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Här kommer nu ett sista nyhetsbrev innan jul. Det har varit 
ett händelserikt 2015 med flera spännande projekt och 
utbildningar runt om i landet även om det finansiellt har 
varit ett tufft år för Ekomatcentrum.  
 
Men nu blickar vi framåt och tar nya tag inför nästa år. Vi 
börjar med att ge föreningen Ekomatcentrum ett rejält 
ansiktslyft och hoppas därigenom att få fler medlemmar.  
 
Även Ekomatsligan kommer att förändras något. Nytt för 
nästa år är att diplomeringen kommer att ske redan i maj. 
Årets tema kommer att vara ekologiskt bröd. Dessutom 
kommer en ny gren ¨Ekobrödsligan¨ att instiftas i 
samarbete med Polarbröd.   
 
Den 15 december överlämnade vi en namninsamling och 
en petition till Elisabeth Backteman, Statssekreterare på 
Näringsdepartementet.  
 
Den 26 januari arrangerar den Danska Ambassaden ett 
seminarium om ekologiskt och ekonomiskt i det offentliga 
köket. Missa inte inbjudan som bifogas i mailutskicket!  
 
Passa på att göra ett kundskapslyft på sportlovet. Boka 
en inspirerande utbildning redan nu! Ring eller maila oss 
för att boka. 
 
Till sist vill vi önska er alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR! 
 
Hälsningar Eva och Mimi 

Läs mer om: 
Föreningen Ekomatcentrum, sid 2  
Överlämning av petitionen, sid  3 
 

Ekomatsligan och ¨Brödpriset¨, sid  4 
Det händer i jan-feb, sid 10 

Ho 
Ho 

Preliminärboka 30 maj!  
Ekomatsligan 2016 med tema 
”Vårt dagliga bröd” på 
Piperska Muren i Stockholm 

Kurser på sportlovet? 
Välj bland våra teman: 
Mat, klimat, ekologi, ursprung & 
vegetarisk matlagning 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
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Medlemskap 2016 

 

Många av er som läser nyhetsbrevet kanske inte är medvetna om att Ekomatcentrum är en 
medlemsförening.  Under de  senaste  10 åren har den ideella föreningen inte varit särskilt aktiv gentemot 
sina medlemmar.  Men det ska vi ändra på nu!. Vi har omstrukturerat medlemsförmånerna  och hoppas 
därmed kunna knyta till oss fler medlemmar.  Fram till i år har vi haft enbart en typ av medlemskap, med 
samma förmåner och kostnader för alla medlemmar. Från och med 2016 kommer det att finnas olika 
former av medlemsskap, beroende på vilka medlemsförmåner  och tjänster som är intressanta för 
medlemmen. Vi  vänder oss  till  enskilda personer, kommuner, företag och andra intresserade 
organisationer. Se nedan! 

 

Föreningsnytt 

Kontakta gärna oss för mer information! 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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50 % ekologiskt till 2020 i offentlig sektor! 

Petition och namninsamling 
 

Den 15 december lämnade Ekomatcentrum över 
en petition och en lista med 312 namn till 
Elisabeth Backteman, statssekreterare 
Näringslivsdepartmentet .  

Ekomatcentrum vill se ett nytt mål för ekologiskt i 
offentlig sektor i nya Livsmedelsstrategin. 
Förslaget är 50 % ekologiskt till 2020. 

En ny Livsmedelsstrategi kommer att presenteras 
under våren 2016. Tyvärr finns i dagsläget inga 
mål för ekologiskt med i strategin. 
Ekomatcentrum vill se en fortsatt stark utveckling 
av ekologiska inköp i offentlig sektor. Utan 
centrala politiska mål riskerar utvecklingen att 
stagnera.  
 

