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Hoppas ni alla haft ett bra höstlov. Vintern har
nu fått sig en riktig rivstart och Kung Bore är i
full fart att klä in hela landet i vitt. Trist är att
trattkantarellerna som skulle plockas nu ligger
djupt begravda under snön. Härligt är
däremot ljuset, vilken skillnad det blir med
snö!
Nästa vecka är det Lilla Ekomatsligan. Ni som
kommer till NOFF (Nordic Organic Food Fair) i
Malmö, kom förbi oss på mässan den 16 eller
17 november och hälsa på! Vi kommer att
lotta ut en kurs i Klimatsmarta Matvanor
bland våra besökare. Kursen kan ges på valfri
skola eller förskola. Dragningen av vinnaren
sker den 17 november innan mässan stänger.
Hälsningar Mimi och Eva

Behöver ni kompetensutveckling?
Boka in en utbildning till sportlovet
om klimatsmart mat.
Ring eller maila oss!

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 3
Gotlands ekologiska odlare, sid 4

Nya medlemmar i oktober

Förskolor och skolor:
11 nya förskolor/skolor som
även deltar i Lilla Ekomatsligan

GRATTIS säger vi till Gotlands
Ekologiska odlare som firade
30 år den 8 november!

Biodling ökar i Sverige, sid 5
Män i generation Y mer attraherad av
eko än kvinnor, sid 7
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Föreningen Ekomatcentrum
Medlemskap 2016
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 87 förskolor och skolor samt
13 företag och föreningar (inkl. Ekomatcentrums vänner). Se nedan för mer detaljerad information
om vad som ingår i de olika nivåerna!

Månadens medlem är KRAV
Jag heter Staffan Carlberg och arbetar som kundansvarig för
offentlig sektor på KRAV. I mitt arbete träffar jag många
kommuner och landsting/regioner och coachar dem på olika
sätt i deras ekosatsningar. Det kan t ex röra sig om utbildningar
eller stöd vid KRAV-certifieringar, något som blivit väldigt populärt inom offentligheten. Vill du veta mer, hör av dig med ett
mail till staffan.carlberg@krav.se.
För KRAV var det självklart att bli guldmedlem i
Ekomatcentrum. Värdet av Ekomatsligan och det sätt på vilket
den har stöttat kommuner och landsting att satsa mer på ekologiskt kan nog inte överskattas. Dessutom gör EMC ett storartat arbete i att sprida kunskap om ekologiska produkter
och produktion.
Vänliga hälsningar
Staffan Carlberg
Kundansvarig Offentlig Sektor

Matlust och Ekoutmaningen
Vi har nu slutfört alla inventeringar för det första projektåret och befinner oss i rapportskrivningstadiet. Matlust har tidigare lagt ut den första rapporten för butik i Södertälje, se länk. Det har varit
mycket spännande att se hur mycket butikerna ökat sitt ekologiska utbud på den korta tid som gått
mellan de två inventeringarna. När alla rapporter är klara kommer vi att berätta mer.
http://www.mynewsdesk.com/se/matlust/pressreleases/haer-finns-den-haallbara-maten-isoedertaelje-1543371

Hemsidan
Nu är äntligen den nya hemsidan i luften och vi jobbar kontinuerligt med att flytta över all
information från den gamla. Gå in och titta: www.ekomatcentrum.se

Klimatsmarta Matvanor
Finns det någon skola/förskola i din kommun som är intresserad av att ta del av workshops 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!
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Lilla Ekomatsligan
NOFF
Program Lilla Ekomatsligan den 17 November
9:45 Samling vid garderoben för gemensam entré
10:00-10:25 Trendig växtmat av mjöl och gryn
10:25-10:45 Caroline Lindö, Brödlabbet
10:45-11:10 Mingel med tilltugg
11:10-11:15 Ekobrödspriset delas ut
11:15-11:35 Prisceremoni Lilla Ekomatsligan
11:35-11:45 Goda exempel

Vem vinner årets Lilla Ekomatsliga och
vem blir årets raket?
Alla vinnarna presenteras på NOFF (Nordic Organic
Food Fair) i Malmö den 17 november.
Om din skola/förskola inte är anmäld i år är ni
välkomna att var med nästa år istället.

