Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 4 : April/Maj 2016
Efter en underbar sommarhelg i större delen av Sverige
kommer här årets fjärde nyhetsbrev. Vi på
Ekomatcentrum planerar nu det sista inför årets
Ekomatsliga och hoppas att det kommer att bli lika
uppskattat som tidigare år. Eftersom vi är överväldigade
av sammanställningen av alla svar och knappt kan bärja
oss till den 30 maj släpper vi redan nu lite av resultatet här
i nyhetsbrevet. Vi har blivit lite försenade med
anmälningar till Lilla Ekomatsligan, men nu är det äntligen
klart! Förhoppningsvis kommer många skolor och förskolor
i landet att anmäla sig! Med våren börjar även årets
efterlängtade primörer att dyka upp. Vi har plockat ihop
lite nyheter om grönsaker och bekämpningsmedel. Missa
inte den rykande färska forskningsrapporten från SLU, där
minskad fertilitet hos unga män nu kunnat kopplas till
bekämpningsmedel.

Ekomatsligan 2016
Fingerfood – trendig växtmat
av mjöl & gryn.
Preliminärt program sid 3!
Anmälan:

https://dinkurs.se/Ekomatsligan2016
Anmälan för medlemmar i nivå 4,
2 personer:

https://dinkurs.se/Ekomatsligan2016
medlemmar

Hälsningar Mimi och Eva

Behöver ni kompetensutveckling?
Passa på att ge personalen en
utbildning inom klimatsmart mat.
Ring eller maila oss för att boka.

Nya medlemmar i april

Kommuner:
Ekerö
Gävle

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Bekämpningsmedelsrester och spermakvalitet, sid 7

Ekomatsligan 2016, sid 3-4
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 4
Det händer i maj, sid 8
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Föreningen Ekomatcentrum

Årsmöte med brödprovning
Den 25 maj, kl 18:00, har Ekomatcentrum sitt årsmöte på Eat Ekoaffären, Sibyllegatan 27, vid
Östermalmstorgs T-bana. Efter årsmötet berättar Håkan Holmgren kort om Eat Ekoaffär och sedan
följer en brödprovning som guidas av Kerstin Björklund, VD på Warbro Kvarn. Engelmanns bjuder på
ost till brödet. Medlemmar kan anmäla sig till årsmötet senast den 20 maj på:
info@ekomatcentrum.se.

Månadens medlem
Är du medlem och vill synas här? Här vill vi presentera nya eller gamla medlemmar! Anmäl gärna
ert intresse till oss. Skriv kort varför ni är medlem i Ekomatcentrum och berätta gärna om ert arbete
med ekologiska livsmedel.

Medlemskap 2016
Antalet medlemmar fortsätter att växa. Vi är nu uppe i 22 kommuner och landsting som
medlemmar. Dessutom har vi två Guldvänner, tre Gröna vänner, fem förskolor och fem företag.
Jättekul tycker vi på Ekomatcentrum!!! Se nedan för mer detaljerad information om vad som ingår i
de olika nivåerna!

2

Ekomatsligan 2016
Kommunenkäten
Vi har nu stängt enkäten och arbetar för fullt med
att sammanställa alla resultat. Ekomatsligans
vinnare kommer att presenteras först den 30 maj,
så ni får hålla er till tåls till dess. Men, vi kan
redan nu berätta att resultatet är helt strålande!
Vi har 82 kommuner, regioner och landsting som
kommit upp i minst 30 % ekologiskt. Då har vi
ändå dragit av 1 % för de som inte hade möjlighet
att redovisa siffror som exkluderade oekologisk
panerad och inlagd fisk. Ett fantastiskt resultat
som vi är stolta över.
Genomsnittet för offentlig sektor under 2015 var
31 %. Siffrorna grundar sig på kompletta svar från
247 kommuner, landsting och regioner, eller 80 %.
Totalt påbörjade hela 89 % av alla Sveriges

kommuner, landsting och regioner enkäten, vilket
är rekord sedan Ekomatcentrum började samla in
denna statistik.
Vi kan även berätta lite om vilka ekologiska
livsmedel som köps mest respektive minst, i
förhållande till värdet i SEK. Statistiken grundar
sig på exakta siffror från 109 av de som svarat på
enkäterna och information från Bengt Dalesjö,
DKAB. Kaffe och te ligger på första plats, följt av
mejeriprodukter, vilket inte var särskilt
överaskande. Roligt är det att se att baljväxter och
frö ligger så bra till, nästan 57 %. Bröd, som är
lite av ett sorgebarn tillsammans med kryddor,
ligger längst ner på listan, med några få procent.

