
Året lider mot sitt slut och vi börjar nu istället 
snegla mot 2017. På agendan inför nästa står 
självklart Ekomatsligan 2017. Nytt för nästa år blir 
en ny diplomkategori  ¨Högst andel Svekologiskt¨, 
dvs svenskt och ekologiskt. Vi har ännu inte spikat 
datum men det lutar mot den 1 juni och vi åter -
kommer efter nyår med mer info. Årets tema blir  
Svekologiskt, eftersom vi vill lyfta det svenska 
ekologiska.  
Att maten har betydelse för vår hälsa är inget 
nytt, och nu pekar forskningen på att det kan ha 
stor betydelse för hur länge vi lever. Maten vi 
odlar måste bli mer näringstät! Läs mer på sidan 
12. Trots det mår ingen av oss dåligt av att ibland 
stressa vår kropp med näringsfattig kost, så 
självklart kan man unna sig lite sötsaker i jul. 
Missa inte heller sidan om plastutställningen i en 
ekobutik i Amsterdam. 
 
Sist men inte minst vill vi önska er alla en riktigt  
God JUL och ett Gott Nytt År!!!  
 
Ekonissarna 
Mimi och Eva 

Läs mer om: 
Nytt från Föreningen, sid 2-4  
Ekobrödspriset  2016, sid 5 
Hur mycket antibiotika är det i köttet? sid 7 
 
 

Plastic Soupermarket, sid 9 
Framtidens mat måste bli mer näringstät,  
sid 12 
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Nya medlemmar i december 

Åsgatan 2, Kafé AB 
Sundsvalls Montessoriskola 

 

Behöver ni kompetensutveckling?  
 

Boka en utbildning till sportlovet om 
klimatsmart mat.  

 
Ring eller maila oss! 

 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
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Månadens medlem är Polarbröd 
 
 
Jag heter Jenny Jeppsson och jobbar som Product Concept Manager på Polarbröd, vilket innebär att 
jag bl.a. ansvarar för utveckling av sortimentet. Jag är stolt över att jobba på ett företag som är så 
genuint engagerade i hållbarhetsfrågor. Polarbröd har som mål att nå full hållbarhet till år 2022 och 
vår satsning på ekologiskt bröd är en del av det arbetet.   
 
2016 bestämde vi oss att tillsammans med Ekomatcentrum sätta fokus på det ekologiska och 
klimatsmarta brödet. Vi vill helt enkelt uppmuntra fler kommuner att satsa på ekologiskt bröd och 
vara en hjälp i att fler kommuner når de fina ekomål som satts runt om i landet. Bröd är ett 
klimatsmart baslivsmedel och med Ekobrödspriset vill vi lyfta och premiera andra som jobbar mot 
ett hållbarare samhälle. 
Ekobrödspriset delades ut för första gången i maj 2016 i samband med Ekomatsligan och Vellinge 
Kommun blev vinnaren av det allra första Ekobrödspriset.  
 
Den 1 december välkomnade vi vinnarna från Vellinge kommun till bageriet i Bredbyn, utanför 
Örnsköldsvik. Där fick de ta del av en utbildning om hållbarhet och bröd som Ekomatcentrum höll i, 
Polarbröd berättade om sitt hållbarhetsarbete och det bjöds på en guidad tur i bageriet. Dagen 
innehöll även en specialframtagen sensorikföreläsning med sensorikexperten Johan Blanche där 
Polarbröds nio olika KRAV-märkta bröd provsmakades. 
Läs mer om Ekobrödspriset på www.polarbrod.se/ekobrodpriset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Matlust och Ekoutmaningen  
I slutet av förra veckan besökte vi ett antal butiker i Haninge och Södertälje tillsammans med 
pressansvarig för Matlust projektet. 9 butiker i Haninge och 7 i Södertälje fick under torsdagen eller 
fredagen ett diplom för sin fina insats i projektet. Vi har inte någon officiell ranking men dessa butiker 
anser vi kunna inspirera övriga butiker till att bli ännu mer hållbara. Vid inventeringen tittade vi på 42 
utvalda ekologiska livsmedel, och 5 utvalda livsmedelsproduker med Fairtrade-märkning. Dessutom fick 
butikerna poäng för sin hyllmärkning samt om butiken var miljömärkt.  Läs mer om det på respektive 
länk. I Södertälje har livsmedelsbutikerna ökat sitt ekoutbud med 9 % på tre månader och utbudet av 
Fairtrade-märkt med 7 %. I Haninge har de inventerade butikerna ökat sitt ekologiska utbud med 7 % på 
två månader. 
 