Våren 2006 satte dåvarande röd-gröna regeringen 
ett "vågat" konsumtionsmål för ekologiskt, 25 % 
ekologiskt i offentlig sektor till 2010. 
Konsumtionsmålet förväntades sätta ett positivt 
tryck på livsmedelskedjans alla led och leda till en 
ökad tillgänglighet och produktutveckling av det 
ekologiska utbudet. Dessutom förmodades 
volymen av ekologiskt öka och priserna med stor 
sannolik minska. Övriga utmaningar kring 
ekomaten såsom kunskaper, attityder och 
köpvanor skulle påverkas positivt. Med facit i 
hand kan vi konstatera att alla dessa antaganden 
uppfyllts. Andelen ekologiskt i offentlig sektor 
nådde under år 2014 upp till 27 % och 5-6 % i 
butik. Merpriset för ekologiska livsmedel har 
sjunkit från 30 % till 25 %. Och ekologiska 
livsmedelsbutiker poppar upp som svampar i 
jorden.  

 

Varför inte fortsätta med ett lyckat koncept? 

Sara Jervfors, Mimi Dekker och Eva Fröman 
överlämnade därför en petition med 312 
namnunderskrifter till statssekreterare 

 

Föreningsnytt 

 
Elisabeth Backteman på 
Näringslivsdepartementet under tisdagen. 
Flera av de som skrivit under petitionen är 
centrala personer med stort inflytande över 
maten i Sverige. Från offentlig sektor var det 
framförallt kostchefer och kökschefer. Men det 
fanns även med namn från företag och 
föreningar  ex hållbarhetschefer från Coop och 
Axfood, Magnihill, KRAV och 
Naturskyddsföreningen. Dessutom även kändis 
kockar som Paul Svensson och Ulrika Brydling. 
 
Stort tack till alla er som skrev på!! 
 
Vi hoppas nu att det ska kunna påverka 
regeringen i en positiv riktning mot ett nytt 
politiskt mål för offentlig sektor. 
 

Bild från v till h: Mimi Dekker, Sara Jervfors, Eva 
Fröman  och Elisabeth Backteman  
 

50 % EKO 2020! 

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


Ekomatsligan 

4 

EKOMATSLIGAN 2016 – med Ekobrödsligan 
 
Från och med nästa år kommer Ekomatsligan att äga rum på våren i 
stället för hösten. Anledningen är att den konkurrerar med  många  
liknande events under hösten. Ekomatsligan 2016 är nu preliminärbokad  
till måndag den 30 maj.  Under januari 2016 kommer vi att bekräfta  
datumet, men vi ber er redan nu göra en notering i era kalendrar!   
 
2016, sätter vi fokus på bröd. Anledningen är att det finns väldigt lite information om vilken typ av bröd 
som efterfrågas och serveras i offentlig sektor. Just ekologiskt bröd utgör endast 2 % av allt bröd som 
serveras i offentliga storkök.  Det vill vi ändra på .Tillsammans med Polarbröd, som är starkt engagerade 
i hållbarhetsfrågor, instiftas i Ekomatligan 2016 en ny gren ”Ekobrödsligan”. Den nya grenen syftar till att 
öka intresset för ekologiskt bröd , köpt eller egenbakat, i offentlig sektor. Formerna för ”Ekobrödsligan” 
kommer att offentliggöras  i vår.   
 
Enkäten, som vi skickar ut till landets alla kommuner och landsting varje år, kommer därför att utökas 
med några frågor om bröd. Dessutom kommer den att gå ut till alla kommuner och landsting redan i 
mitten av januari. Vi har stora förhoppningar om att få in fler svar än förra året, då vi nådde  82 procents 
i svarsfrekvens. Stort tack för er medverkan!  

 
 

Från 25 till 30 % 
Ny nivågräns i Ekomatsligan - 30 % nästa år! 
Under Ekomatsligan 2015 beslutades 
enhälligt att höja nivågränsen för nästa års 
diplomering till 30 procent. Målet är sedan 
att successivt öka med 5 procentenheter för 
varje år så att vi år 2020 har ribban på 50 
procent ekologiskt.  
 
