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Det lackar mot jul… Första advent har redan
passerat, otroligt vad fort det går. Sedan sista
nyhetsbrevet har vi hunnit med Lilla
Ekomatsligan i Malmö. Det var verkligen roligt
att personligen kunna gratulera ett antal av er
duktiga planetskötare den 17 november. Och till
alla er som inte var där skickar vi ett stor grattis
via etern! Nu när den nordiska ekomässan är
avklarad har vi börjat att planera inför nästa års
BioFach i Tyskland, den största ekomässan i
Europa. Har ni funderingar på att åka dit? Hör
av er till oss! Kanske kan vi ses där.

Hälsningar Mimi och Eva

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

Bilder ovan visar Caroline
Lindö från Brödlabbet samt
Agneta Ahl från Nyponbacken i
Lund. Bilden till höger visar
Årets raket, Fredrik Holmström
från Oxiegården i Malmö.

Nya medlemmar i november
Förskolor och skolor:
2 nya förskolor som även deltog
i Lilla Ekomatsligan

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 3-4
Antibiotikagranskning, sid 6

Skolbarn odlar ekologiskt, sid 8
Det händer, sid 9
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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 Lantmännen
Hej
Jag heter Peter Skoog och är affärschef offentlig på Lantmännen Cerealia, jag och mina
medarbetare arbetar med alla offentliga kunder i Sverige.
Stort fokus ligger på kundens nuvarande och kommande anbud, bistå med råd , påverka så man får
de produkter som verksamhet kräver för att nå målen?
Vi bistår även med utbildningar och inspiration inom bakning, pasta och pannkaka, där vi stolt kan
visa på allt gott, ekologiskt och klimatsmart man kan göra med våra svensktillverkade produkter.
Önskar ni mer info välkomna att höra av er till mig peter.skoog@lantmannen.com
Att stötta Ekomatcentrum känns naturligt, våra offentliga kunder har allt högre mål med sitt
ekologiska arbete och Ekomatcentrum är ett bra forum för att sprida kunskap o inspiration att
fortsätta detta arbete.

Peter Skoog
0709278077

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 2016

Bilden visar diplomerade deltagare i Lilla Ekomatsligan den 17 november i Malmö.

87 förskolor och skolor fick i år
diplom på årets Lilla Ekomatsliga
Alla vinnarna presenterades på NOFF
(Nordic Organic Food Fair) i Malmö den 17
november. Ungefär en tredjedel hämtade
personligen upp sitt diplom under mässan.
Det var väldigt roligt att se så många av er
där. Nästa år planerar vi diplomutdelningen
till eftermiddagen och hoppas att ännu fler
har möjlighet att delta. Stort tack till alla er
som kom. Vi vill även skicka ett stort tack till
Caroline Lindö som delade ut diplomen och
berättade om sitt företag Brödlabbet, och
till våra sponsorer Polarbröd, Juiceonline
och Solmarka Bageri, som bjöd på lite
smått och gott. Slutligen ett stort tack till
Nordic Organic Food Fair för den fina
montern!
Under mässan lottade vi ut en kurs i
Klimatsmarta Matvanor. Den lyckliga
vinnaren blev Parkstugan i Malmö. Vi ser
fram emot att besöka er i början av nästa år.

Nyponbacken vann årets Lilla Ekomatsliga
Stort grattis till alla vinnare men extra roligt var det
så klart för Agneta Ahl, som hämtade diplomet för
Nyponbacken. Förskolan hade under 2015 hela 99 %
ekologiskt och slog i år den trefaldiga mästaren ¨By
ansansvarsområde¨ som i år landade på 98%. Tätt
följd av ¨Ladugårdsmarken¨ med 97%. Skåne
dominerade stort i toppen och de första tre kom
dessutom från samma kommun, Lund.

Årets raketer kom alla tre ifrån Malmö. Vinnaren
blev Oxiegården förskola som gjort en fantastisk resa
från 36 till 95%, en ökning med 264%. Tvåan och
trean kom från Byängens förskola och Lillstjärnan.
Lillstjärnan vann
även årets
Ekobrödspris och
kammade därmed
hem hela tre diplom
i år!

