
Hoppas julledigheten varit bra och att ni hunnit ladda 
batterierna inför det nya året.  
 
I år vill vi lyfta föreningen Ekomatcentrum och har därför 
ändrat om och lagt till ett antal olika medlemsnivåer. Vi 
hoppas ni tycker att det vi erbjuder som medlemsförmåner 
är lockande och att ni vill bli medlem eller fortsätta att 
vara medlem i Ekomatcentrum.  
 
Vi är i full gång med att planera årets Ekomatsliga. Som vi 
signalerade i förra numret flyttas ligan till våren. Datumet 
är nu spikat till den 30 maj. Vi återkommer i nästa nummer 
med ett mer detaljerat program, men vi kan redan nu 
berätta att Sébastien Boudet, även känd som ¨den franske 
bagaren¨, kommer att bli årets diplomutdelare. Vi ser fram 
emot att höra Sebastien dela med sig av sina erfarenheter 
om bröd! Kommunenkäten skickas ut sista veckan i 
januari. Vi hoppas på en hög svarsfrekvents och tackar 
redan nu för era svar. 
 
GRATTIS säger vi till KRAV som på måltidsdagarna i 
Södertälje fick utmärkelsen ¨Årets Måltidsprofil¨. 
 
Kurser för måltidspersonal på sportlovet? Vi har 
fortfarande lediga dagar. Boka en inspirerande 
utbildning nu! Ring eller maila oss för att boka. 
 
 
Hälsningar Eva och Mimi 

Läs mer om: 
Föreningen Ekomatcentrum, sid 2  
Eko ökar i Sigtunas matbutiker, sid  7 
 

Ekomatsligan och ¨Ekobrödspriset¨, sid 4 
Det händer i feb-mar, sid 9 

Boka in den 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 

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 
Nr 1 :  Januari 2016  
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Medlemskap 2016 

 

Ekomatcentrum är, som ni kanske vet, en medlemsförening. Under de senaste åren har den ideella 
föreningen inte varit särskilt aktiv gentemot sina medlemmar.  Men nu vill vi skapa en starkare föreningen 
med fler medlemmar. Därför har vi ändrat och lagt till ett antal medlemsnivåer för såväl privatpersoner, 
företag, föreningar, kommuner eller landsting eller enskilda enheter. Vi hoppas att alla ska hitta en nivå 
med intressanta medlemsförmåner och tjänster.  

 

Medlemmar blir ni genom att maila oss. Glöm inte att skriva vilken nivå som gäller.  

 

Vi har under sista veckan fått in fyra kommuner som medlemmar;  Huddinge, Kil, Motala och Södertälje! 

Dessutom har fått in en Guldvän: KRAV, tre Gröna vänner: Lantmännen, Martin & Servera och Säljpartner 
samt ett företag: Melins Lamm. VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN!!! 

 

Se nedan för mer detaljerad information om vad som ingår i de olika nivåerna! 

 

 
Föreningen Ekomatcentrum 
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Nyheter 

Ont om ekologisk mat i Oxelösunds skolor  
 
Oxelösund är den kommun i Sörmland som satsar 
minst på ekologisk mat i skolan. Bara 18 procent av 
matinköpen i Oxelösund gäller ekologiska varor, 
mot 40 procent i Nyköping och Trosa och 60 
procent i Eskilstuna. 
 
Åttondeklasaren Smilla Döring Johansson, som just 
ätit en portion spaghetti med grönsakssås i 
matsalen här på Breviksskolan i Oxelösund, tycker 
att det är tråkigt att hennes kommun ligger så 
långt efter de andra. 
– Jag tycker att det är jättedåligt. Varför kan inte vi 
ha så mycket ekologiskt om de andra har det? Det 
är inte bra. 
 
Äter ni mycket ekologiskt hemma? 
– Ja, vi äter nästan bara ekologiskt. 
 
Flera elever här på Breviksskolan blir förvånade 
när de får höra hur lite ekomat de får, jämfört med 
elever på andra kommunala skolor i Sörmland. – 
Det ska vi ändra på, så att det blir mer ekologiskt 
här, säger sjätteklassaren Rasmus Appelkvist. 
– Ja, vi borde ha mer ekologisk mat i skolan, säger 
Nicolas Pizarro, som går i åttan. 
 