Vilka ekologiska livsmedel köper offentlig sektor mest av?
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Ekomatsligan
Ekomatsligan 30 maj 2016

Ekomatsligan 2016
Fingerfood- trendig växtmat av mjöl & gryn
Den 30 maj, kl 10-16, prel program

Årets liga är som vanligt späckat med intressanta
föreläsare och ett antal sponsorer och utställare.
Förutom våra Guldmedlemmar; KRAV och
Polarbröd, kommer även ett antal andra företag
att närvara; Fazer, Geoshepards, Lantmännen,
Martin & Servera, Menigo, Nordic Organic Food
Fair, Säljpartner och Warbro Kvarn. Stort tack till
er! Utan er skulle vi inte kunna finansiera
Kommunenkäten och Ekomatsligan.

10.00-10.05 Inledning, Ekomatcentrum
10.05-10.20 Livsmedelsstrategin
Christina Nordin, Näringsdepartementet, chef för
Livsmedelsstrategin
10.20-10.35 Framtiden för ekologiskt bröd, Helena
Wistrand KRAV
10.35-10.50 Mjöl, mycket mer än vete och råg
Kerstin Björklund, VD Warbro kvarn
10.50-11.105 Bensträckare och utställande företag
11.15-11.30 Resan mot 50 % ekologiskt Vinnare
berättar
11.30-12.00 Fibrer
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Trendspaning, Ekomatcentrum
13.15-13.45 Mer ekologiskt bröd i offentlig sektor?
Debatt –frågor till marknadens företrädare
13.45-14.00 Polarbröd om klimartsmart och
ekologiskt, Karin Bodin, Polarbröd
14.00-14.30 Inspiration från Sébastien Boudet
14.30-15.00 Kaffebord med mingel
15.00- 16.00 Prisceremoni

Lilla Ekomatsligan
Nu vi öppnar vi även anmälan till Lilla Ekomatsligan! Gå in på länken:
https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016 för att registrera er. Därefter kan ni fylla i vår internet enkät på
Survey Monkey: https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016
Nytt för i år är att vi tar en anmälningsavgift på 500 kr för alla enheter som vill delta, detta eftersom vi
saknar finansiering för Lilla Ekomatsligan. Vi hoppas att många ändå vill anmäla sig. I anmälningsavgiften
ingår en rapport (sammanställning av alla enkätsvar) och ett diplom. För er som har möjligheten att besöka
NOFF i Malmö i november ingår även ett seminarium med diplomutdelning och mingel. Om det är många
enheter i din kommun som vill delta administreras det enklast via kommunen och vi ger då givetvis en
grupprabatt.

Be kommunen kontakta oss angående grupprabatt!
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Aktuellt
Betydligt mindre gift i svenska
grönsaker
Rester av växtskyddsmedel i frukt
och grönsaker ligger på låga nivåer
och utgör ingen hälsofara. Men
hur mycket rester som finns kvar
varierar mycket beroende på hur
och var de är odlade.
Svenskodlade produkter
innehåller betydligt lägre halter än
utländskt odlade.
Den slutsatsen drar nutritionisten
Katarina Beckman i ett
examensarbete på Karolinska
Institutet. Arbetet gjordes i
samarbete med bland andra
Livsmedelsverket.
Syftet var att studera halterna av
växtskyddsmedel i frukt och
grönsaker, och därmed förenade
hälsorisker, i tre olika kategorier:
*Konventionellt odlade utomlands
*Konventionellt odlade i Sverige
*Ekologiskt odlade
Barn särskilt känsliga
Beräkningen gjordes utifrån
svenskarnas genomsnittliga
kostvanor som kartlagts av