Bilden visar Caroline Lindö och Bettina Krets från
Lillstjärnan i Malmö.
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Lilla Ekomatsligan 2016

1 Nyponbackens förskola99%
30 Tävelsås skola 58%
59 Altorp Kunskapskällan
41%
2 By Ansvarsområde
98%
30 Österskolan
58%
59 Färlöv skola/fsk41%
3 Ladugårdsmarken
97%
32 Husensjö & Svalans
57%
förskola 59 Kryddgårdens förskola,
41% Åhus
4 Oxiegårdens förskola 95%
33 Lunnagårds förskola
56%
59 Villa förskola, Åhus
41%
5 Stora Hammars skola &91%
Stora Hammars
34 Lerbäcks
förskolaskolan 55%
59 Villaskolan, Åhus
41%
6 Arkens Förskola
87%
34 Talldungens förskola
55%
64 Fullriggarens förskola,
40% Åhus
6 Herrestorps skola och förskola
87%
36 Tallbackens förskola
54%
64 Horsbyskolan 40%
8 Parkstugans förskola 85%
36 Öllsjö förskola 54%
64 Korparborgen förskola
40%
9 Hamiltons förskola 83%
38 Uddegårdens fsk 52%
64 Regnbågen förskola
40%
9 Solglimtens förskola 83%
39 Vä förskola
51%
64 Stenporten förskola
40% och skola
11 Fregattens Förskolan 81%
39 Öllsjö skolan
51%
69 Norrevång förskola
39%
12 Diamanten
79%
41 Möllebacken förskola
50%
69 Otterstads förskola
39%och skola
12 Lillstjärnan
79%
41 Skogsgläntans fsk50%
69 Västerstrandsskolan
39%
14 Bullerbyns Förskola 77%
43 Fyrens förskola Åhus
49%
72 Bellevue förskola
38%
14 Grönkullens förskola 77%
43 Månsagårdens fsk49%
72 Klockareskogsskolan
38%
16 Lekbackens förskola &74%
Skogsbackens
45 Vallargärdets
förskola
skola
48%
72 Lekholmens fsk 38%
17 Sånna förskola
72%
46 Hammar Skola 47%
75 Eggvena
37%
18 Vivallaskolans restaurang
70%
46 Ugglan
47%
76 Gullbergslyckan36%
förskola
19 Tomtahills förskola 69%
48 Väskolan
46%
77 Hagaborgskolan35%
20 Byängens förskola
67%
49 Eriksberg
45%
77 Viby skola, Viby35%
21 Dalhem Västra Förskola
65%
49 Od
45%
79 Prästslätten förskola
33%
21 Dalhem Östra Förskola65%
49 Vinninga Förskola45%
79 Tuvan förskola 33%
21 Saltkråkans förskola 65%
52 Hagaängs förskola43%
81 Orrholmsskolan 32%
21 Vallens miljöskola
65%
52 Horsbygården 43%
81 Väse skola
32%
25 Björke förskola
63%
52 Kärnhuset fsk 43%
81 Asarumsdalen förskola
31%
26 Svansjöns Förskola 62%
52 Sånnaskolan, Åhus
43%
81 Hudene
31%
27 Ängagårdens förskola 61%
56 Mörlanda
42%
81 Kroppkärrsskolan
31%
28 Hagalundskolan
60%
56 Rinkaby skola, Femöringens
42%
förskola,
86 Korpardalen
Rinkabyförskola
30%
28 Hasselbackens förskola60%
56 Rönnowskolan, Åhus
42%
87 Norrports förskola
28%
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Nyheter
Stora Hammars egen mästerkock sätter de
små kunderna i centrum
Hans kök har utsetts till en av landets bästa
skolrestauranger – men den här gången är det
köksmästaren själv som får stå i rampljuset. Mikael
Andersson på Stora Hammars skola har utsetts till
årets medarbetare i Vellinge. "Priser är bra, men
det viktigaste är att alla barn äter lunch varje dag",
säger han.
"En vuxen kan välja restaurang, vi har våra
stamkunder hela tiden", säger Mikael Andersson,
köksmästare på Stora Hammars skola.

Bilden visar Mikael Andersson. Fotograf Micaela Landelius

De senaste åren har Stora Hammars skola i
Höllviken fått stor uppmärksamhet för sin
miljöinriktade och ekologiska profil. Restaurangen
har bland annat plockat en rad topplaceringar i
tunga rankningar som Junior White Guide och
Ekomatsligan.
– Priser och utmärkelser är ett kvitto på att vi gör
något vettigt, men vi gör det inte för att vinna. Den
största drivkraften med att gå till jobbet varje dag
är barnen, säger Mikael Andersson.
Kökspersonalen lägger en stor del av sin tid på att
vara ute i klasserna och prata med barnen.
För de yngre eleverna handlar det om att ta med
råvarorna till klassrummet, så att de kan leka, lukta
och lära sig mer om maten. De äldre barnen får
vara med i köket och förbereda rätterna.– Målet är
att alltid ha 100 procent av eleverna i matsalen.
Jag kan stå och göra världens bästa mat, men i
slutändan måste barnen vara nöjda, säger Mikael
Andersson. – En vuxen kan välja restaurang, vi har
våra stamkunder hela tiden.