Många av de billiga, massproducerade 
grönsakerna vi äter nu för tiden ett lägre innehåll 
av hälsosamma fytokemikalier än grönsakerna 
hade förr.  Vissa fytokemikalier, som kan förebygga 
cancer och hjärt- kärlsjukdomar, finns det däremot 
mer av i ekologiskt odlade grönsaker, enligt flera 
studier. 
 
Men variationerna är alltså stora i länet, när det 
gäller hur mycket ekologiska råvaror kommunerna 
köper in till sina skolkök. 
I Oxelösund läggs bara 18 procent av matbudgeten 
på ekovaror, medan Nyköping och Trosa lägger det 
dubbla, runt 40 procent, och Eskilstuna det 
tredubbla, 60 procent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxelösund tecknade nyligen ett nytt avtal om 
matinköp som ska höja andelen ekologisk mat, 
men målet ligger på blygsamma 25 procent 
ekomat, samma nivå som Eskilstuna låg på för fem 
år sedan och mycket lägre än den andel som redan 
är verklighet än många andra kommuner. 
Fast åttondeklassaren Emilia Strandberg tycker 
inte att det där med ekologiskt är så viktigt. 
– Jag brukar bara bry mig om hur gott det är, och 
hur det ser ut, säger hon. 
 
Andel ekologisk skolmat i Södermanlands 
kommuner år 2015: 
 
Eskilstuna 60 %  
Nyköping 43 % * 
Trosa 40 % *  
Flen 36 %  
Strängnäs 35 %  
Katrineholm 33 %  
Vingåker 30 %  
Gnesta 28 %  
Oxelösund 18 % * 
• Siffran gäller första halvåret 2015, helårsstatistik 

saknas.  
 

Källa: P4 Sörmland, 18 jan 2016 

Bild: Smilla Döring Johansson och Ebba Hautamäki Alm (th) 
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Aktuellt 

SNART ÄR DET DAGS ! 
 
 
 

Under första veckan av 
februari kommer vi att 
skicka ut mail och be er 

svara på vår webbaserade 
enkät om ekologiskt!  

Ekomatsliga 2016 
 
Årets Ekomatsliga är flyttad till våren och är nu 
inplanerad till den 30 maj. Vi kommer att vara på 
Piperska muren i Stockholm, samma ställe som sist. 
Alla kommuner, landsting och regioner som besvarat 
vår enkät kommer att få en inbjudan till 
evenemanget. Temat för i år är ekologiskt bröd och 
vi har ännu inte hunnit så långt i planeringen av 
programmet, men vi kan redan nu glädjas åt att 
årets diplom kommer att delas ut av Sébastien 
Boudet, även känd i Sverige som ¨den franske 
bagaren¨.  Nytt för i år är att att vi instiftat ett nytt 
pris, nämligen Ekobrödpriset, till den kommun, 
region eller landsting som serverar mest ekologiskt 
bröd.  
 

  

Ekomatsligan med Ekobrödspriset  
 
I år fokuserar vi på ekologiskt bröd. 
Anledningen är att det finns väldigt lite ekologiskt 
bröd på marknaden.  Ekologiskt bröd utgör 
endast 2 % av allt bröd som serveras i offentliga 
storkök.  Det vill vi ändra på! Vi vill att minst fler 
svenska bagerier bakar på ekologiskt mjöl och att 
tillgången på ekologiskt bröd ökar såväl i 
livsmedelsbutik som i offentlig sektor.  
 
Tillsammans med Polarbröd, som är starkt 
engagerade i hållbarhetsfrågor, instiftas i 
Ekomatsligan från och med i år en ny gren 
”Ekobrödspriset”. Den nya grenen syftar till att 
öka intresset för ekologiskt bröd , köpt eller 
egenbakat, i offentlig sektor. Formerna för 
”Ekobrödspriset” kommer att offentliggöras 
senare i vår.  
 
Enkäten, som vi skickar ut till landets alla  
kommuner, landsting och regioner varje år, 
kommer därför att utökas med några frågor om 
bröd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priset delas ut för första gången på Ekomatsgalan 
i maj 2016, baserat på andelen ekologiskt bröd 
2015.  Nästa år, 2017, kommer även årets 
Ekobrödsraket att delas ut, dvs den som ökat 
mest från 2015 till 2016.  
 
