats, ex 
Paul Svensson, Livsmedelsverket och SP själva.  
Livsmedelsverket presenterade sina nya matråd 
som kan sammanfattas till ¨Hållbart för hälsan 
och miljön: Äta grönare, Äta lagom mycket och 
Ha rörelse i dagen¨.  Att kosten har inflytande 
på hälsan vet vi, men vad vi kanske inte visste är 
att kosten var den största riskfaktorn när det 
gäller för tidig död i Sverige, och ett högt BMI 
(som även det ofta är kopplat till kosten) en stor 
riskfaktor för sjukdom i Sverige.  
Läs mer om Livsmedelsverkets nya råd på: 
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-
halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/ 
 

 
Forskning och utveckling 

Källa: Läkartidningen, Jan 2015; 112 C4TH 

 

Vad är Daly? 
 

Funktionsjusterade levnadsår (disability 
adjusted life years, DALY) är ett mått 

utvecklat av  WHO. Hänsyn tas både till för 
tidig död (YLL) och funktionsnedsättning 

(YLD). Måttet används för att beräkna 
sjukdomsbördan på populationsnivå.  

 

Birgitta Florén, SP, betonade att alla små 
förändringar i storkök kan ge stor effekt på 
klimatgaserna. Förändringen kan dels vara att byta 
ut nötköttet i en rätt mot fisk eller  vegetabilier, 
men det kan också vara att byta ut riset mot 
bulgur eller potatis. Även om riset inte är en lika 
stor klimatbov som nötköttet, är det en bulkvara 
och serveras många portioner under ett år blir 
skillnaden ändå stor. 
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Barn avråds från att äta riskakor 

Ris innehåller så höga halter av det cancerframkallande 
ämnet arsenik att Livsmedelsverket nu ändrar sina 
kostrekommendationer. Barn ska inte äta ris eller 
risprodukter mer än fyra gånger i veckan och avråds helt 
och hållet från att äta riskakor. I våras kunde SVT avslöja 
att ris innehåller det cancerframkallande ämnet arsenik. 
Nu har Livsmedelsverket (SLV) undersökt 102 
risprodukter som finns ute i handeln, och slår nu fast att 
arsenikhalterna i vissa fall är för höga. – Vi visste redan 
att det fanns arsenik i ris. Det vi nu har kommit fram till 
är att vissa produkter på marknaden innehåller ganska 
höga halter. Bland annat så har vi ett råd om att barn 
som är under sex år inte bör äta riskakor. Och vi andra 
kan äta riskakor ibland beroende på hur mycket annat ris 
vi äter, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på SLV.  

Även vuxna bör äta mindre 

Barn under sex år rekommenderas alltså att inte äta 
riskakor alls. Barn bör heller inte äta ris så ofta. Alla barn, 
även barn som är äldre än sex år, bör inte äta ris eller 
risprodukter mer än fyra gånger per vecka. Som 
risprodukter räknas till exempel risgrynsgröt, risnudlar, 
rismellanmål eller frukostflingor baserade på puffat ris. 
Vuxna kan äta mer ris än barn. Men vuxna som äter ris 
ofta, fler än sju gånger per vecka, bör inte äta så mycket. 
SLV rekommenderar att vuxna som äter mycket ris att 
försöka dra ner på riskonsumtionen, mer än så 
specificerar de inte rådet. 

Ökar cancerrisk 

Arsenik är ett av det mest cancerframkallande ämnen 
som finns. Det finns i berggrunden och grundvattnet på 
många håll i världen. Ris har en förmåga att lätt binda 
arsenik medan det växer. – Den som under många år 
äter produkter med arsenik i så ökar man risken för olika 
cancerformer, lungcancer och urinblåsecancer, säger 
Emma Halldin Ankarberg. SLV slår fast att ekologiskt ris 
innehåller lika mycket arsenik som icke-ekologiskt ris. 
Råris innehåller högre halter arsenik än basmati- och 
jasminris. 

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi har de här 
halterna i riset. Och våra råd är ju en kortsiktig lösning på 
det här. Vi vill ju inte ha råd om något som är ett 
baslivsmedel i Sverige. Och här jobbar ju vi både 
nationellt och internationellt med att försöka få ner 
halterna istället för att försöka ge konsumenterna råd.  