Inspirationen till en varierad meny kommer från
många håll. Mikael Andersson har bland annat
startat ett nätverk, där de åtta skolköken i
kommunen samarbetar och utbyter inspiration
kring menyer och miljötänk.
Barnen är också med och påverkar.
Varje dag erbjuds tre rätter: dagens lunch, en
vegetarisk rätt och veckans soppa. En gång i
veckan får de rösta fram dagens rätt, och Mikael
Andersson berättar nöjt att allt fler vegetariska
rätter som thaiwok och falafel har smugit sig in
bland favoriterna.
– Det handlar om att göra det med humor, på
barnens nivå. När vi gjorde lasagne med
soyabönfärs fick den heta lasagne-ish på menyn.
Man får smyga in det vegetariska ibland, men man
får inte luras. Det ska vara kul med mat.
Mikael Andersson, köksmästare på Stora
Hammars skola, är utsedd till årets medarbetare i
Vellinge. I veckan utsågs Mikael Andersson till
årets medarbetare i Vellinge kommun, bland annat
på grund av sin pedagogiska insats och sitt
inspirerande ledarskap.
– Jag är oerhört stolt. Att bli utsedd bland 1 200
medarbetare i kommunen, det är jättestort, säger
Mikael Andersson.
Några skolbarn fick frågan: ¨Vad tycker du om
skolmaten?¨
Izabella Persson och Miranda Danielsson, 14 år.
Izabella: "Det är bra mat här, nästan vuxenmat".
Miranda: "Det är väldigt fräsch mat, man blir mätt
på ett bra sätt. Och det finns mycket bra alternativ,
som sallad och soppa."
Linus Regnér, 7 år: "Det är väldigt god mat här.
Vissa dagar är det fisk och andra soppa. Det är
ungefär lika god mat i skolan som hemma. Jag
gillar att hjälpa till med maten. Viktigast med mat?
Att man blir mätt!"
Källa: Sydsvenskan, 24 november 2016
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Nyheter
Antibiotikagranskning väcker ilska
Kvällens "Dokument inifrån" handlar om
antibiotikaresistens och den snabba spridningen av
MRSA-bakterier på danska grisgårdar.
Höstens avslöjande om att flera danska avelsgårdar
under flera år sluppit undan MRSA-kontroller, och att de
multiresistenta bakterierna därmed spridit sig snabbt,
väckte ilska i Danmark. Inför sändningen av tvprogrammet går danska bondeorganisationen Landbrug
& Fødevarer ut och dementerar flera uppgifter som
förekommer i programmet.
"Sår tvivel"
Bland annat ifrågasätts bilden av att bakterien MRSA
CC398 är ett danskt problem som exporterats till
Sverige.
– Sverige är en viktig exportmarknad och det är klart
emot danska intressen att man sår tvivel om hur vi
hanterar antibiotikaanvänding och livsmedelssäkerhet i
Danmark", säger Martin Merrild, ordförande i Landbrug
& Fødevarer, till BT Nyheder.
Viktig exportmarknad
Danmark exporterade förra året griskött för totalt 28,9
miljarder danska kronor, varav exporten till grannlandet
Sverige stod för 757 miljoner danska kronor.
Dokument inifrån "När antibiotikan slutar verka" .
Programmet går att se på SVT Play.
Källa: Land & Lantbruk, 17 november 2016

Kyrkan satsar miljoner på kyckling
Svenska kyrkan i Östergötland öppnar för
kycklingproduktion på sin mark, rapporterar P4
Östergötland. Linköpings stift satsar 17 miljoner
kronor på en modern anläggning för ekologisk
kycklingproduktion söder om Mjölby.
Kyrkan satsar miljoner på kyckling
– Det är en stor enskild satsning, men vi tror att
det är en lönsam affär både för oss och för
arrendatorn, säger Bengt Palmqvist,