Ekobrödpriset görs i samarbete med Polarbröd 
och deras VD Karin Bodin kommer därför att dela 
ut detta pris.  
 
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! 
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Aktuellt 

Bild: TT 

Resistenta bakterier i var tredje svensk kyckling 

Var tredje svensk kyckling beräknas bära på 
antibiotikaresistenta bakterier som kan spridas till 
människor. Det är det mycket toppstyrda 
avelssystemet inom kycklingproduktionen som 
pekas ut som källa till spridningen. Trots att det 
finns svensk kyckling som är fri från 
antibiotikaresistenta bakterier kan svenska 
konsumenter inte göra något val i butikerna.   

I de svenska butikerna ser det ut som att det är  

en stor variation av svensk kyckling men bakom 
etiketterna döljer det sig en extrem likriktning.  

Det finns i dag bara två sorter bland den 
konventionella kycklingen som heter Ross och 
Cobb.  

– Över hela världen är det två företag som 
dominerar hela avelsarbetet och det är deras 
kycklingar vi äter, säger Per Jensen professor i 
etologi vid Linköpings universitet.  

11 stycken så kallade elitdjur i avelspyramidens 
topp för Ross-kycklingen, som är den vanligaste i 
Sverige, kan genom endast fem generationer ge 
hela 48 miljoner slaktkycklingar i slutänden. 

Resistensen importeras 

Går man bara två generationer bakåt på den 
svenska slaktkycklingen så visar det sig att den  

inte alls är svensk. Avelsdjuren importeras i flera 
omgångar om året och med sig har en del av dem 
antibiotikaresistens ESBL som de fått på de 
utländska kläckerierna. Även om avelsbolagen 
uppger att de inte längre ger antibiotika till 
avelsdjuren så visar den svenska branschens 
senaste prover att 19 procent av de importerade 
avelsdjuren bär på den antibiotikaresistenta 
bakterien.  

– Vi har sett att det kommer med importen och  

då finns det överallt eftersom alla har samma 
förfäder. Har man otur kan det sedan kolonisera 
även nästa kycklingflock på gården, säger Oskar 
Nilsson vid Statens veterinärmedicinska anstalt.  

Detta har den svenska kycklingbranschen vetat om i 
fem år – men trots det sätts avelsdjuren med den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antibiotikaresistenta bakterien in i den svenska 
produktionen.  

– De här bakterierna kan innebära livshotande 
infektioner om de hamnar hos känsliga individer 
som för tidigt födda barn eller cancersjuka 
patienter. Antibiotikaresistens ESBL gör bakterier 
resistenta för antibiotika som används inom 
humanvården, säger Jan Kluytmans som är 
professor och forskare på antibiotikaresistens vid 
Amphia sjukhuset i Holland. 

Svårt för konsumenter att välja 

Det finns svensk kyckling i butikerna som är fri från 
antibiotikaresistenta bakterier men konsumenterna 
ges ingen möjlighet att välja. Att plocka bort de 
avelsdjur som har ESBL är inte aktuellt för den 
svenska kycklingbranschen.  

– Vi följer de rekommendationer som Statens 
veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket 
ger oss för att minimera risken. Jag tror att svenska 
konsumenter är vana och kunniga att hantera det 
här i köket. Vi måste kanske jobba ännu hårdare 
med att informera om hanteringen av alla typer av 
kött i köket. Hur man jobbar med livsmedelshygien. 
Det kanske finns en risk att vi svenska konsumenter 
lutar oss tillbaka lite grand och litar för mycket på 
myndigheter och kontrollsystem, säger Per Lindahl 
ställföreträdande ordförande på 
branschorganisationen Svensk Fågel.  

Källa: Dokument inifrån, SVT2, 17 december 2015 
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Aktuellt 

Ät grönare mat så lever du hälsosamt 
 
Ät mer grönt, ät lagom mycket och rör på dig i 
vardagen. Livsmedelsverket har piffat upp sina kostråd. 
Mer inspiration och konkreta tips ska göra det lättare 
att äta rätt och klimatsmart. 
 