Vi hoppas på  förståelse för detta beslut och 
att det ska leda till  en fortsatt positiv 
utveckling av ekologiskt i offentlig sektor 
framöver.  
 

Info från Lantmännen: 

Ekologiskt och närproducerat 

Vårt sortiment av ekologiska produkter är 
inte bara ekologiska utan även 
närproducerade. Våra pannkakor lagas 
hemma hos oss i Laholm, mjölet mals i 
Malmö och Uppsala och våra pasta- och 
frukostprodukter görs hemma hos oss i 
Järna. Kan det bli mycket bättre? 

 

Efterfrågan har ökat på ekologiska produkter 
och vi erbjuder ett sortiment av både EU -
ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi 
ser över vårt ekologiska sortiment 
regelbundet och kommer att fortsätta 
utveckla de ekologiska produkter som våra 
kunder efterfrågar. 

Läs mer på: 
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/
Vart-ekologiska- 

Källa: Lantmännen,  dec 2015 

 

 

 

http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
http://www.cerealiafoodservice.se/Nyheter/Vart-ekologiska-
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Nyheter 

Dubbelt så många nya KRAV-märkta 
bröd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hittills i år har 88 nya KRAV-märkta bröd 
lanserats, vilket är nästan dubbelt så många  
som under hela 2014. Att välja bröd från 
spannmål som odlats utan kemiska 
bekämpningsmedel, GMO och konstgödsel är  
en investering i vår livsviktiga jord. Dessutom 
slipper du en hel del onödiga tillsatser. 
KRAV-märkta bröd har länge fört en tynande 
tillvaro i butikernas brödhyllor, men efter två år 
med många produktlanseringar, 50 under 2014  
och nästan 90 hittills i år, finns det sammanlagt 
340 olika KRAV-märkta bröd. Ett av bröden är 
Polarbröds KRAV-märkta tunnbröd Akka: 
 
– Polarbröd har satt som mål att nå full  
hållbarhet 2022. Redan 2008 lanserade vi ett 
ekologiskt bröd i butik, men då var marknaden 
inte mogen. Förra året kom Polarknäcke 
Ekologisk och som marknadsledare inom 
kategorin är vi nu stolta över att kunna erbjuda 
Akka ekologisk mjukt tunnbröd, säger Maria 
Eriksson, produktchef på Polarbröd. 
 
Polarbröd har under en längre tid sett en ökad 
efterfrågan från offentlig sektor på sina KRAV-
märkta bröd, och nu möter de en liknande 
utveckling inom dagligvaruhandeln. 
– Vår förhoppning är att kunna lansera fler 
produkter framöver, säger Maria Eriksson. 
Skillnaderna mellan oekologiskt och KRAV-
märkt bröd är först och främst hur spannmålen 
odlats.  

 
I KRAV-certifierad produktion odlas spannmålen 
utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och 
GMO. För att få bukt med skadeinsekter och ogräs 
arbetar lantbrukaren istället aktivt med växtföljd 
och innovativa tekniker, som till exempel tistel-
skärare.  
 

Sedan ska spannmålen bli till bröd och även under 
den processen skiljer sig det KRAV-märkta från det 
oekologiska brödet. Till exempel tillåts inte 
färgämnet betakaroten i KRAV-märkt bröd. Det är 
heller inte tillåtet med mono- och diglycerider av 
fettsyror, vilket används som förtjocknings- 
stabiliserings- och emulgeringsmedel i många bröd. 
Däremot tillåts fruktkärnmjöl och xantangummi.  
 
– Det är extra roligt att så många nya bröd lanseras 
just i år då FN har deklarerat att jordarna ska stå i 
centrum. Och spannmålen som brödet bakas av 
kommer ju direkt från myllan, säger Johan Cejie, 
försäljningschef KRAV. Källa: KRAV, 20 okt 2015 
 
Läs mer här: 
http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/tillsatse
r.pdf 
 

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/tillsatser.pdf
http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/tillsatser.pdf
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Råd och Röns rangordning  

av de testade russinen  

med Urtekram i topp.  

