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Det nya året rullar på med full fart och vi befinner oss redan i 
senare delen av februari. Om det är vår eller vinter vet vi 
däremot inte eftersom vädergudarna växlar mellan snö och 
regn.  
 
För Ekomatcentrum har årets början inneburit en del osäkerhet 
i och med att  projektet ̈ Matlandet Sverige ¨ som under  de 
senaste åren finansierat ett antal av våra ekologiska  projekt 
inte längre existerar. För Ekomatcentrum innebär detta att vi 
inte har någon finansiering för vårt projekt Klimatsmart Mat, 
och vi är därför tvugna att höja priserna på våra kurser.  
 
Nu väntar  vi med spänning på den nya livsmedelsstrategin som 
kommer att ta form under 2015 och hoppas att mycket  fokus  
kommer att ligga på ekologisk produktion och konsumtion i 
Sverige under de närmaste åren. 
 
I slutet av januari gick Ekogalan av stapeln, läs mer på  sid 2.  
Matsvinn är ett stort problem i Sverige. En restaurang i 
Göteborg har använt sig av nya metoder för att minska svinnet, 
se sid 9.  Fortsatt rött ljus för Nordhavsräkan men grönt ljus för 
ASC-certifierade tropiska jätteräkan, sid 7. Mer intresserad av 
svinn? Läs om våra kurser om svinn på sid 10.   
 
Att ris är en av klimatbovarna är inget nytt men att det även 
kan vara en hälsorisk kanske inte alla visste. Läs mer om SVTs 
undersökning om ¨arsenik i riset¨ på sid 6.  
    
 
 
 
 
      Hälsningar Mimi och Eva 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev fr KRAV: 
 
 
  
Det kan ibland vara svårt att få tag på 
ekologiska produkter. Nedan följer ett urval 
av produkter som det idag finns god tillgång 
på: 
·         Nötkött 
·         Citrus  
·         Frukt och grönsaker (import) 
·         Rotfrukter 
·         Sylt  
från Torfolk gård http://www.torfolk.se/wp/ . 
Kan köpas via Martin & Servera, Svensk Cater 
och från Hafi 
http://www.hafi.com/storhushall.html  
·         Höns och hönsköttbullar  
från Scandinavian Organics  (vinnare av årets 
Garant ekostjärna på Ekogalan i januari) 
·         Konserver av olika sorter.  
Nytt från Kung Markatta är konserver utan 
bisfenol A 
http://www.kungmarkatta.se/nyheter-och-
press/posts/2014/december/nu-blir-kung-
markattas-konservburkar-bisfenolfria/  
·         Potatis,  
finns i god tillgång hos till exempel Martin & 
Servera och från tillverkare som till exempel 
Värmlandspotatis som lanserat förkokt och 
delikatesspotatis 
·         Mjöl, gryn mm.  
Här finns ett brett utbud från olika kvarnar. 
Orga kvarn har nyligen lanserat flera 
produkter 
Källa: KRAV,  februari 2015 
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Rapport från Ekogalan 

Bland Ekogalans 
vinnare återfanns:  

 

Coop Forum, Lund 

Buckarby Lantbruk 

Jussö Gård 

Scandinavian Organic 

Väderstad Verken 

 

STORT GRATTIS till er! 

 

Fotot visar Ekogalans vinnare 2015. Foto: Ecoweb 

SVENSKA EKOMARKNADEN  HAR ÖKAT MED 38 PROCENT , EKOGALAN 2015 

Den 29 januari var det dags för årets Ekogala på Grand Hôtel i Stockholm. Under en heldag gavs alla gästerna 
information om utvecklingen på 2014 års ekologiska marknad ur flera perspektiv. 
 

Försäljningsökningen på den svenska ekomarknaden är både konsument- och handlardriven!   

Ekologisk livsmedelsförsäljning ökade med 4,1 miljarder 2014. Totalt omsatte livsmedelsmarknaden drygt 273 
miljarder kronor 2014 inräknat detaljhandel, Systembolaget, hotell & restaurang, samt offentlig marknad. 
Enligt Konsumentprisindex (KPI), som presenteras av SCB, steg livsmedelspriserna endast med cirka 1 procent 
under 2014.    