Livsmedelsverket. Mot den
bakgrunden innebär ingen av de
tre kategorierna några långsiktiga
hälsoeffekter.
– Men om man äter mer av någon
specifik frukt eller grönsak, som
innehåller relativt höga halter,
finns en risk att man går över
rekommenderade gränsvärden.
Barn och unga i växande ålder och
gravida är särskilt känsliga för
exponering, säger Katarina
Beckman.
Sju gånger högre halter
I studien konstateras att
konventionellt odlade frukter och
grönsaker utomlands innehåller
sju gånger så höga halter jämfört
med svenska konventionellt
odlade frukter och grönsaker.
Halterna i ekologiskt odlade
produkter, oavsett var de odlats,
vara så gott som försumbara,
enligt Katarina Beckman.
– Mest överraskande var att det
var så stor skillnad mellan
konventionellt odlat i Sverige och
utomlands, säger hon.
Enligt Agneta Sundgren,

Unika klimatsmarta jätteräkor

I ett slutet system där vattnet värms upp med
hjälp av spillvärme från Findus biogasanläggning
producerar Vegafish jätteräkor som utfodras
med fiskrens och ärtrester från Findus
produktion. Det landbaserade systemet

växtskyddsexpert på LRF, visar en
analys av Livsmedelsverket från
2014 att halter som ligger över de
tillåtna gränsvärdena nästa alltid
är importerade från länder utanför
EU. Och bara två procent av
proven ligger över gränsvärdet,
enligt analysen.
– Till konsumenter som vill göra
bra val i butiken är LRFs budskap
att framförallt välja svenska
produkter. All svensk mat, både
ekologisk och konventionell, är
klimatsmart jämfört med import
och produceras med god
miljöhänsyn och djuromsorg,
säger hon.
Källa: Mats P Ostelius, Land Lantbruk,
2016-03-23

beräknas byggas ut till 5000 kvadratmeter
vattenyta under 2016 och producera 100 ton
räkor per år. Fodret är antibiotikafritt, minimala
utsläpp, ingen kontaminering av omgivande
miljö - och mycket korta transporter.
Ambitionen är att utveckla satsningen och det
kan även bli aktuellt att odla andra arter av fisk
och skaldjur på samma sätt. De gör noggranna
tester varje vecka för att följa upp hur räkorna
mår. De räkor som är lite mjuka och sladdriga har
ofta varit oroliga under skördeprocessen, vilket
räkorna i Bjuv inte ska behöva uppleva.
Källa: Matlandet Västra Götaland, nr 3 2016
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Forskning
Så påverkar våra kostvanor miljön
Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt
hur olika matval och förändrade kostvanor påverkar
miljön. Resultaten belyser även miljöeffekterna av
dagens livsmedelskonsumtion och visar
förutsättningarna för att öka eller minska
konsumtionen av vissa livsmedel i Sverige.
Matproduktion står för 20-30 procent av de av
människan orsakade växthusgasutsläppen i Sverige.
Men inte bara utsläppen av växthusgaser spelar roll,
våra matval ger också upphov till annan miljöpåverkan,
som inte uppmärksammas på samma sätt.
– Våra kostvanor påverkar miljön i flera olika aspekter,
inte bara genom utsläpp av klimatgaser. Vissa kostval,
som till exempel att äta vegetariskt eller ekologiskt, kan
leda till att klimatrelaterade effekter minskar medan
annan miljöpåverkan ökar, säger Michael Martin,
forskare på IVL och rapportförfattare.
Studien visar på vilka effekter som ett antal
förändringar i kosten skulle ha på miljön, som ökad
konsumtion av ekologisk mat, svenskodlad mat,
minskat intag av kött och en diet som bygger på de
rekommendationer som Livsmedelsverket ger.
Miljöpåverkan har analyserats utifrån kategorierna:
utsläpp av växthusgaser, humantoxicitet, ekotoxicitet,
försurning, övergödning, markanvändning och biologisk
mångfald.
Att öka andelen ekologisk mat till 20 procent år 2020
ger ingen större effekt på utsläppen av växthusgaser
visar resultatet, däremot minskar toxiciteten för
människor och miljö. Om all mat som konsumeras i
Sverige däremot skulle produceras genom ekologiska
odlingsmetoder skulle utsläppen av växthusgaser och
risken för skador på den biologiska mångfalden minska.
Men ekologiska