Livsmedelsverkets nya kostråd genomsyras av hur vi 
äter hälsosamt och samtidigt tar hänsyn till miljön – ett 
nytt och viktigt steg för en hållbar framtida 
livsmedelskonsumtion. Vad vi äter påverkar klimatet: 25 
procent av våra koldioxidutsläpp kommer från 
livsmedel. Samtidigt har köttkonsumtionen nästan 
fördubblats de senaste 25 åren. 
- Det nya är att vi verkligen integrerat miljöaspekterna. 
För tio år sedan hade vi inte uppdraget att göra det, 
säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på 
Livsmedelsverket.  
 
Rådet är att äta mindre kött och chark – högst 500 
gram i veckan varav en mindre del bör vara 
charkprodukter, både av hälso- och klimatskäl. 
Köttfärssåsen kan exempelvis drygas ut med linser. 
Sockret, då? Vi äter i dag 17 kilo godis per år, vilket är 
en ökning med 150 procent sedan 1960-talet. 
Livsmedelsverket tipsar även om hur vi kan trappa ner 
och var det dolda sockret finns. 
 
Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol för nyttigare 
val. Hitta ditt sätt ger dessutom råd om vikten av 
rörelse i vardagen och hur vi håller energibalansen 
genom att äta lagom mycket.  
- Rörelse finns med i de nordiska 
näringsrekommendationerna. Brist på vardagsmotion 
har samma folkhälsoeffekter som dålig mat. Hur mycket 
vi rör oss spelar roll för hur mycket vi kan äta, säger Åsa 
Brugård Konde och tillägger att hälften av alla vuxna är 
överviktiga i dag. 
Men de nya kostråden har mött motstånd. När de var 
ute på remiss i våras var Arla och LRF Mjölk skarpt 
kritiska och hävdade att Livsmedelsverket förordar ett 
minskat mjölkdrickande. De varnade samtidigt för att 
den rekommenderade mängden på 2-5 deciliter mjölk 
per dag kan leda till näringsbrist. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordbruksverket hade också synpunkter på förslaget och 
efterfrågade preciseringar i stället för generella 
rekommendationer. 
Livsmedelsverket kontrade med att de flesta svenskar 
redan konsumerar mjölk inom de föreslagna ramarna. 
- Det handlar inte om att vi ska dricka mindre mjölk. I 
genomsnitt är det ganska lagom i dagsläget. Däremot 
behöver vi inte dricka mer mjölk för folkhälsan skull, 
säger Åsa Brugård Konde. 
 
De slutliga kostråden har dock tonat ner 
rekommendationen att äta efter säsong, och man får av 
konkurrensskäl inte heller uppmuntra till att välja 
svenskproducerad mat. 
 
Åsa Brugård Kondes enskilt bästa kostråd är fortfarande 
att äta varierat. 
- Vi äter allt mer frukt och grönt, men fortfarande är det 
många som inte når upp till ett halvt kilo om dagen. Och 
det är bekymmersamt att de yngre i allmänhet äter 
sämre än de äldre. 

 
Livsmedelsverket  
Fakta: Kostråden på en minut 
MER grönsaker, frukt och bär, fisk och skaldjur, 
nötter och frön. Mer rörelse i vardagen. 
BYT TILL fullkorn, nyttiga matfetter och magra 
mejeriprodukter. 
MINDRE rött kött och chark, salt, socker och 
alkohol. 
Källa: Maria Backman, Göteborgsposten,  17 januari 
2016 

Bild: TT, Foodies feed och Måns Langhjelm 
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Aktuellt 