Enligt Ekowebs beräkningar såldes ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder kronor 2014. Det är en ökning med 
38 procent eller 4,3 miljarder kronor jämfört med 2013, då man sålde ekologiska livsmedel för 11,2 miljarder 
kronor. Andelen ekologisk försäljning uppgick 2014 till 5,6 procent av det totala livsmedelsförsäljningsvärdet. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter, från 4,3 procents ekoandel 2013.    

I detaljhandeln har försäljningen av ekologiska livsmedel gått bättre än väntat 2014 och här har försäljningen 
ökat med 41 procent. Försäljningsökningen om 41 procent beror mestadels på en ökad försäljningsvolym. 
Priserna på ekologiska livsmedel har legat still under året trots brist i många segment. Ekowebs prognos var för 
ett år sedan en ökning på 15 till 20 procent. Tittar man på olika varusegment i detaljhandeln så är det en jämn 
ökning i samtliga. Bäst har dock frukt- och grönsakssegmentet utvecklats.   

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen har också fortsatt att utvecklas mycket positivt inom offentlig marknad. 
Här har försäljningen ökat med 15 till 20 procent under året. Ekologiskt har också fortsatt att öka i sektorn 
hotell & restaurang men här i en betydligt lägre takt, cirka 10 procent. Dock är bedömningen mer osäker i 
denna sektor.   

Något som får betecknas som ett riktigt glädjeämne för ekobranschen är försäljningen hos Systembolaget. 
Efter ett svagt 2013 har man ökat den ekologiska försäljningen med 83 procent 2014. Försäljningen närmar sig 
nu 2 miljarder kronor enligt Ekowebs beräkning.  

Källa: Ecoweb, 29 januari 2015 



 
Aktuellt 

Ekomatcentrum deltog på ett 
seminarium som organiserades av 
Swedish Water Houses med tema 
¨People, planet profit¨ den 17 februari 
2015.  

KPMG berättade om en ny metod  för 
att räkna ut det verkliga värdet på 
vinster i verksamheter,  genom att 
inkludera mer abstrakta vinster och 
kostnader, både när det gäller miljö, 
naturresurser och sociala aspekter. 
Kostnader som bör räknas in är till 
exempel miljöföroreningar, användning 
av vatten och arbetsskador. Genom att 
göra investeringar som leder till 
miljöförbättrande åtgärder visade 
KPMG på att det ofta även leder till  
framtida kapitalvinster.  Det här är ett 
nytt, men mycket viktigt sätt att 
beräkna vinster, så väl i den privata 
som i den offentliga sektorn.  

 

För mer info, ladda ner KPMGs rapport: 

http://www.kpmg.com/Global/en/topi
cs/climate-change-sustainability-
services/Documents/a-new-vision-of-
value-v1.pdf 

 

VÄLKOMMEN TILL HÅLLBART ÅLAND! 
På Åland har hållbarhet hamnat i fokus och flera 
aktiviteter pågår för att öka det hållbara tänket. En 
ideell förening som heter ”Hållbart Åland” har 
bildats för driva på utvecklingen på Öarna. Hållbart 
Åland är en bas för en ständigt pågående dialog 
och process för en positiv vision av 
Ålands utveckling. Hållbar utveckling är inte ett 
svar utan en dialog och process som kräver arbete, 
kompromisser och en vilja till förändring. 
Föreningen står helt neutral gällande politik och 
religion och intar i alla sammanhang ett opartiskt 
förhållningssätt till samverkande partners. 
Föreningen leds av en sammansatt styrelse med 
representation från olika sektorer och 
verksamhetsområden. 