Butiksrapporten Haninge: 
http://matlust.eu/wp-content/uploads/2016/12/Marknadskartläggning-MatLust-butiker-i-Haninge-
uppföljning-december-2016.pdf.  
Butiksrapporten Södertälje: 
http://matlust.eu/wp-content/uploads/2016/12/Marknadskartläggning-MatLust-butiker-i-Södertälje-
uppföljning-december-2016-final.pdf 
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Dennis Jonsson, Willys Weda i Södertälje med 
Eva , Ekomatcentrum och Daniel Dworetsky, 
Matlust.  

Camilla Nilsson och Mia Andersson, från Coop 
Forum Haninge.  

Glenn Mattson och Kristina Gröning, ICA 
Supermarket Västerhaninge  med Daniel 
Dworetsky  t.v. och Mimi, Ekomatcentrum och 
Catarina Heilborn, Haninge kommun t.h. Jonas Johansson, Coop Konsum Järna 

Fotograf vid butiksdiplomeringarna var Fredrik Sederholm 
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Hållbara matval i Södertälje kommun 
Vi har kartlagt utbudet av hållbar mat på 31 restauranger och caféeri Södertälje kommun. Snabbmatsrestauranger och pizzerior, 
ingick inte i vår marknadskartläggning. Det bör därför understrykas att resultatet av inventeringen inte är ett generellt resultat 
för all restaurangverksamhet i Södertälje utan baseras på ett begränsat urval av restauranger och caféer. 

Marknadskartläggningen visar att det finns gott om hållbara matval på caféer och restauranger i några geografiska områden i 
Södertälje. I och kring Järna har nästan alla inventerade restauranger och caféer många hållbara matval på menyn. Där är det 
enkelt att äta såväl ekologiskt som vegetariskt och närproducerat. Men i och kring Södertälje stad är det hållbara utbudet inte 
lika stort. Det finns en handfull restauranger och caféer som är KRAV-certifierade, på en låg nivå, och det finns ett hyfsat utbud av 
vegetariska rätter. Men det är tunnsått med såväl Fairtrade-märkt som närproducerat. 

I och kring Järna har restauranger, caféer och livsmedelsföretagare under lång tid utvecklats och inspirerats av tankegångar kring 
hållbarhet och en socialt och miljömässigt sund livsmedelsproduktion. I området finns många små livsmedelsföretag som 
producerar, förädlar och säljer mat och livsmedel, som producerats biodynamiskt eller ekologiskt. Järnaglass, Järna Mejeri, Järna 
Bageri och Järna Rosteri är några exempel på dessa företag.  

Restaurangrapporten Södertälje: 

http://matlust.eu/wp-content/uploads/2016/12/Marknadskartläggning-MatLust-butiker-i-Södertälje-uppföljning-december-
2016-final.pdf 
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Restaurangrapporten Haninge: 
http://matlust.eu/wp-content/uploads/2016/12/Hållbar-mat-på-restauranger-i-Haninge.pdf.  

 

Engsholms slott Åsgatan 2 Lindbloms kafé 

Hållbara matval i Haninge kommun 
Vi har även kartlagt utbudet av hållbar mat på 14 restauranger och caféer i Haninge kommun. 
Snabbmatsrestauranger och pizzerior, ingick inte i vår marknadskartläggning. Det bör därför understrykas att 
resultatet av inventeringen inte är ett generellt resultat för all restaurangverksamhet i Haninge utan baseras på ett 
begränsat urval av restauranger och caféer. 
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Klimatsmarta Matvanor 
Vi letar fortfarande efter ytterligare en skola/förskola  som är intresserad av att delta i projektet 
Klimatsmarta Matvanor. Projektet innebär en workshop och teori kring hur vi motiverar barnen till 
att äta med klimatsmart. Vi har i samarbete med Upplands Väsby även tagit fram en ny variant av 
utbildningen som riktar sig direkt till barnen. Hör av dig till oss så berättar vi mer! 