 
Nyheter 

Test i Råd & Rön;  Är dina russin giftfria? 
Söta, lagom skrynkliga russin hör julen till. Men det är 
inte bara sött och gott med de torkade vindruvorna. 
Flera av dem innehåller mögelgifter och rester av 
bekämpningsmedel. I Lidls  russin – som riktar sig till 
barn – hittades rester av inte mindre än 15 
bekämpningsmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montedos russinförpackningar, som köpts på Lidl, säljs 
i tolv färgglada småförpackningar som har teckningar 
på lekande barn på framsidan. På de små 
förpackningarna står argument på engelska om att 
russin är frukt och därför ett bättre mellanmål än 
onyttigt godis. Men Råd & Röns laboratorieanalys visar 
att de här russinen är långt ifrån nyttiga. I Lidls russin 
hittade vi rester av 15 olika bekämpningsmedel, varav 
två är förbjudna inom EU. – När vi bedömde halten av 
bekämpningsmedel tittade vi på antalet olika 
bekämpningsmedel. Lidls och Garants russin stack ut, 
eftersom vi hittade så många olika 
bekämpningsmedel. Ingen vet hur de här medlen 
samverkar och påverkar varandra, säger Anna Edberg, 
projektledare för russintestet. Det utgör ingen 
hälsorisk att äta mat som innehåller små mängder av 
bekämpningsmedel, men barn löper större risk 
eftersom de väger mindre. En annan riskgrupp är 
personer som äter sådana här produkter varje dag. I 
Lidls fall är det även tydligt att marknadsföringen riktar 
sig till småbarnsföräldrar, och därför bedömer vi den 
ännu hårdare. 
 
Russinen får dessutom sämst betyg av smakpanelen 
som tycker att de är torra, känns gamla och bara 

smakar socker. Köp dem inte! 
 
Obesprutade ekologiska russin  
Hälften av de fjorton russinmärkena i Råd & 
Röns test är ekologiska. Glädjande nog hittade 
vi inga rester av bekämpningsmedel i några av 
dem. Däremot hittades minst ett 
bekämpningsmedel i alla de konventionellt 
odlade russinen.  Russinen sam även mandlar 
testades även för förekomsten av mögelgifter.  
 
Läs mer om testet på: 
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--
skonhet/russin/  
 

Källa: Råd och Rön, 25 nov 2015   
 

Bilden visar Montedos russin samt Garants russin.  

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--skonhet/russin/
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--skonhet/russin/
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--skonhet/russin/
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--skonhet/russin/
http://www.radron.se/tester/mat-halsa--skonhet/russin/


 
Bekämpningsmedel i 80 % av frukten 

Nyheter 

Under 2014 hittade Livsmedelsverket 480 främmande 
substanser i totalt 1 743 stickprov av färska, frysta eller 
bearbetade livsmedel. I konventionellt odlad frukt och bär 
fanns rester av bekämpningsmedel i 93 % av alla prover. 
Trist är att svenskt inte alltid är bättre.  
 
Visserligen hittade Verket ytterst få livsmedel, ett par 
procent, där halterna av olika bekämpningsmedel 
överskrev gränsvärdet. Jättebra förstås!  Men samtidigt 
fann man också några ämnen som överhuvudtaget inte är 
tillåtna i Sverige. 
  
Vad gäller svenskodlade frukter och bär var det ett prov 
av totalt 59 som innehöll resthalter som överskred 
gränsvärdet. I ett prov äpplen fanns ämnet prosulfokarb, 
ett medel som överhuvudtaget inte är tillåtet att använda 
i äppelodling. Svenska äpplen och jordgubbar innehåller 
oftare rester av bekämpningsmedel än importerade. Hela 
97 % av svenska jordgubbar och 95 % av äpplena innehöll 
rester av bekämpningsmedel. Och vanligtvis inte ett 
ämne utan flera...Här kan det vara bättre med import! Än 
en gång försäkrar Verket att halterna är låga.  
 