Du kan bli medlem i Hållbart Åland! 
Som medlem i Hållbart Åland får Du del av olika 
rabatter och förmåner som vi förhandlat oss till 
med olika företag och samarbetspartners. 
Medlemsavgiften för år 2015 är 10 € för 
privatpersoner och 50 € för företag och 
medlemsföreningar.Se mer här hur du kan bli 
medlem och vilka medlemsförmåner som vi idag 
kan erbjuda. http://www.hallbartaland.n.nu 
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Aktuellt 

NÄR MATLARMEN DUGGAR TÄTT ÄR DET LÄTT ATT TRO ATT ALLT ÄR FARLIGT OCH GIFTIGT  
Känner du dig matt och villrådig efter ännu ett larm om gifter i maten? SVT har tittat närmare på några 
uppmärksammade larm de senaste åren: 
 
Bekämpningsmedel i frukt och grönsaker 
När Livsmedelsverket gjorde stickprover på frukt 2010 och 2011 hittades rester av bekämpningsmedel i 83 procent av 
proverna, med tre procent över gränsvärdet. På grönsaker hittades rester av bekämpningsmedel i 46 procent av 
grönsakerna, sex procent över gränsvärdet. Nästan alla grönsaker som låg över gränsvärdet kom från ett land utanför 
EU. Larmen om bekämpningsmedel är en av orsakerna till att försäljningen av ekologisk mat ökar. Förra året ökade 
försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige med 30 procent. 
Gränsvärdena för bekämpningsmedel är på en sådan låg nivå att även grupper som barn, gravida och vegetarianer 
kan känna sig trygga. Det finns ett löpande kontrollsystem som slår till när grönsaker och frukt innehåller 
bekämpningsmedel som är över gränsvärdet. När livsmedel stoppas hamnar de på Livsmedelsverkets så kallade 
svarta lista. 
Vill man äta frukt och grönsaker som inte innehåller bekämpningsmedel alls är ekologiskt bättre. Men det går inte att 
säga att det är säkrare ur hälsosynpunkt, eftersom Livsmedelverket gör bedömningen att låga halter av 
bekämpningsmedel inte innebär någon hälsorisk. Enligt Livsmedelsverket väger nyttan av att äta grönsaker mycket 
tyngre än de eventuella riskerna med att få i sig bekämpningsmedel. 
 

Mjölkdrickande och ökad dödlighet 
I oktober släppte en grupp forskare vid Uppsala universitet en studie som pekade på ett samband mellan 
mjölkdrickande och ökad dölighet. Andra studier har pekat på en ökad risk för prostatacancer. 
Mjölk är inte farligt, men den ska inte överkonsumeras. Det finns ingen anledning för barn eller vuxna att dricka mer 
än en halv liter per dag, och då räknas även mjölk i andra maträtter in, enligt Livsmedelsverket..  
 
Miljögifter i fisk 

Fisk är nyttigt, det vet vi. Men samtidigt duggar rapporterna tätt om hur miljögifter som PCB, PFAA. Kadmium och 
kvicksilver samlas i feta fiskar. Den svenska Östersjölaxen innehåller dioxin på så höga nivåer att den är förbjuden att 
exportera. 
Både barn och vuxna bör äta 2-3 portioner fisk per vecka eftersom fisk innehåller mycket D-vitamin, jod och selen, 
ämnen som vi får i oss för lite av enligt Livsmedelsverket. I dag äter ungefär var tredje svensk fisk två gånger i veckan. 
Men fet fisk från Östersjön och från insjöar bör ätas med försiktigt. För barn och kvinnor i barnafödande ålder handlar 
det om 2-3 ggr per år. Fisk som säljs i affärerna kommer oftast från Atlanten eller Stilla havet. 
 