 
Boka en kurs innan 15 januari och få 10 % rabatt! 
Ekologisk inspirationskurs för pedagoger, kockar och föräldrar i förskola och skola 2016,  
subventionerat pris 5 000 kr (moms 25 % tillkommer). 
Verkar det intressant? Ring eller maila oss så berättar vi mer!  

 
Klimatsmart matvanor, teoriföreläsning 1,5 tim 
Vad är klimatsmart och hållbar mat? 
Allmän genomgång av klimatsmarta matval och hur dessa påverkar klimatet och miljön.  
Vad är klimatsmarta matvanor?  
Hur kan vi påverka barnens matvanor? 

  
Inspirerande klimatsmart workshop, 2,5 tim  
Vi pysslar med skalrester, gör pedagogiska matövningar med olika pedagogiska verktyg.  
Till exempel smaktester där vi jämför olika grönsaker och blindtestar ekologiskt kontra oekologiskt, bygger 
matkollage och grönsaksinspirerat pyssel.  

-----------------------------------------------  
Medlem i Ekomatcentrum ger många fördelar! 
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi är nu 
uppe i 24 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi närmare 100  förskolor  och 
skolor samt 14 företag och föreningar (inkl. Ekomatcentrums vänner). Se nedan för mer detaljerad 
information om vad som ingår i de olika nivåerna! Anmäl på www.ekomatcentrum.se ! 
 

http://www.ekomatcentrum.se/


Den 1 december bar det iväg norrut, närmare bestämt till Bredbyn utanför Ö-vik. Tillsammans 
med årets vinnare av Ekobrödsligan, Vellinge kommun, som även tog hem första plats i 
Ekomatsligan. Dagen startade med en rundtur i bageriet, och vi fick känna doften av nybakat 
bröd och se hur maskinerna spottade ut tunnbröd i olika format. Efter rundvandringen var det tid 
att provsmaka olika brödsorter från Polarbröd i en brödprovning. Sensorikmästaren Johan 
Blanche berättade om dofter, smaker och konsistens på olika typer av bröd. Det var spännande 
att se hur mycket doften kan skilja sig åt! Dagen avrundades med en föreläsning av oss på 
Ekomatcentrum, där vi pratade om bröd och olika typer av spannmål. Sista momentet var även 
det en provsmakning, där alla deltagare skulle namnge rätt sädeslag. Vi hade sju tallrikar och sju 
namnskyltar. Kornen på tallrikarna var hela, kokade korn av: bovete, durumvete, emmervete, 
havre, korn, råg och teff. Testet visade sig vara riktigt svårt och ingen av deltagarna lyckades 
pricka alla rätt. Nöjda och glada avslutade vi dagen intill den berömda Polarbröd renen! 
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Debatt 

Debattartikeln nedan är något nerkortad. 

 

Vilket kött skulle du välja till dina barn? Våra 
ungar, sjuka och äldre ska inte matas med kött som 
pumpats med antibiotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar mängden antibiotika som ges till djur.  

 

Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt hot 
som måste tas på allvar.  Bilden visar att en svensk 
köttbit med en antibiotikaspruta i sig, en dansk 
fyra, en tysk 13 och en italiensk 31. När antibiotikan 
upptäcktes minskade dödligheten i bakterie-
sjukdomar markant och miljontals liv har räddats 
årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler 
bakterier blir resistenta mot antibiotika, vilket 
riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler 
döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som 
livshotande, som till exempel lunginflammation.  

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att 
antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största 
globala hoten mot folkhälsan. Att bryta 
resistensutvecklingen bland bakteriestammarna är 
en ödesfråga för mänskligheten.  

Två tredjedelar av all antibiotika används inom 
djuruppfödningen. Den allra största delen ges 
rutinmässigt till hela djurbesättningar och inte bara 
för behandling av sjuka individer.  Sverige är ett 
föregångsland. Vi har strikta regler för köttbönders 
användning av antibiotika.  

Det motsägelsefulla är samtidigt att våra 
kommuner och landsting fortsätter importera 
utländskt kött till våra skolor, sjukhus och 
äldreboenden. Ska våra barn, sjuka och äldre matas 
med kött som pumpats med antibiotika?    