Caroline Lindö, Brödlabbet

Caroline Lindö, från Brödlabbet , kommer att dela
ut diplomen i år. Det ska bli väldigt spännande att
höra vad Caroline har att berätta. Brödlabbet är ett
ekologiskt surdegsbageri som ligger strax utanför
Lund. Caroline, som startade och idag driver
Brödlabbet, är ursprungligen doktor i mikrobiologi
och har arbetat som forskare och projektledare.
Caroline och hennes man bor på Källunda Gård och
driver ett ekologiskt helhetsjordbruk. I bageriet
finns också Jennie Stenberg, rutinerad och
engagerad surdegsbagare med erfarenhet från
flera fina bagerier runt om i landet. Caroline
berättar om Brödlabbet kl 10:25-10:45 den 17 nov.

-Att vara mikrobiolog och surdegsbagare har visat
sig vara en perfekt kombination! Det som driver
oss på Brödlabbet är en passion för mat, miljö och
hantverk. Vi bakar surdegsbröd av ekologiska
ingredienser i bageriet i Stora Råby utanför Lund,
berättar Caroline.
-Hos oss kan du köpa bröd, ta en fika på gården när
det är fint väder, gå på en bakningskurs eller
uppleva bröd och bakning tillsammans med vänner
eller kollegor.
Brödlabbet - ekologiskt surdegsbageri
www.brodlabbet.se
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Nyheter
Nytt Miljöprogram i SLL
Människor ska inte utsätts för gifter
i sjukvården. Därför måste vi bygga
giftfritt och se till att servera mer
ekologisk mat i sjukvården. Det
kräver Miljöpartiet i Stockholms läns
landsting när landstinget snart
presenterar sitt nya miljöprogram.
I november antar landstinget ett
nytt miljöprogram. Då måste
arbetet med att skapa vårdmiljöer
som är helt fria från skadliga
kemikalier lyftas. -Det här är särskilt
viktigt i sjukvårdsmiljöer där barn
vistas. Och det arbetet går på tok
för långsamt, säger Amanda
Palmstierna (MP) andra vice
ordförande i landstingets
Miljöberedning.
Miljöpartiet föreslår flera åtgärder
för att landstinget ska kunna gå från

ord till handling. För det första att
andelen ekologisk mat som serveras
i vården ökar. Det finns flera
fördelar med det, inte minst att
ekologisk mat innehåller mindre
bekämpningsmedel.
Miljöpartiet vill att andelen
ekologiska livsmedel som
landstinget serverar ska vara 70
procent år 2021. Stockholms läns
landsting har nått 36
procent, motsvarande siffror ifjol i
Kronoberg och Uppsala var 46
procent respektive 44 procent.
Nästa steg är att se till att de privata
aktörer som utför vård omfattas av
landstingets arbete med skadliga
kemikalier.
Källa: Miljöpartiet Stockholm, 3
november 2016

Eko gav eko i hela landet
Då fanns det de som skrattade åt dem. I dag
däremot är stödet bland konsumenterna stort. I
år firar Gotlands ekologiska odlare 30 år.
Ordförande Ingemar Lundqvist berättar att när
föreningen såg dagens ljus var de banbrytande.
– Vi på Gotland var pionjärer och först i landet att
starta i den här formen, berättar han. Året var
1986 och föreningen bildades på initiativ av
ekologiska lantbrukare, lärare och rådgivare inom
lantbruks- och trädgårdsnäringen samt, inte
minst, av konsumenterna. I dag är det få som
skrattar åt föreningen.
– Ur konsumentsynpunkt har vi i dag ett väldigt
stöd och känner det även från samhället i övrigt,
men sedan finns det väl vissa små konventionella
grupper som tycker att det är lite löjligt, men det
är väldigt lite idag. I dag jobbar vi ju tillsammans,
säger Ingemar Lundqvist.
– Jag tror att det ekologiska tänket har drivit på
även den konventionella delen till att se om sitt
hus, det har hjälpt till på hela fronten, men det är