Såväl konventionellt odlade bananer som citrusfrukter 
innehåller ofta bekämpningsmedelsrester i skalet. Där 
koncentrationen kan vara tämligen hög.  

 

Vad spelar det för roll? Ja, för den som vill koka 
marmelad, använda rivet citron- eller apelsinskal är 
det obehagligt. Och hur roligt är det att barnen skalar 
apelsiner när skalet innehåller rejält med 
svampmedel?  
Se också upp med druvor (s.k. bordsdruvor). Alla 87 
proverna innehöll rester av bekämpningsmedel och i 4 
fall över gränsvärdet.  
 
Däremot innehåller svenskodlade grönsaker mer 
sällan rester av bekämpningsmedel än det 
importerade.  
 
Några större skillnader mellan importerat och svenskt 
spannmål rapporteras inte i studien.  
 
I barnmat liksom i svin-, nöt- och kycklinglever samt 
kycklingkött hittades inga rester av 
bekämpningsmedel oavsett om det var svenskt eller 
importerat. Vad gäller ekologiskt hittade verket 2 
prover som innehåller rester av kemiska 
bekämpningsmedel som inte får användas inom 
ekoodling. Dock i mycket små mängder; ett prov 
ruccola från Italien och ett prov schalottenlök från 
Nederländerna innehöll otillåtna ämnen. 
  
Så här framställer Livsmedelsverkets resultatet. Fler 
och exakta siffror finns i rapporten:  Kontroll av 
bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2014. 
 
Lotta Brinck, www.miljomat.se  dec 2015 
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http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/mat-och-naring/laga-halter-bekampningsmedel-i-maten/
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Fler ekologiska skinkor i butikerna nästa år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäljningen av ekologisk julskinka kunde ha varit 
25 procent högre om råvaran hade räckt till, 
bedömer Johan Cejie, försäljningschef vid Krav. 
 
Till julen i år finns 320 ton skinka från Kravgrisar till 
försäljning. Nästa hela den volymen säljs som 
ekologisk, med undantag för drygt 8 ton som 
dessutom är nitritfri och därmed Kravmärkt. 
 
Ökat med 25 procent 
Mätt som utvecklingen under rullande tolv månader 
hade försäljningen av ekologiska charkprodukter till 
och med vecka 36 i år ökat med 25 procent. Med 
utgångspunkt från det kan man, enligt Johan Cejie, 
anta att även försäljningen av ekologisk julskinka 
kunde ha varit cirka 25 procent högre, det vill säga 
totalt runt 400 ton. Annorlunda uttryckt motsvarar 
bristen 80 ton. 
 
Rekordtidigt 
Dirk van der Krogt, kategoriansvarig för ekologiskt 
kött vid Svenskt Butikskött, konstaterar att 
julskinkan i år sålde slut till grossister och butiker 
redan före sommaren, vilket är rekordtidigt. 

Foto: ICA.se/recept 

 
– Kompletterande beställningar därefter har vi 
inte kunnat tillgodose, säger han. 
Både Johan Cejie och Dirk van der Krogt 
bedömer att tillgången framöver ändå kommer 
att närma sig den ökande efterfrågan. 
 