De senaste åren har omkring 40 procent av allt 
griskött som konsumerats i Sverige varit importerat. 

Av importen står Danmark för den största delen, följt 
av Tyskland och därefter Italien. Den svenska 
exporten av griskött är endast en femtedel av 
importen. ??? 

Det är nu dags att gå från ord till handling.  

Medvetenheten i Sverige kring vilket kött som är 
mest hälsosamt ökade. Sverige står idag för cirka en 
promille av totalanvändningen av antibiotika och är 
ett av få länder som varje år minskat sin förbrukning. 

Dock ser vi nerslående att den totala användningen 
av antibiotika till djur inom Europa ökar igen, trots 
problematiken med multiresistens. Flera länder 
med export till Sverige bidrar till ökningen.  

Europeiska veterinärorganisationen, EMA, 
rapporterade nyligen om att snittet för de 25 EU-
länderna år 2014 låg på 158 mg/kg. Högst 
förbrukning har Spanien med cirka 419 mg/kg. 
Förbrukningen i Sverige ligger på 11,5 mg/kg vilket 
är mindre än en trettondel av EU-snittet.  

Sedan 2006 är det förbjudet inom EU att blanda 
antibiotika i djurfoder i tillväxtfrämjande syfte. Men 
denna regel kringgås ofta i praktiken. I mars 2016 
beslutade EU-parlamentet att införa förbud mot 
förebyggande gruppbehandling med antibiotika. 
Däremot ges fortfarande utrymme för att kunna strö 
medicin på fodergivor eller ge det via vatten. Det är 
viktigt att täppa till dessa kryphål.  

Den svenska regeringen och de svenska EU-
parlamentarikerna  uppmanas att göra en offensiv 
för att kraftigt minska mängden antibiotika som ges 
till djur. Om svenska djurbönder lyckas borde deras 
europeiska kollegor också kunna lyckas.  

Det är inte minst viktigt att befintliga regler också 
efterlevs, vilket långtifrån är fallet. Faran från 
resistenta bakterier är högst verklig. Det handlar inte 
bara om djurskydd. Miljontals människoliv ligger i 
vågskålen. 

 
Källa: Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och 
landsbygdspolitisk talesperson (KD), Aftonbladet, 28 nov 
2016 
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Besök BIOFACH den 15-17 februari 2017 
BIOFACH i Nürnberg är världens ledande mässa för ekologiska livsmedel. Här presenterar 2 500 
utställare från hela världen senaste nytt från den ekologiska branschen. BIOFACH erbjuder en 
perfekt plattform för kunskapsutbyte och för att utveckla nya affärskontakter. 
 
Höjdpunkter på BIOFACH 2017 

Trender & Nyheter: “The Novelty Stand” presenterar mängder av produkter och innovationer från 
världens alla hörn.  

Experience The World: Provsmaka nyheter och högkvalitativa produkter i kategorierna Veganmat, 
Vin och Olivolja. 

BIOFACH Congress: Branschens största konferens. Deltagande ingår mässbiljetten! 

Parallellt med BIOFACH hålls även VIVANESS - en av de mest etablerade mässorna för naturlig, 
ekologisk hud- och skönhetsvård. Läs mer om BIOFACH och VIVANESS på www.biofach.de, 
respektive www.vivaness.de. 
 
Entrékort och hotellrum 
Entrékort köper du enkelt på www.biofach.de/en/visitors/tickets. Vi har ett begränsat antal 
hotellrum reserverade på ett trevligt hotell i centrala Nürnberg.  
 
Trade Fair Agency är Sverigeansvariga för BIOFACH och VIVANESS. Kontakta oss gärna på 
info@tradefairagency.se för mer information. 
 
Välkommen till BIOFACH 2017! 

 

Nomineringarna till Ekogalan 2017 klara! 
 