E-nummer 
Debatten om e-nummer och tillsatser i mat tog fart ordentligt under mitten av 2000-talet. Den har lett till att många 
livsmedelsföretag sett över och kortat sina innehållsförteckningar. De vanligaste tillsatserna är konserveringsmedel, 
stabiliseringsmedel, färgämnen och aromämnen. 
Enligt Livsmedelsverket behöver man innte oroa sig. Alla tillsatser som fått ett så kallat e-nummer är grundligt 
riskstuderade. De gränsvärden som har satts tar hänsyn till att man inte får i sig för mycket även om man äter många 
olika livsmedel med tillsatser i. 
Hedvig Eriksson hedvig.eriksson@svt.se  
Publicerad:19 februari 2015 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/mycket-hoga-halter-av-pcb-i-fisk
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Aktuellt 

HÄLSINGESTINTANS FÄRS FRÅN GÅRDSSLAKTADE 
DJUR HOS MARTIN & SERVERA 
Martin & Servera har i dagarna inlett ett utökat 
samarbete med Hälsingestintan. Det handlar om att, 
som första restauranggrossist, kunna erbjuda nötfärs 
från djur som gårdsslaktats via Hälsingestintans 
mobila slakteri.  
"Vi gillar idén och vill testa produkten på 
restaurangmarknaden", säger Per Idlund, produktchef 
regionala produkter hos Martin & Servera.  
Initialt handlar det om nötfärs, men det finns planer 
på ett utökat samarbete om efterfrågan visar 
sig tillräckligt stark. Förhoppningen är att restauranger 
som köper sina varor hos Martin & Servera ska se ett 
starkt mervärde i att kunna köpa svenskt och 
kvalitativt kött och samtidigt kunna berätta för sina 
gäster vilken gård det kommer ifrån och att köttet 
kommer från djur som fötts upp och slaktats med 
omsorg. 
Hälsingestintan köper råvara från många gårdar i hela 
landet och tillgången på djur kan variera kraftigt från 
gård till gård och över säsong. Därför säljer Martin & 
Servera tre olika produkter: nötfärs från Götaland, 
nötfärs från Svealand eller nötfärs från Norrland. En 
färs från till exempel Götaland kan komma från ett 
flertal olika gårdar -  vilken exakt gård  det kommer 
ifrån står märkt på förpackningen.  
 

Nötfärsen finns nu att beställa från Martin & 
Servera.  
 
Artikelnumren är: 
369009, Hälsingestintans gårdsmärkta nötfärs 
från Götaland, 12 % 
 
369132, Hälsingestintans gårdsmärkta nötfärs 
från Svealand, 12 % 
 
396713, Hälsingestintans gårdsmärkta nötfärs 
från Norrland, 12 % 
 
Källa: Lantbruk, 17 februari 2015 
 

ÄR DET TILLÅTET ATT SÄLJA MAT EFTER SISTA 
FÖRBRUKNINGSDAG? 
SVT frågade 1000 personer om det var tillåtet för 
butiker att sälja mat efter sista förbrukningsdag och 
65 procent gissade rätt: Nej. 
 
Det är inte tillåtet att sälja mat efter sista 
förbrukningsdag. Livsmedel som är märkta med 
sista förbrukningsdag kan vara hälsofarlig om man 
äter dem efter att datumet passerat. Om det 
däremot står "bäst före-dag" på förpackningen, så 
går det att sälja efter att datumet gått ut, eftersom 
produkten i det flesta fall är fullt ätbar även efter 
den dagen.  
Källa: SVT nyheterna, 18 feb 2015 

SNART ÄR DET DAGS! 
 
 
 

Under mars månad 
kommer vi att skicka ut 

enkätlänkar till 
Ekomatsligan och  
Lilla Ekomatsligan! 