Eskilstuna, Lund och Umeå har utsetts till
finalister bland sexton städer i Sverige och går
vidare i WWFs klimatutmaning Earth Hour City
Challenge 2016. Den 31 maj utses en av dem till
årets svenska klimatstad.

produktionsmetoder kan också leda till ökad
övergödning och försurning, och dessutom ökad
markanvändning på grund av minskad avkastning.
Att minska köttkonsumtionen leder till stora
minskningar i nästan alla kategorier av miljöpåverkan.
En helt vegetarisk kost ledde i studien till stora
minskningar i utsläppen av växthusgaser; men
toxiciteten för ekosystemet och humantoxicitet visade
sig öka till följd av en ökad konsumtion av grönsaker
som innehåller bekämpningsmedel.
Att öka andelen svenskodlad mat kan leda till minskad
miljöpåverkan i alla kategorier, men växtsäsongen är
för kort och vi har inte heller klimat för att producera
viss mat.
– Rapporten är inte tänkt att visa de ”bästa” valen utan
att ge en bredare bild av miljöpåverkan från vår
matkonsumtion. Det är viktigt att förstå hur förändrade
kostvanor påverkar både regionalt och globalt för att
fatta välgrundade beslut om miljöpåverkan av
livsmedelsval, säger Michael Martin.
Ladda ner rapporten:
http://www.ivl.se/webdav/files/Rapporter/C181.pdf
Källa: Livsmedelsföreningen & Livsmedel i Focus, 29 mars
2016

Stadsutmaningen Earth Hour City Challenge
startades av WWF i Sverige 2010 och har sedan
växt globalt. Idén är att sprida lösningar för
hållbar stadsutveckling.
Källa: WWF, 26 april 2016
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Forskning
Samband mellan bekämpningsmedelsrester i
frukt och grönsaker och spermakvalitet
Studien är troligen den första som direkt indikerar
att de positiva effekterna av frukt och grönt delvis
kan motverkas av bekämpningsmedelsrester i en
frisk befolkningsgrupp. Foto: iStockphoto.com©
En studie hos 189 unga friska vuxna män i USA
har visat på ett samband mellan
bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker
och spermiekoncentration och antalet spermier.
Studiedeltagarna lämnade detaljerad information
om sin kost, specifik om sin frukt- och
grönsakskonsumtion, i en kostenkät. 34 olika
sorters frukt och grönsaker klassificerades till att
vara antingen vanligtvis högt belastade, eller
lågt/medelbelastade, med
bekämpningsmedelsrester. Denna klassificering
gjordes med hjälp av data från den officiella
livsmedelsprovtagningen i USA. Studiedeltagarna
ombads även att lämna sperma- och blodprov. För
frukt och grönsaker med låga resthalter, såg
forskarna sedan ett positivt samband mellan ett

högt intag av frukt och grönt och ett högt antal
och koncentration av spermier. För frukt och
grönsaker med vanligtvis höga resthalter fanns
däremot inget sådant samband. Inget samband
hittades mellan intag av frukt och grönt och
halten av sexualhormoner i blodet, oavsett
resthalterna.
Denna studie är troligen den första som direkt
indikerar att de positiva effekterna av frukt och
grönt delvis kan motverkas av
bekämpningsmedelsrester i en frisk
befolkningsgrupp, för en och samma
hälsoparameter. Ladda ner rapporten:
http://jn.nutrition.org/content/early/2016/04/13
/jn.115.226563.abstract
Källa: Axel Mie, SLU, 4 Maj 2016

Nyheter från restaurangbranschen
Stjärnkrogarna Thörnströms
kök, SK Mat & Människor och
Koka tar tydlig ställning för en
hållbar gastronomi genom att
KRAV-märka sig. Därmed finns
det fem KRAV-märkta
Michelinkrogar i Sverige.