Nu är det avgjort vilka som är nominerade 
till årets prisutdelning under Ekogalan, den 
26 januari, på Grand Hotel i Stockholm. 
Ekogalan genomförs som en del av 
Ekologiska Branschdagen och delas ut i 
fyra kategorier: Årets Garant Ekostjärna 
(Axfood), Årets Nybyggnation för Hållbart 
Lantbruk (Bygglant), Årets Ekobutik 
(Svenska Odlarlaget) och Årets Omläggare 
(KRAV). Ekogalan genomförs för sjätte 
gången och det är tre nominerade till varje 
pris. Vi ser fram emot prisutdelningen! 

http://www.biofach.de/en/visitors/tickets
http://www.vivaness.de/
http://www.biofach.de/en/visitors/tickets
mailto:info@tradefairagency.se
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Plaster i våra hav 
 
I Ekoplaza, en livsmedelsbutik i Amsterdam som 
enbart säljer ekologiska livsmedel pågår för tillfället 
en utställning om plast i haven. Förpackat på olika 
sätt finns plaster av varierat slag. Exempelvis blåa 
plastkapsyler, från vattenflaskor, som nu döpts om 
till ¨Plastilles blue¨ och förpackats i en glasburk. 
Utställningen ger en tankeställare och är ett led i 
butikens sammarbete med stiftelsen ¨Plastic Soup¨. 
Stiftelsen strävar efter att eliminera microplaster i 
förpackningar och har även etablerat ett nytt märke 
¨zero plastic ¨.  
 
  

Märket har, så vitt vi vet, ännu inte 
spridit sig till Sverige. För mer info, 
besök : 
http://www.plasticsoupfoundatio
n.org/en/ 
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Närproduktion går före ekologi  i Region Skåne 

 

Region Skåne prioriterar närproducerade livsmedel 
före ekologiska i de offentliga köken. Ekologiska 
livsmedel från annat geografiskt område ska väljas 
först i tredje hand.  

Frågan om närproducerade eller ekologiska livsmedel 
är smakligast för mun och miljö har länge sysselsatt 
upphandlare och kostansvariga. Region Skåne väljer 
nu att prioritera närproducerade varor i sina offentliga 
kök. 

– Detta är en seger för de skånska producenterna och 
den skånska livsmedelssektorn, säger Birte Sandberg, 
centerpartistisk gruppledare i regionen. 

I det uppdaterade miljöprogram för Region Skåne för 
åren 2017-2020 som antagits av regionfullmäktige ska 
närproducerat prioriteras. Närproducerade ekologiska 
livsmedel blir andrahandsval medan ekologiska 
livsmedel från annat geografiskt område ska väljas 
först i tredje hand. 

Till de nya skrivelserna hör också att livsmedel som 
upphandlas inom regionen minst bör hålla samma 
standard som svenska djur- och växtskyddsregler 
kräver. För att minska användningen av antibiotika 
och risken för antibiotikaresistens ska krav kring detta 
ställas i upphandlingar. 

– Vi har idag en situation där lagstiftningen om 
produktionen stannar vid landets gränser, något som 
leder till att svenska konsumenter exporterar sin 
miljöpåverkan till andra länder och belastar miljön där 
hårdare. 

Andelen närproducerade och/eller ekologiska 
livsmedel ska år 2016 uppgå till minst 50 procent av 
Region Skånes totala livsmedelsbudget. Till år 2018 
ska andelen öka till minst 60 procent för att år 2020 
gå över 70-procentsgränsen. 

Vid arrangemang, möten och konferenser ska 
ekologiska och närproducerade måltider väljas i så 
hög utsträckning som möjligt. 

Källa: Per Eriksson, Inköpsrådet, 6 december 2016 

 

Det svenska matföretaget Food for 
Progress, med varumärken som Oumph! 
och Beat, växer och rekryterar nu Henrik 
Åkerman som marknadschef. Henrik har 
varit ansvarig för Max Hamburgares mest 
framgångsrika lansering någonsin, 
satsningen Green Familjen. 
– Arbetet med lanseringen av Max 
vegetariska sortiment är både den 
roligaste och mest framgångsrika kampanj 
jag någonsin jobbat med. Nu ser jag fram 
emot att i rollen som producent vara med 
och bidra till proteinskiftet i en annars 
ganska konservativ bransch, säger Henrik 
Åkerman.  
Food for Progress har de senaste åren 
rönt stora framgångar med utmärkelser 
som Livsmedelspriset 2015 och Oumph! 
blev nyligen utsedd till Årets Dagligvara 
2016. 
Källa: Food for Progress, 8 december 2016 10 



KRAV får ny VD  

KRAV har utsett Anita Falkenek till ny vd med ambitionen att hon, 
tillsammans med all personal och hela sektorn, ska få den ekologiska 
produktionen och konsumtionen att öka ytterligare.  
 