min ståndpunkt, säger
han.
Gotlands ekologiska förening har i dag ett 80-tal
medlemmar, även om det finns fler ekologiska
lantbrukare på Gotland som inte är med i
föreningen. Medlemmarna innefattar allt från
odlare av ekologiska spannmål, till odlare av
ekologiska grönsaker samt ekologisk djurskötsel.
Ingemar Lundqvist betonar att det inte råder
någon konflikt mellan ekologiska odlare och
konventionella odlare. Han berättar också att
man i föreningen noterat att det råder brist på
vissa ekologiska produkter och anser att det
absolut är en framtidsbransch.
– Och det är roligt att jobba med det!
Källa: Eva HC Nyström, Hela Gotland, 8 november
2016
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Nyheter
Coop vill se mindre kött på
matbordet
Coop anser att svenskarna äter för
mycket kött. Företaget startar därför
en ny sajt i syfte att vägleda
konsumenterna till mer grönt på
tallriken.
Coop kallar sitt initiativ Nya
vardagsmaten, vilket beskrivs som en
hjälp för barnfamiljer och alla andra
som vill äta lite smartare och grönare.
Lanseringen, som också omfattar en
podd, sker med stöd av en
undersökning som Coop har genomfört
bland 212 barnfamiljer i företagets
medlemspanel. Den visar att 40
procent säger sig vilja äta mindre kött.
Hälften äter aldrig vegetariskt
Drygt 30 procent uppger att de äter
kött fler än tre gånger under en
arbetsvecka. Knappt hälften, 46
procent, äter aldrig vegetariskt medan
cirka 10 procent av familjerna äter
vegetariskt varje vecka.

Inte en enda vegetarisk rätt finns med
på listan över barnfamiljernas tio
favoriträtter. Den toppas av spaghetti
och köttfärssås samt köttbullar och
potatis som tvåa. På tredje plats
kommer kyckling med ris.
"Vill ge konkreta tips"
Coops nya sajt innehåller recept på
vardagsrätter som kan lagas med en
mindre mängd kött eller helt utan kött.
Den förmedlar också uppgifter kring
vad köttproduktion innebär för miljön,
bland annat att nötköttsproduktion
släpper ut 35 gånger mer växthusgaser
än motsvarande mängd växtprotein
och att det går åt sex gånger mer
vatten.
Mer info på:
https://www.coop.se/recept--mat/nyavardagsmaten/
Källa: 15 september 2016

Lyckad satsning på bin
Antalet biodlare i Sverige ökar. Det gör att LPs biodling i
Säffle som säljer biodlingsutrustning fortsätter växa. Nu
utökar man dessutom sin egen biodling och satsar på
över 1 000 bisamhällen. Företaget har många ben att
stå på, med allt från framtagning av honung till att sälja
redskap till andra biodlare. Det började i mitten av
1980-talet när den då 14-årige Lars Pettersson skaffade
sina första bisamhällen och tänkte sig en framtid som

biodlare. I dag har han och sambon Keiko Schönberg 15
anställda och en omsättning på 30 miljoner
kronor. Biodling är hett just nu, de flesta har sina
bisamhällen som hobby men även företag inom
näringen ökar och har gjort under en rad av år. – Det
blir omkring 1 000 nya biodlare i Sverige varje år just
nu, berättar Keiko.
Källa: Mari Nälsén, Jordbruksaktuellt, 5 november 2016
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Nyheter
Farliga linfrön kvar på
butikshyllorna

Krossade linfrön kan vara
giftiga och ska enligt
Livsmedelverket inte ätas över
huvud taget. Trots det säljs de
fritt och utan varningstext.
Medan producenterna och
Livsmedelsverket är oense om
vad som bör göras är fröna kvar
i flera butiker.
Det är för hälsans skull som
linfrön blivit en del av mångas
kost. På morgonfilen eller i
brödet anses de vara bra för
magen, bland annat. Men
förutom nyttiga fettsyror
innehåller linfrö också ett
annat ämne – linamarin – som i
kroppen omvandlas till
vätecyanid eller blåsyra. Det är
ett gift som kan ge illamående
och kräkningar eller värre
symptom. Hela linfrön innebär
ingen fara så länge man inte
äter stora mängder, men
krossade linfrön bör man
undvika helt, enligt
Livsmedelsverket.
– I avvaktan på mer
information bör man avstå från
att äta krossade linfrön, säger
Jan Sjögren, avdelningschef på
Livsmedelsverket.