 
Aktuellt 

ARSENIK I RIS 
Arsenik är ett mycket giftigt ämne som kan orsaka både 
cancer och diabetes. Men när SVT Nyheter låter 
undersöka tio populära risprodukter för barn och vuxna 
fann man arsenik i sex av dem.  
Riskakor, frukostflingor för barn och helt vanligt ris är en 
del av vardagen i mångas liv. Men riset vi äter innehåller 
ett av de farligaste grundämnen som finns: Arsenik. Det 
visar laboratorieanalyser av sex olika risprodukter som 
SVT Nyheter har låtit göra. 
– Den oorganiska arseniken är framför allt 
cancerframkallande och väldigt toxisk, så den påverkar 
cellerna på alla möjliga sätt. Förutom cancer påverkar 
den immunförsvaret, den ger effekter på lungorna, 
njurarna och levern, säger Marie Vahter, professor i 
miljömedicin på Karolinska Institutet. 
Mer i fullkornsprodukter 
Det räcker att få i sig en väldigt liten dos dagligen för att 
risken för cancer ska öka, menar Marie Vahter. 
– Det finns egentligen ingen dos där det inte finns någon 
risk alls. Det är det som är problemet med många 
cancerframkallande ämnen, även arsenik. Och arsenik 
är kanske ett av de mest potenta cancerframkallande 
ämnena som vi har i vår miljö och i vår mat. 
Är det farligt att äta mycket ris då? 
– Risken ökar ju. Framför allt för barn vill man hålla nere 
exponeringen så mycket som möjligt. Man ska äta 
varierat, och det gäller även barn. Sedan kan man tänka 
på att fullkornsprodukterna innehåller mer arsenik och 
även andra metaller som kadmium. Det gäller både 
riskakor och fullkornsris, där själva skalet runt kärnan är 
kvar. 
Farligare för små barn 
Att få i sig arsenik är farligare ju mindre man väger. Ett 
treårigt barn som väger femton kilo och äter Rice 
krispies till frukost, ris till både lunch och middag och tre 
riskakor till mellanmål hamnar på mycket höga nivåer 
arsenik per dag. 
Barnet får i sig tre gånger mer arsenik än det 
riskbedömningsvärde som har tagits fram av EU:s 
myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA. 
Saknas riktlinjer 
Vi äter fyra gånger mer ris i Sverige i dag än vad vi 
gjorde på 1960-talet. Arsenik finns i grundvattnet på 
många håll där ris odlas, och absorberas lätt av 
risplantan. Men trots det saknas det i dag ett 
gränsvärde för arsenik i mat som myndigheter och 
företagen inom livsmedelsindustri kan förhålla sig till. 
Marie Vahter anser att myndigheterna behöver sätta 
gränsvärden, eftersom det kommer att tvinga industrin 
att ta fram produkter med mycket lägre 
koncentrationer. 
 

FAKTA:  
Riskbedömningsvärde:  
Det finns en lågriskbedömning på 0,3 
mikrogram arsenik kg kroppsvikt och dag. 
Den har gjorts av Efsa, EU:s organ för 
livsmedelssäkerhet. Det är inte ett 
lagstadgat gränsvärde som företag och 
myndigheter måste hålla sig under. 
Gränsvärde: Det saknas i dag ett lagstadgat 
gränsvärde som myndigheter och företag 
inom livsmedelsindustrin kan förhålla sig till. 
Oorganisk arsenik: Arsenik uppträder i två 
huvudformer, organisk och oorganisk. 
Oorganisk arsenik är den form som är giftig 
för människan. I den här undersökningen 
har vi mätt den totala mängden arsenik, 
alltså både organisk och oorganisk. Det är 
den vedertagna metoden att mäta och även 
om andelen oorganisk arsenik kan variera 
finns det alltid en betydande andel. 

 

– Kanske beror det på att det finns ganska mycket ris 
och man vet inte hur man ska få fram nya produkter. 
Ett gränsvärde hjälper inte särskilt mycket om det 
slår ut hela marknaden. För det är väldigt många 
människor som är beroende av ris. 
Två produkter från Coop 
Två av produkterna SVT Nyheter undersökt som 
innehöll arsenik kom från Änglamark som ägs av 
Coop. Företaget skriver i ett mejl till SVT Nyheter att 
man välkomnar ett fastlagt gränsvärde inom EU för 
arsenik i ris, eftersom branschen i dag inte har några 
regler att förhålla sig till. 
Kelloggs, som också har produkter, med 
förhållandevis höga arsenikvärden, säger i en 
kommentar till SVT att företagets produkter följer 
alla gällande lagar och regler. Kelloggs uppger även 
att arsenik är ett ämne som förekommer i de flesta 
matvaror och att företaget arbetar tillsammans med 
forskare för att utvärdera fakta i ämnet.   