Aldrig förr har ekologiskt och KRAV-märkt mat haft en så stor del av 
dagligvaruhandeln, offentlig sektor och Systembolaget som nu, en 
marknadsandel på drygt 7 procent. Därför behövs fler lantbrukare som 
producerar ekologiskt och KRAV-märkt! Det är en av marknadens största 
utmaningar just nu - att se till att fylla butikshyllor och restaurangmenyer 
med den mat som konsumenterna efterfrågar, säger Anita Falkenek.  
 
Anita Falkenek tillträder den 20:e mars 2017. 

Källa: KRAV, 20 december 2016 

 

Nu ställs högre krav på maten 
 
KARLSKRONA. Ännu högre krav ställs nu på 
kommunens kök. De har Krav-certifierats och ska 
därför servera mat som är ekologisk samt snäll 
mot djur och natur. För några veckor sedan blev 
certifieringen klar. 
– Men vi har jobbat med ekologiskt och Krav ett tag, 
säger Per Sjösäter, enhetschef på kostenheten. 
Kommunen har främst jobbat med ekologisk mat 
eftersom det länge har funnits ett mål för det. I dag 
har den totalt 33 procent ekologisk mat i skola, 
förskola och äldreomsorg och av den är 17,5 procent 
Kravmärkt. Med andelen Kravmärkt mat ställs högre 
krav på varorna. 
– Krav är en svensk organisation och det är hårdare 
regler. Ekologiskt är efter EU-direktiv, säger han. 
Kraven är hårdare när det gäller bland annat 
bekämpningsmedel, gödsel, uppfödning, djurhållning, 
slakt och transport. 
Beslutet om Krav-certifieringen är politiskt och har 
tagits efter tryck från föräldrar och pedagoger. 
 
Carina Josefsson är kock på Backsippans förskola i 
Kungsmarken. Varje dag lagar hon mat till 100  
barn och personal. Hennes kök är ett av 13 som har 
nått den andra certifieringsnivån. Den första nivån 
har krav på 25 procent ekologiskt, Kravmärkt eller 
MSC-märkt. Av det ska 12,5 procent vara Krav-

godkända produkter. På  
Backsippans nivå har de 50  
procent ekologisk mat och  
25 procent Kravmärkt. 
– Jag tycker att det känns  
bra. Jag gillar det. Jag brinner  
för det och har gjort det ett  
tag nu, säger Carina. 
Sedan certifieringen har hon  
fått ändra sina arbetsrutiner  
något och försöker ta vara på mer än tidigare. Hon 
tycker dock inte att något har blivit svårare. Nu är 59 
av kommunens 63 kök certifierade och nästa mål är 
att alla ska bli det. Anledningen till att de inte är det i 
dag beror på renoveringar och liknande.  
Att nå nivå tre är inget de strävar efter i nuläget 
eftersom det innebär 90 procent där hälften ska vara 
Krav. 
– Det finns de som är uppe i det men då är det någon 
enstaka förskola. Det är svårt för hela kommuner, 
säger han. 
Källa: Stina Petterson,  
Commercen,  
19 december 2016 

På bilden: Carina Josefsson,  
kock på Backsippans förskola,  
tycker att satsningen är bra.  
Foto:Stina Pettersson. 11 



Stort genombrott mot åldrande är nära 
 
Framtidens mat måste bli mer näringstät. Det 
säger den tidigare Nobelpristagaren Elizabeth 
Blackburn i en intervju med SvD. För att motverka 
kroniska sjukdomar behöver det vi odlar förädlas 
för att bli hälsosammare att äta, och inte bara för 
att ge stor skörd. 
   