 

 
Forskning och utveckling 

Vi uppmanar företagen att leta efter rissorter som har 
lägre halter arsenik. Dessutom jobbar vi mot EU-
kommissionen och Världshälsoorganisationen, så att 
vi får stränga gränsvärden så att vi blir av med 
produkterna med de allra högsta halterna, säger 
Emma Halldin Ankarberg. 
Källa: Jenny Lagerstedt, svt.se, 29 september 2015 
 

Fakta: Arsenik i ris 
Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt 

i varierande halter i berggrunden och tas upp via 
växter via jorden eller bevattningsvattnet. 

Människor får i sig arsenik främst via dricksvatten 
och viss föda. Halterna av arsenik varierar naturligt 

mellan olika platser på jorden och kan dessutom 
variera från en åkerlapp till en annan, vilket gör det 

svårt att slå fast om ris från ett visst land eller region 
innehåller högre eller lägre halter. Det spelar ingen 

roll om man köper ekologiska risprodukter eller inte. 
Ämnet återfinns i båda kategorierna.  

Livsmedelsverket har visat att flera risprodukter på 
marknaden innehåller höga halter arsenik. Halterna 

innebär inga akuta risker men på lång sikt kan de 
innebära ökad risk för bland annat cancer.  

Arsenik uppträder i två huvudformer, organisk och 
oorganisk. Oorganisk arsenik är den form som är 

giftig för människan. Arsenik är cancerframkallande 
och kronisk exponering för oorganisk arsenik kan ge 

upphov till många hälsoeffekter som hjärt-
kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och 

neurologisk påverkan, framför allt hos barn.  
Källa: Livsmedelsverket/Karolinska institutet  
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Kurser 

KURSPROGRAM 
 1. Föreläsning  
Den teoretiska föreläsningen är uppdelad i två delar: 
Klimatsmart mat och Klimatsmarta matvanor.  
I “Klimatsmart mat” berättar vi om hur mat-
produktionen påverkar miljö och klimat. Vi reder ut 
orsak och verkan av olika typer av livsmedelsproduktion. 
Vi tittar även närmare på ekologisk mat och går igenom 
olika miljömärkningar.  “Klimatsmarta matvanor” 
handlar om vad som påverkar våra matvanor och hur 
matvanor kan förändras. Vi pratar också om behovet av 
protein och alternativa proteinkällor. 
  
Föreläsningen riktar sig till pedagoger och föräldrar.  
För de pedagoger och föräldrar som inte har möjlighet 
att närvara under utbildningsdagen kan vi erbjuda en 
webbaserad föreläsning som genomförs vid ett separat 
tillfälle. 
  
2. Workshop  
I workshopen arbetar vi med pedagogiska matövningar 
och olika pedagogiska verktyg, t.ex smaktester där vi 
jämför olika grönsaker och blindtestar ekologiskt kontra 
oekologiskt, bygger matkollage och grönsaksinspirerat 
pyssel.  
 
  

3. Matlagning och klimatsmart buffé 
Gemensam matlagning med klimatsmart inriktning, som 
ska inspirera deltagarna till klimatsmarta matval, kan 
komplettera första stegen i utbildningen.  
  
Deltagarna lagar klimatsmarta maträtter och vi avslutar 
med att duka upp till en buffé och låter oss väl smaka 
samtidigt som vi gör en utvärdering av de olika 
maträtterna. Pedagoger, kockar och om möjligt, 
föräldrar, deltar i matlagningen. Föräldrar som inte är 
med vid den praktiska matlagningen kan bjudas in, i 
mån av plats, för att vara med och provsmaka den 
tillagade buffén. 
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KLIMATSMARTA MATVANOR  
Klimatsmart mat = hälsosam mat = bra ekonomi 
Minska matsvinnet, öka det ekologiska, öka intresset för vegetarisk mat hos barnen. 
Ekomatcentrums kurser är subventionerade av Naturvårdsverket under 2015. 
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  

http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm


 
 
 

 
 
 

 
 

KLIMATSMART, EKOLOGISKT OCH 
EKONOMISKT 
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Klimatsmart, 
ekologiskt och ekonomiskt 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.  
 

Priser från 5 000 kr för en hel grupp. 
  

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/Kurser.htm  
  
 

 

SÄSONGSGUIDER FÖR ”FRUKT & GRÖNSAKER” 
OCH ”FISK & SKALDJUR”. 

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 uppdaterad  och kan beställas direkt från vår hemsida.   
Beställ direkt på; http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm 

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2015.pdf 
 

NYTT Kursmaterial! 

Beställ direkt från vår hemsida. 40 kr + moms och frakt vid beställning 
av enstaka exemplar. Begär offert om ni vill beställa flera exemplar! 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm  

Kurser och priser 2015 
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