EKO ökar i matbutiker i Sigtuna  
 

– Vi trodde aldrig att det skulle ha ökat så mycket. Ekoutbudet har nästan dubblerats sedan april 2014, säger Eva 
Fröman på Ekomatcentrum i Sigtuna. Ekomatcentrum och Naturskyddsföreninge har för femte gången inventerat 
utbudet av ekoprodukter i livsmedelsbutiker i Sigtuna kommun. Flest antal produkter har ICA Maxi i Arlandastad, 
därefter kommer Stora Coop och på tredje plats Willys. Inventeringen gjordes den 4 december och i en rapport 
där inventeringen presenteras, har alla butiker utökat sitt sortiment av ekoprodukter under andra halvåret 2015, 
men ICA Maxi i Arlandastad sticker ut. 
Att ekoprodukterna ökat så pass i Sigtuna kommun tror Eva Fröman beror på att det helt enkelt finns intresse för 
att köpa ekologiskt och att butiksägarna tycker att det är kul att satsa. Men vi konsumenter har inte tid att gå och 
leta efter varorna i butikerna därför är skyltning och hyllmärkning viktig menar Eva Fröman. 
– Det är lätt att göra rätt om butikerna underlättar. Willys är extremt duktiga, men vi är jättbesvikna på Coop, de 
har urdålig hyllmärkning. På ost och chark har de nästan ingen hyllmärkning alls av ekoprodukter. Vill man sälja de 
här produkterna måste man lyfta dem, då blir det också lätt för konsumenten, säger hon. 
Inventeringen görs på 41 artiklar, ett bassortiment, där ingår till exempel potatis. Eftersom det kan finnas flera 
olika sorter ekopotatis; fast, mjölig och delikatess till exempel, räknas det som tre artiklar. Så egentligen är 
utbudet av ekoprodukter större totalt sett än vad som anges i rapporten. 
Enligt Eva Fröman är inventeringen helt unik för Sigtuna kommun.  
– Det är på gång i andra kommuner också. Men vi vet inte hur Sigtuna står sig i förhållande till andra kommuner i 
landet. 
Rapporten visar även vilka butiker i kommunen som har bäst utbud av olika kategorier varor. Till exempel har 
Matöppet i Rosersberg mer ekologisk frukt och grönt än ICA Sätuna, Lunda livs och Lidl. Vill man köpa ekologiskt 
kött finns det bredast utbudet på Stora Coop. 
Inventeringen görs för första gången även av fyra Fairtrademärkta produkter, detta på uppdrag från Sigtuna 
kommun. Märkningen skapar, enligt Fairtrades hemsida, förutsättningar för odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Flest produkter med den märkningen fanns på 
Stora Coop. 
 
Just nu pågår även en inventering av utbudet av ekologisk och vegetarisk mat på restauranger och kaféer i 
kommunen. Syftet med den är att ta fram en guide för att underlätta för restauranggäster att göra miljövänliga 
val. (Maria Larsdotter, Sigtunabygden)  

 

Antal ekoprodukter av 41 inventerade 
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URVATTNADE GRÖNSAKER? 

Vi svenskar äter allt mer grönsaker. Men de nya 
snabbväxande grönsakssorter som finns i våra butiker 
idag inte är lika nyttiga som de var förr. De innehåller 
allt mindre av de ämnen som skyddar mot livshotande 
sjukdomar, visar en granskning av Ekot.  

Grönsaker innehåller vitaminer och mineraler som vi 
behöver för att överleva men också andra ämnen, 
fytokemikalier. Fytokemikalier är en del av plantornas 
immunförsvar och när vi äter dem hjälper de även oss 
att hålla oss friska. Vår vanligaste grönsak tomaten 
innehåller en av de mest potenta fytokemikalierna. 
Lykopen heter den. Att äta mycket tomater kan skydda 
oss mot flera cancersorter, men då gäller det att välja 
rätt tomater.  
 

Susanne Andersson driver en tomatodling i halländska 
Bua. Här finns många olika sorter men den vanliga stora 
runda tomaten dominerar precis som hos de flesta andra 
odlare. När Susanne Andersson lät forskare granska hur 
mycket lykopen hennes tomater innehöll visade det sig 
att hennes storsäljare innehåller minst. En annan 
liknande tomatsort, Flavence, innehöll mer än dubbelt så 
mycket. Trots att Susanne informerat alla sina kunder 
om undersökningen, är det få som visat intresse då de 
anser att dessa tomaterna blir för dyra (då skörden blir 
något lägre per kvadratmeter).  
 

Det är inte bara när det gäller tomater som vi 
konsumenter får hålla till godo med mindre nyttigare 
varianter. Forskningen visar att de moderna storsäljande 
grönsakssorterna ofta innehåller betydligt mindre av de 
viktiga fytokemikalierna än de gjorde förr. 

Det beror på att kommersiella växtförädlare varit så 
fokuserade på att ta fram grönsaker som växer snabbare 
och ger större skördar. I den processen har grönsakerna 
förlorat många av sina viktiga fytokemikaler. 
 