 Elizabeth Blackburn fick Nobelpriset i fysiologi eller 

medicin 2009 för sin forskning kring telomerer. Foto: 
Malin Hoelstad 
 Vår forskning visar att det är maten som har klart 
störst betydelse. 
Ett tema  under Nobelsymposium, var framtidens mat. 
Frågan är hur planeten bäst ska kunna föda en växande 
och åldrande befolkning i ljuset av upptornande 
klimathot och miljöproblem. 
Bland de influgna paneldeltagarna märks Elizabeth 
Blackburn, verksam vid University of California San 
Francisco, som är en av världens ledande forskare när 
det gäller att knäcka nöten om varför vi åldras. 
Elizabeth Blackburn fick Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin 2009 för sin forskning kring telomerer. Dessa 
brukar liknas vid de där plasthylsorna som sitter längst 
ut på skosnören och skyddar dem från att fransas upp. 
Men nu är det kromosomerna som är skosnörena och 
telomererna som är plasthylsorna. Och ju kortare 
telomererna blir, desto mer åldras vi. 
 
En av Elizabeth Blackburns stora upptäckter, gjord 
tillsammans med hennes doktorand Carol Greider, var 
att telomererna påverkas av ett speciellt enzym, 
telomeras. Och, inte minst, att vi själva kan påverka 
telomerernas längd med vår livsstil. Särskilt på lite 
längre sikt. Vi kan kort sagt bromsa åldrandet lite 
grand. 
– Flera saker kan påverka, som stress och fysisk 
aktivitet, men vår forskning visar att det är maten som 
har klart störst betydelse. Mycket socker, framför allt 
söta drycker, och processat kött ger kortare telomerer 
medan en bra och varierad kost med mycket 
mikronäringsämnen och exempelvis omega-3-fett 
förknippas med längre telomerer, säger Elizabeth 
Blackburn. 
 
 
 

Så vad är ditt främsta budskap när det gäller 
framtidens mat? 
– Det är att vi måste skifta fokus från enbart kvantitet 
till kvalitet. I århundraden har olika grödor förädlats 
med tanke på vikten. Ingen har tänkt på innehållet av 
mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och, 
framför allt, olika antioxidanter, säger hon och tillägger. 
– Det här blir helt centralt när vi nu för första gången 
står inför en åldrande befolkning i hela världen som 
drabbas av kroniska sjukdomar i hjärta och kärl, stroke, 
cancer och alzheimer. Det är sjukdomar som är tydligt 
kopplade till korta telomerer och som till stor del går 
att förebygga. Vi ser redan att näringstät mat kan spela 
en viktig roll för att motverka detta, säger Elizabeth 
Blackburn. 
  
Elizabeth Blackburn pekar särskilt på att traditionell 
Medelhavskost i flera studier kunnat kopplas till långa 
och friska telomerer. Foto: Malin Hoelstad 
Spelar inte generna in en del också? 
– Jo, men inte så mycket som man kan tro. Jag brukar 
säga att ett genetiskt anlag för korta telomerer är som 
en laddad pistol, men det är den dåliga miljön och 
livsstilen som är avtryckaren. Nyligen deltog Elizabeth 
Blackburn i ett projekt där man mätte längden på 
telomererna i den blå zonen på Nicoyahalvön i Costa 
Rica. Blå zoner är platser där chansen att bli över 100 
år bevisligen är mycket stor. 
– Människorna på Nicoyahalvön hade i genomsnitt 
betydligt längre och friskare telomerer i alla åldrar än 
människor på andra platser. Där har man också en sund 
livsstil och äter mycket varierat. 
 
Studierna av telomerer kan hjälpa till att förklara 
mekanismen bakom positiva hälsoeffekter av allt från 
sund mat till motion och lagom stressnivåer. 
– En kort tids stress skadar inte telomererna, kort 
stress kan till och med ha en positiv inverkan, men om 
du under en längre tid lever under kronisk stress så blir 
telomererna kortare. 
 
Tror du att vi får se ett större genombrott under vår 
livstid som leder till kraftigt ökad livslängd? 
– Ja, det skulle verkligen förvåna mig väldigt mycket om 
vi inte ganska snart får ett stort genombrott, säger 
Elizabeth Blackburn. 
Källa: Henrik Ennart, SvD, 12 december 2016 
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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.  
Beställ direkt via vår mejl info@ekomatcentrum.se.  

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2016.pdf 
 

Kursmaterial! 

Ladda ner via länken nedan eller 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/files/Naturligvis%20eko%202015-
webb-low.pdf  

Kurser och priser 2016 
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