Fler nästa år 
Flera gårdar står enligt dem i begrepp att inom 
kort gå över till ekologisk grisproduktion. Johan 
Cejie räknar med att det under nästa år 
kommer att slaktas 30 procent fler grisar från 
Krav-certifierade uppfödare än i år. 
Dirk van der Krogt framhåller att läget för att 
ställa om till eko-produktion just nu är mycket 
gynnsamt med höga priser till bönderna och 
erbjudanden om långa avtal med slakterierna. 
Källa: www.Lantbruk.se   8 december 2015 

Ekologisk storslam för Herrestorp 
 
VELLINGE. Herrestorpskolan får tre av tre 
möjliga KRAV-märken. Detta innebär bland 
annat att minst 90 procent av maten är 
ekologisk. För att få tre KRAV-märken måste 
bland annat råvarorna vara ekologiska till 
minst 90 procent.  
– Det känns helt underbart! Ett bra kvitto på 
vårt långsiktiga arbete med ekologi och 
verksamheten kring måltiden på 
Herrestorp. Det känns riktigt kul att bli en 
del av det exklusiva sällskap som har tre 
KRAV-märken, säger David Gustavsson, 
kökschef, i ett pressmeddelande. 
Källa: Vellinge lokaltidning, 13 december 2015 

 

http://www.lantbruk.se/
http://www.lantbruk.se/


ICA Gruppens verksamhet ska vara 
klimatneutral om fem år 
ICA Gruppen har tagit beslut om att bli klimatneutralt* 
till 2020. Detta inbegriper den klimatpåverkan som 
verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor 
via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och 
tjänsteresor i både den svenska och baltiska 
verksamheten. Minskningen ska mätas utifrån en 
vetenskaplig metod framtagen av bland andra FN och 
WWF. 

ICA ska nå detta genom att minska klimatpåverkande 
utsläpp och ökad resurseffektivitet, men även genom att 
klimatkompensera den klimatpåverkan som inte kan 
elimineras i ICAs drift till 2020. Målet är satt utifrån 
metoden för vetenskapligt baserade klimatmål som är 
framtagen av WWF, FN Global compact, CDP och Word 
Resources Institute. 

- Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för 
oss. Vårt tidigare mål att minska vår direkta 
klimatpåverkan med 30 procent från 2006 till 2020 
uppnådde vi redan vid årsskiftet. Så vi vet att vi kan. 
Därför sätter vi nu ett nytt mycket mer offensivt 
klimatmål som vi är stolta över och som förhoppningsvis 
inspirerar andra företag att ta sitt ansvar, säger Per 
Strömberg Vd ICA Gruppen.  

Källa: Dagens Nyheter, 7 december 2015 

 

 
Nyheter 

Klimatsmart julbord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kocken Sara Wicklin, matstylist på House of 
Radon, lagar veganvarianter på julens 
favoriter. 
Kocken Sara Wicklin lagar veganvarianter på 
julens favoriter. 
Morotslax. Genom att baka morötter (använd 
gärna stora morötter) och lägga in dem i 
sötsur lag med dill får man smaken av gravlax. 
Krämig havre- och  sellerivegansson. 
Havrebaserad matlagningsgrädde ger den 
rätta krämigheten och kryddpeppar ger 
smaken i den här fiskfria varianten på en 
Janssons frestelse. 
Julbullar på kikärtor. Det här receptet ger 
fasta bullar som håller formen, eftersom 
kikärtorna inte är förkokta. Dessutom går de 
bra att förbereda. 
Bakade betor och kapris med 
senapsdressing. Den här salladen blir också 
ett gott tillbehör om man har kött, som 
skinka eller köttbullar, på julbordet. 
Rostad grönkålssallad med sharonfrukt  och 
granatäpple. Den här salladen är härligt salt, 
krispig, söt och syrlig på en och samma gång. 
Dessutom är den vacker och passar till 
julbordets smaker. 
Saffranspannkaka med kokosgrädde. Här får 
man den klassiska saffranssmaken och en 
krämig grädde till. Körsbär och mullbär ger 
pigg syra och rund sötma. 

Bild: Veganvarianter på julens favoriter. 

Hasselnöt- och  senapsbakad kålrot. Helbakade 
rötter har blivit populärt de senaste åren. Förkoka 
kålroten med lite ginger ale för att förhöja dess 
sötma och panera med hackade hasselnötter för 
extra ”crunch”. 
 