 
 

Källa: SVT Nyheter, 19 februari 2015 



 
Aktuellt 

NU VÄLJER KARLSKRONA BORT RISET 
I Karlskrona har många oroliga föräldrar hört av sig till 
kommunen efter larmrapporter om höga halter av 
tungmetallen arsenik i ris.  
–Livsmedelsverket har inte gått ut med några 
rekommendationer, men det finns många frågor kring 
ris och arsenik, säger Thomas Johansson, 
kommunikationschef i Karlskrona kommun.    
Därför har kommunens kostenhet gått ut med nya 
riktlinjer: Inget ris till förskolan och på skolor och inom 
omsorgen ska ris serveras högst en gång i veckan. 

NY HANDLINGSPLAN FÖR EKOLOGISKT I 
DANMARK 
Den danska regeringen har precis lagt en budget på 
400 miljoner DKR med syfte att dubblera den 
ekologiska arealen till 2020.  
 
“The Danish government has launched a new Action 
Plan: DKK400 million (about € 54 million) and 67 
initiatives will contribute to reaching the government's 
target of doubling the organic area until 2020. Dan 
Jørgensen, Minister for Food, Agriculture and Fisheries 
explains: "With our organic plan for Denmark we are 
strengthening the collaboration between local and 
regional authorities and various ministries through a 
series of new initiatives. Among those is a mutual 
commitment to have more organic products on the 
menus in canteens, hospitals and nurseries." 
  
The Ministry of Defence is starting a pilot project to 
increase the use of organics in the armed forces' 
canteens in Eastern Denmark. In Western Denmark, 
organics already account for a minimum of 40% of 
products in the armed forces' canteens. The Ministry 
of the Environment is also involved - its work 
includes the active search for organic producers to 
lease land as well as a focus on the faster approval of 
special stable and breeding systems for organic 
producers. The Ministry of Education is contributing 
to the joint efforts by launching courses at various 
educational levels. The new Action Plan is available 
here (in Danish).  
 
Organic Denmark has given their input to the new 
Økologiplan Danmark 2015 and welcomes the final 
outcome. The interministerial aspect is 
groundbreaking, and it is very positive that the 
contribution of organic farmers to nature, climate and 
job creation is recognized and will find the strong 
support of several ministries and municipalities, 
according to Per Kølster, President of Organic 
Denmark.” 
 
Källa: Organic Market info, 20 februari 2015 
 
  
  

GRÖNT LJUS FÖR MILJÖMÄRKTA TROPISKA RÄKOR 
– MEN FORTSATT RÖTT FÖR VÄSTKUSTRÄKAN 
Nytt i årets upplaga av WWFs fiskguide är att ASC-
certifierade tropiska jätteräkor för första gången får 
grönt ljus liksom MSC-märkta havskräftor från Kattegatt 
och Skagerrak. Den omdebatterade nordhavsräkan 
behåller tyvärr sitt röda ljus, förutom i Barents hav. Årets 
fiskguide omfattar ett 50-tal fiskarter, där cirka hälften 
har grönt ljus. Nytt är också att Fiskguiden nu kan laddas 
ner som app i mobilen. 
 
Det ser ljusare ut för beståndet av nordhavsräka. Men 
fortsatt dålig kontroll när det gäller dumpningen av 
småräkor och brister i förvaltningen gör att 
västkusträkan behåller sitt röda ljus. WWF har 
upprepade gånger under 2013 och 2014 tryckt på 
ansvariga myndigheter, men åtgärderna har inte varit 
tillräckligt effektiva eller gett önskat resultat. 
 
I samband med att nordhavsräkan fick rött ljus förra året 
har intresset ökat för MSC-märkta räkor. Idag finns 70 
procent fler MSC-märkta räkprodukter på svensk 
marknad jämfört med för ett år sedan. 
 