Enligt Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket,   

tittar man inte mycket på näringsinnehåll i växtförädling. 
Istället ligger fokus på avkastning och hållbarhet.    
 

Sharon Mac Gregor, marknadschef på en av de största 
växtförädlarna Monsanto, bekräftar att det ofta finns en 
motsättning mellan hög avkastning och att ta fram så 
nyttiga grönsaker som möjligt.  

– Om en planta är särskilt näringsrik så kanske det kan 
innebära att den samtidigt har sämre avkastning och 
vara svårare att hantera, säger Sharon MacGregor.  

När plantorna ska växa fort och producera mycket blir de 
helt enkelt inte lika nyttiga. Sharon MacGregor säger att 
de kan ta fram nyttigare grönsaker men då måste 
handeln betala mer och det vill de inte. – Handeln utövar 
högt tryck på hela leverantörskedjan på att leverera 
produkter som kostar lite. Och det kräver produkter med 
hög avkastning, säger Sharon MacGregor. 
 

Utdrag ur några studier som visar hur moderna sorter 
innehåller lägre halter av fytokemikalier än i äldre eller 
vilda sorter:  

Hallon: Det genomsnittliga innehållet av fenoler en 
fytokemikalie i vilda hallon var mycket högre än i de 
odlade varianterna. 
Grönkål: Det var framförallt de traditionella gamla 
sorterna som innehåll höga koncentrationer av 
flavonider, en annan fytokemikalie. 

Tomater: Vilda tomater innehöll högre koncentrationer 
än odlade tomater. 

Äggplanta:  Växtförädlingen har resulterat i en minskning 
av innehållet av fenoler och vilda släktingar har högre 
innehåll än i de odlade äggplantorna 
 

 I undersökningen av tomater på Trollåsens tomatodling 
hade en cocktailtomat, Anne May nästan fyra gånger så 
hög lykopenhalt som den vanliga stora runda tomaten. 
Men den befinner sig i ett helt annat prissegment. Små 
tomater har i regel högre halt av lykopen än stora. Extra 
röda tomater likaså.  

Ekologiska grönsaker innehåller enligt vissa studier mer 
fytokemikalier än konventionellt odlade eftersom de 
växer i en tuffare miljö med mindre kvävegivor och utan 
kemiska bekämpningsmedel mot sjukdomare och 
skadeinsekter. De ekologiska grönsakerna producerar 
därför mer fytokemikalierna för att skydda sig mot den 
stress som de utsätts för.  

Källa: Daniel Öhman, Sveriges Radio, 18 jan 2016 

 

Foto: Daniel Öhman, Sveriges Radio 
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Det händer i Februari-Mars 

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 

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

Tillväxdag i Vara, den 3 februari 
 
Moderator är programledaren och komikern 
Jan Bylund.  
 
Mer information om dagen lämnas av 
Länsstyrelsen:  
Lena Björkqvist, 010-224 56 27,  
Jan Hill, 010-224 52 40.  
 
Anmäl dig senast den 25 januari på: 
www.kompass.lrf.se, kurskod 23453 
 
 
 

Handelsforum i Arboga, den 7 mars  
 
Projekt Smaka på Västmanland med 
samarbetspartner hälsar varmt välkommen  
till Handelsforum. Handelsforum är 
mötesplatsen för dig som producerar, förädlar, 
säljer eller arbetar med regional mat.  
 
Handelsforum Offentlig Kvalitetsmat 2016 
Parallellt med Handelsforum genomförs en 
nätverksträff för aktörer inom offentlig 
förvaltning. Temat är: Offentlig kvalitetsmat 
2016 
 
Välkommen som offentlig aktör att delta i 
dialogen!  
Tema: Innovation, Hållbarhet, Marknad och 
Produktion  
 
Anmälan till Handelsforum: 
http://www.arboga.se/naringsliv-
arbete/natverkprojekt-och-
aktiviteter/handelsforum/  
 
Frågor om dagen?  
Kontakta:  
 
Lena Ryberg-Ericsson, 073-982 88 37  
eller lena@smakapavastmanland.se 

Mars, 2016 



 
 

 

 
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
erochpriserEkomatcentrum2016.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 2016 
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