Ändrad rekommendation
Tidigare gick Livsmedelsverkets
råd ut på att det gick bra att äta
krossade linfrön om de först
hettats upp, som till exempel i
bröd. Men nu menar verket att
det inte finns tillräckligt med
fakta som styrker att
upphettning minskar
giftigheten, därför ändrade
myndigheten sin
rekommendation för ett år
sedan.
Trots det är det få som känner
till farorna och de krossade
linfröna står kvar på
butikshyllorna. I många fall
utan varningstext. Det beror på
att producenterna och
Livsmedelsverket inte kan
komma överens om vem som
ska göra vad.
Jan Sjögren tycker att
producenterna borde dra
tillbaka fröna självmant. Han
tycker det är "oklokt" att
fortsätta sälja dem. Mycket
mer än att säga så kan
myndigheten inte göra, menar
han. Som Livsmedelsverket
tolkar reglerna kan de inte
förbjuda krossade linfrön utan
bättre forskningsunderlag.

saknar ofta varningstext. Och
så ser det ut att förbli.
Livsmedelsverket menar att
myndigheten fullgjort sitt
ansvar genom att publicera de
nya rekommendationerna på
sin hemsida. Risenta, en av de
största producenterna av frön,
vill inte låta sig intervjuas i
ämnet. Saltå Kvarn AB har inga
planer på att vare sig sluta sälja
krossade linfrön eller trycka
upp Livsmedelverkets varning
på förpackningarna, enligt
kvalitetschef Åsa Lindeblad.
Källa: SVT nyheter, 6 nov 2016

Inga planer på att sluta sälja
Medan Livsmedelsverket och
producenterna skyfflar
ansvaret mellan sig står de
krossade linfröna kvar på
butikshyllorna i flera butiker.
Få konsumenter har nåtts av de
nya råden och förpackningarna
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Forskning
Ny dansk studie: Män i generation Y mer
attraherad av eko än kvinnor
En ny dansk studie målar upp ett
konsumentporträtt av generation Y, det vill säga
danskar i åldersgruppen 16-33 år. Studien visar
föga förvånande att den här generationen är de
som visar störst intresse för ekologiska produkter
hittills. De är också den första generationen som
vuxit upp med ekologiska livsmedel som ett
naturligt inslag i kylskåpet.

I skriften "Future consumers in the retail trade Generation Y: Understand them, catch them",
skriven av Dorte Wimmer kan man bland annat
läsa att något som förvånade även de mest
rutinerade detaljhandelsexperterna var att de
unga männen i högre utsträckning än de unga
kvinnorna valde butik utifrån ekologisk utbud.
För nästan dubbelt så många män som kvinnor
var ekoutbudet avgörande för butiksvalet, något
som forskarna betecknar som ett trendbrott.
Källa: Dansk Handelsblad , 8 november 2016

Att bekämpningsmedel och kemikalier
påverkar natur och människor är inget
nytt. Missa inte dokumentärklippet om
växtskyddsmedlet Orange:
https://www.facebook.com/unreported
world/?pnref=story

Ekomatcentrum:
-Lite ironiskt kan tyckas är att kravet på
växtskyddszoner tas bort, med tanke på att många
vattentäkter i Sverige har problem med
bekämpningsmedelsrester.
-----------------------------

Krav på 10 meters skyddszoner tas bort
Kemikalieinspektionen tar bort det hårt kritiserade
villkoret på 10 meters permanent bevuxna
skyddszoner för specifika växtskyddsmedel. Redan
nästa odlingssäsong kan odlare slippa kravet.
Forskare och föreningen Sveriges Spannmålsodlare
riktade i somras hård kritik i Land Lantbruk mot att allt

fler växtskyddsmedel får krav på 10 meters bevuxna
skyddszoner mot vattendrag.
Onödigt i Sverige
Huvuddraget i kritiken är att de breda skyddszonerna
generellt inte behövs i Sverige för att skydda
vattendragen. Nu meddelar Kemikalieinspektionen att
villkoret helt slopas när nya växtskyddsmedel ska
godkännas.
– Vi har arbetat med att få till en annan hantering
ända sedan vi införde villkoret för skyddszonerna. Nu
har vi kommit till en punkt där vi anser att det är
välbehövligt att få till en förändring, säger Mats
Allmyr, miljöriskbedömare på Kemikalieinspektionen.
Källa: Land och Lantbruk, 9 november 2016
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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”.

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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