Efter många år av bojkott mot jätteräkor gör nu ASC-
certifierade tropiska räkor entré på den svenska 
marknaden, bland annat från Vietnam. Certifieringen 
innebär mindre antibiotika, kemikalier och krav på 
effektivare reningssystem. Hänsyn måste tas till vilda 
arter och naturmiljöer som mangrove och samråd ske 
med byalag och lokalbefolkningar. wwf.se 2015-02-17 

 

http://fvm.dk/landbrug/indsatsomraader/oekologi/oekologiplan-danmark-2015/
http://organicdenmark.dk/
http://organicdenmark.dk/


 
Aktuellt 

GÖTEBORG. På Amazing Thai på Hisingen får du äta 
hur mycket du vill av lunchbuffén – men lämnar du 
något får du böta. 
På flera skyltar i restaurangen står de tydligt: Varje 
30 gram som du lämnar på tallriken kostar 80 kronor. 
– Det finns folk som svälter ihjäl i världen, det är 
respektlöst att slänga mat, säger Angelina Shu, dotter 
till ägarinnan Sui-Lin Woo. 
För varje 30 gram mat på tallriken, får du betala 80 
kronor. Jättebra, tycker vissa. Befängt tycker andra. 
– Nio av tio blir jättearga när de hör det. Och då 
menar jag verkligen jättearga, säger Angelina Shu 
som hjälper till på restaurangen. 
Hon berättar att tanken med skyltarna – som är 
skrivna på både engelska och svenska – är att minska 
svinnet på slängd mat. 
– Det finns folk som svälter i världen, som dör för att 
de inte har mat. Samtidigt kommer kunder in hit och 
slänger hela tallrikar ibland. Det är respektlöst. Även 
mot bönderna som jobbat hårt från tidig morgon till 
sen kväll för att tillverka de här produkterna, 
fortsätter Angelina. 
 
Många kastar för mycket 
Både Angelina och hennes mamma Sui-Lin Woo säger 
att de tidigare har haft problem med folk som kastar 
för mycket mat. 

 
– I Kina gör alla restauranger så, kastar man får man 
betala. Det är också en ekonomisk fråga, det kostar 
pengar för oss att köpa in varor och ha personal. En 
del gäster tar flera gånger, men kastar alltid sista 
tallriken. Det är inte bra. Det är bättre att gå flera 
gånger och äta upp allt, då får man äta hur mycket 
man vill, säger Sui-Lin. 
 
Men vissa kunder har blivit uppriktigt upprörda. En 
av dem som GT har talat med, säger så här: 
– 80 kronor för 30 gram är för mycket, det är en 
straffavgift. Jag förstår att man tänker på andra och 
vill vara miljövänlig, men det ska inte kosta 80 kronor 
för 30 gram, säger en missnöjd kund. 
 
"Bara symboliskt" 
Angelina och Sui-Lin förstår dock kritiken. De berättar 
också att de faktiskt aldrig har tvingat någon att 
betala "straffavgiften". 
– Vi har aldrig låtit någon betala, det är symboliskt. 
Men det är bra att påminna om det. Många mammor 
har använt det för att säga till sina barn att det är 
viktigt att äta upp, säger Sui-Lin, som enbart i 
extrema fall kan tänka sig att ta ut avgiften. 
Och Angelina håller med: 
– Jag är glad att vissa tar det på rätt sätt, men det är 
symboliskt. När man ser att kunder lämnar stora berg 
med mat på tallriken så påminner man vänligt om 
det här, säger hon. 
 
Källa: Expressen, 5 februari 2015 
  
 
 

KUNDERNA FÅR BÖTA FÖR SLÄNGD MAT 

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


 
Forskning 

SLU: EKOLOGISK MAT LÖSER TONÅRSKRIS 

När unga vuxna väljer ekologisk mat kan det vara en 
"naturbaserad självterapeutisk åtgärd", enligt en 
doktorsavhandling.  

Det är Elisabeth von Essen på Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, som drar den här slutsatsen i 
sitt miljöpsykologiska doktorsarbete. 
 