Foto: Anne och Håkan Thörnström.

Thörnströms kök, SK Mat &
Människor och Koka ligger i
Göteborg och har alla stjärnor i
prestigefulla Guide Michelin. Det
finns sedan tidigare två KRAVcertifierade restauranger som är
med i Guide Michelin: Restaurang
Volt i Stockholm och PM & Vänner i
Växjö. PM & Vänner fick sin
efterlängtade stjärna i februari.
Totalt finns 1 170 KRAV-certifierade
restauranger i Sverige.
Restauranger kan KRAV-certifieras
med ett, två eller tre KRAV-märken
för att visa matgästerna hur stor del
av restaurangens mat som är
tillagad med godkända råvaror.

Ju mer godkända råvaror desto fler
KRAV-märken:
Ett märke = 25 % godkända
livsmedel eller 15 godkända
produkter
Två märken = minst 50 % godkända
livsmedel
Tre märken = minst 90 % godkända
livsmedel
Koka, Thörnströms kök och SK Mat
& Människor är certifierade på nivå
ett.
Källa: KRAV, 2016-04-13
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Det händer i Maj

Internationell Miljökonferens i Södertälje,
19 maj
Matlust anordnar i samarbete med BERAS en
konferens som kretsar kring matkvalitet, hälsa och
sambanden med vår tids centrala miljöfrågor.
Konferensens syfte är att visa sambanden mellan
forskning och praktik när det gäller hållbara
livsmedelssystem. Programmet pågår klockan 09.00–
16.00.
Ekomatcentrum deltar med en framtidsspaning samt
efterföljande workshop kring trender och
produktutveckling.
Mer info:
http://matlust.eu/aktiviteter/

KRAV på Stockholms Centralstation!
Den 12-13 maj kommer KRAV anordna ett
event tillsammans med SJ, Wayne's Coffee,
Clarion Hotel och Stikki Nikki på Stockholms
Centralstation. Missa inte att komma förbi
oss i centralhallen om du är i
Stockholmstrakterna!

Ekomatsligan 2016
30 maj på Piperska Muren i Stockholm
Diplomering av alla kommuner och landsting
med minst 30 % ekologiska livsmedelsinköp.
Temat i år är Fingerfood & ekologiskt bröd
och den franske bagaren, Sébastien Boudet,
kommer att dela ut diplomen.
Som vanligt är det även ett antal intressanta
föreläsningar under dagen.
För mer information:
info@ekomacentrum.se
Anmälan:
https://dinkurs.se/Ekomatsligan2016

Nordisk kost – hälsosamt och gott!
27 maj 2016, Stockholm, ½ dag
Målsättningen med kursen är att presentera NORDIETstudien, de senaste forskningsresultaten om nordisk
kost, vilka hälsoeffekter som den har och hur
forskningen kan tillämpas i en daglig
verksamhet. Under en förmiddag får du som arbetar
operativt eller strategiskt med kost- och näringsfrågor
en genomgång av aktuella frågor som berör livsmedel
och näringslära. Föreläsare är Viola Adamsson, doktor
i medicinsk vetenskap.
http://www.jpinfonet.se/Utbildningar/kurskalender/Li
vsmedel/nordisk-kost-halsosamt-och-gott-160527/

"En kost baserad på nordiska livsmedel sänker
kolesterolet och blodtrycket, minskar kroppsvikten och
förbättrar kroppens insulinkänslighet".

Anmälan till: Eva Fröderberg, 08-120 990 44
eva.froderberg@jpinfonet.se,
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Kurser, seminarier, kursmaterial

Kursmaterial!
Kurser och priser 2016
http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2016.pdf

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.

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%202015webb-low.pdf

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

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

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.
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