Tips från Sara när du ska laga veganmat: 
Ät mat lagad från grunden, och undvik 
halvfabrikat, med undantag från ekologisk tofu och 
surkål. 
Försök hitta näringstäta råvaror, även till 
tillbehören. 
Använd bra fetter, som kallpressade hampa- och 
olivoljor, inte bara raffinerad rapsolja. 
Källa: DN, 11 december 2015 
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Det händer i Januari-Februari 

Ekogalan 
Torsdagen den 28 januari arrangerars den årliga 
Ekogalan i Stockholm av Ekoweb. Det är en gala 
där hela ekobranschen möts, från mylla till 
hylla. Under galan presenteras alltid rykande 
färska marknadsrapporter om det gångna årets 
utveckling av den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. 

Seminarium på Fotografiska ”Ekologiskt 
och ekonomiskt i det offentliga köket”  
 
Seminarium på Fotografiska i Stockholm 
Danska ambassaden ordnar ett seminarium om 
¨Ekologiskt och ekonomiskt  i det offentliga 
köket¨ den 26 januari, på Fotografiska i 
Stockholm.  Ekomatcentrum är där och berättar 
om projektet ¨Klimatsmarta Matvanor¨. Andra 
föreläsare är bl a kändiskocken Paul Svensson 
och Anne-Birgitte Agger,  från  Københavns 
Madhus. Dessutom berättar två kommuner om 
sina framgångsrika projekt; Helene Hagberg, 
Folkhälsosamordnare och  Maria Tuvesson, 
Måltidsakademi från Upplands Väsby samt samt 
Karin Lundell från Eskilstuna.     

Den 10-13 februari anordnas en av de 
största ekomässorna i Europa. Biofach  
ligger i Nuremberg, Tyskland. Förutom 
ett par tusen utställare är det här en 
mötesplats för närmare 50 000 
människor från över 100 länder. 
Dessutom erbjuder mässan en mängd 
intressanta föreläsningar och seminarier. 

Februari, 2016 

Januari, 2016 

TIPS 
Tipsa oss gärna om intressanta 
aktiviteter som vi kan skriva om i 
nyhetsbrevet!  
 
Maila oss på : 
 
info@ekomatcentrum.se 

Stora Måltidsdagen / Magasin Måltid 
den 25 januari 2016 
 
Varmt välkommen till Stora Måltidsdagen 2016 
som i år går av stapeln i Södertälje - en 
kommun som ligger långt framme i arbetet 
med de offentliga måltiderna. Tema för årets 
heldag är HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT och vi kan 
utlova många AHA-upplevelser och värdefulla 
insikter kring hållbarhet i offentliga kök. Dagen 
bjuder på internationella exempel, lärorika 
nationella projekt och ett intressant samtal 
kring hur måltiderna till de äldre ska bedömas i 
White Guide Senior som lanseras nästa år. 
Dagen avslutas med att vi delar ut pris till Årets 
Måltidsprofil, i regi av Magasin Måltid. 
 
Mer info och anmälan  på: 
https://www.facebook.com/events/959820670
757736  

https://www.facebook.com/events/959820670757736
https://www.facebook.com/events/959820670757736
https://www.facebook.com/events/959820670757736


 
 

 

 
Citat från kursdeltagare i Arboga nov 2015: 
¨Roligt, praktiskt och bra. Nu föll polletten 
på plats. Nu vet vi hur vi kan arbeta konkret 
med barnen.¨ 
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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 fram tom mars 2016. 
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  

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


 
 
Kurser, seminarier, kursmaterial  

 
 
 

 
 

KLIMATSMART, EKOLOGISKT, 
EKONOMISKT och VEGETARISKT 
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Klimatsmart, 
vegetariskt, ekologiskt och ekonomiskt i 
offentlig sektor”. 
Ekomatcentrums 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/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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