Unga vuxna som lagar mat på ekologiska råvaror drivs av 
att leva i samklang med naturen, men också av en stark 
vilja att stärka immunförsvaret mot psykologiska 
påfrestningar som depressioner, trötthet och ångest, 
menar hon. 
– De verkar betrakta mat som en förlängning av 
kroppen, något som de kan använda för att hantera 
existentiella frågor och motverka stress och känslor av 
maktlöshet. Maten används för att förstärka positiva 
känslor och förknippas med "det goda i livet". I bästa fall 
fungerar maten som en buffertzon av trygghet som gör 
det lättare för dem att klara av påfrestningar, läka 
själsliga sår, skapa och njuta, säger Elisabeth von Essen, 
på SLU:s hemsida. 
 
Den ekologiska maten verkar kunna bidra till en 
personlig utveckling, som hon beskriver som 
”psykologisk blomstring” och som hjälper dem att 
”övervinna känslor av maktlöshet, ensamhet och 
övergivenhet”. 
Hennes doktorsavhandling baseras på samtal med 30 
personer i åldern 18-35 år. 

Källa: Ola Söderlund, Miljöaktuellt, 22 jan 2015   

 

BEKÄMPNINGSMEDEL FÖRDUBBLAR RISKEN 
FÖR PARKINSON 
Yrkesmässig exponering av bekämpningsmedel 
fördubblar risken att drabbas av Parkinsons 
sjukdom. Även risken att drabbas av andra 
nervsjukdomar som ALS ökar, visar rapporter 
publicerade av Göteborgs universitet. 
Det finns ett otvetydigt samband mellan 
hantering av pesticider och nervsjukdomen 
Parkinson. Det fastslår Lars-Gunnar Gunnarsson, 
biträdande professor i neurologi, och Lennart 
Bodin, professor i statistik, i sin rapport som är 
en sammanställning av ett 100-tal vetenskapliga 
artiklar. 
– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs 
mer forskning på området. Riskerna är ungefär 
lika stora oavsett vilken typ av 
bekämpningsmedel som används, säger Lars-
Gunnar Gunnarsson. 
Pesticiderna är avsedda att störa och skada 
cellsystemen i levande organismer. Eftersom 
hjärnans celler inte omsätts likt i övriga kroppen 
är de extra känsliga. Om de utsätts för 
bekämpningsmedel riskeras de att åldras 
snabbare. 
– Det är det man andas in som orsakar 
cellpåverkan i hjärnan. Därför är det jätteviktigt 
att följa skyddsföreskrifter i form av utrustning 
och ventilation, menar Lars-Gunnar Gunnarsson. 
Rapporten publicerades i september 2014 och 
fick till omedelbar följd att arbetarskyddet 
skärptes för de som öppnar containrar med 
importerade frukt och grönsaker i Göteborgs 
hamn. 
Även vad beträffar ALS finns ett tydligt samband 
med exponering för bekämpningsmedel om än 
inte lika starkt. I september publiceras en 
motsvarande rapport om Alzheimers sjukdom. 
Källa: Göran Berglund, Lantbruk & Skogsland, 16 
feb 2015 



 
Kurser och informationsmaterial 
 

 
 
 

 
KLIMATSMARTA MATVANOR Minskat 

matsvinnet, öka andelen ekologiska 
livsmedel och öka intresse t för frukt och 
grönt bland barn . Läs mer på 
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 7 500 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 

VINN PÅ MINSKAT SVINN! 
Matsvinnet är ett stort problem i 
Sverige och inom det här området 
finns mycket att göra. Både för att 
spara pengar, för miljövinsterna och 
även det pedagogiska arbetet med alla 
matgäster. Ekomatcentrum kan 
erbjuda ett svinnpaket bestående av 
teoretisk utbildning, vägledning vid 
svinnmätningar och svinnkampanjer. 
Låter detta intressant? Vi kan även 
skräddarsy ett svinnpaket efter dina 
behov! 
Maila oss  så får du veta mer: 
info@ekomatcentrum.se. 

http://ekomatcentrum.se/files/Kurspr
ogram%20med%20priser%202015.pdf 
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