egendomschef på Linköpings stift, till P4
Östergötland.
Enligt Bengt Palmqvist är det inget konstigt med
att kyrkan upplåter sina ägor för
kycklinguppfödning – det är en del av kyrkans
förvaltning av sina egendomar.
– Det har alltid varit en näringsverksamhet att
bedriva jordbruk och försälja
jordbruksprodukter, det är dess inneboende
väsen, säger han.
Källa: SvD, 25 november 2016
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Nyheter
Julskinkan blir mer ekologisk
”Frågan handlar om hur mycket man får i sig, om
man äter normala portioner julskinka kommer man
inte upp i hälsoskadliga mängder nitrit och då spelar
det ingen roll om man äter nitritfri julskinka eller
inte”, säger Per Ola Danerud som är toxikolog på
Livsmedelsverket.
Varje år säljs mellan 6.000-7.000 ton julskinka i
Sverige. Men den KRAV-märkta julskinkan står
endast för en liten del av det totala utbudet: 0,1
procent.
Svenskarnas favoriträtt på julbordet, julskinkan,
efterfrågas allt mer i tillsatsfri form. Volymen
nitritfri, KRAV-märkt julskinka till försäljning har mer
än fördubblats på fem år och ökat från fyra till tio
ton.
KRAV-märkningen innebär att grisen haft ett bra liv
och att köttet inte innehåller nitrat, en tillsats som
används för att öka julskinkans hållbarhet och även
gör köttet rosa. Johan Ceije, försäljningschef på
KRAV, tycker att handlare bara använder
hållbarheten som svepskäl för att slippa den
naturliga gråa köttfärgen.
Livsmedelsverket ser inga problem med att nitrit
används begränsat i julskinka, som bland annat
hindrar bakterieangrepp från botulinumtoxin som
kan orsaka förgiftning.

På Melins Lamm i Örnsköldsvik märker man att
suget efter KRAV-märkt julskinka ökar för varje år.
För fem år sedan sålde Melins KRAV-skinka i 20
butiker, nu är det 40. Konsumenterna vill ha
tillsatsfri julskinka.
”Dels får man den äkta smaken, det är inte
”mainstream” som alla andra julskinkor med
tillsatser som får ungefär samma smak. Sedan är det
hälsosynpunkten, det är mer hälsosamt att äta
tillsatsfritt”, säger Benny Melin på Melins Lamm
som tycker nitrit inte behövs i kött alls.
Källa: Dagens Industri, 30 november 2016

Trosa kommun satsar på klimatsmart
Frida och Stefan Chrislan medverkade i Trosa kommuns satsning Klimatsmart, för att sänka sin
energiförbrukning. Idag säger de sig vara betydligt mer klimatsmarta.
Redan innan de anmälde sig till Trosa kommuns satsning Klimatsmart, som genomfördes 2014-2015, så
tänkte paret Stefan och Frida Chrislan på miljön i sin vardag. Men trots det lärde de sig mycket under
resans gång.
– Till exempel pendlade jag då fram och tillbaka mellan Trosa och Huddinge i en bensinbil. Vi hade
pratat en del innan om att kanske byta bil men i och med att vi gick kursen bytte vi till elbil, säger Stefan
Chrislan.
Tänker ni idag på klimatet när ni gör era val i vardagen?
– Ja, vi försöker tänka så gott vi kan. Vår inställning är att om man göra små saker så kan även de betyda
någonting. Vi försöker till exempel att välja ekologisk mat, säger Stefan Chrislan.
7
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Nyheter
Elever med ekologisk odling på schemat
Det är fullt fokus på mat just nu i Ljusterö skola. I
augusti startade projektet ”från jord till bord”, ett
projekt som syftar till att göra eleverna på skolan
mer medvetna om kopplingen mellan mat och
miljö.
– Hela projektet initierades av föräldrar. Tanken är
att kunskapen om hur ekologiska processer ser ut
ska genomsyra skolarbetet i alla åldrar och ämnen
från årskurs sex till nio, säger läraren Ylwa
Pousette.
Projektet är uppdelat i olika temadagar och
eleverna har bland annat besökt Idholmens gård
på Finnhamn för att se hur man där jobbar med
ekologisk djurhållning
– Jag köpte vanliga grönsaker och tog med mig dit.
När vi jämförde dem med hennes grönsaker var
det ganska klockrent vilka som var ekologisk
odlade. De ekologiska grönsakerna smakade mer.
Vi lärde oss massor under de dagarna, säger Ylwa
Pousette.
En annan sak man lärde sig under besöket var att
begreppet ”frigående” höns, egentligen inte är vad
det låter som. – Man tänker sig hönor som rör sig
fritt, men man får ha nio hönor per kvadratmeter.
Det visste inte jag, säger Ylwa Pousette, som
berättar att man på Idholmens gård hade hönorna
i en husvagn som ibland flyttades runt.
Eleverna har planterat tio fruktträd utanför skolan.
Man har även satt vitlök och persilja i pallkragar
och gula ärtor i mjölkkartonger inomhus.
Nyligen har skolan, utan elevernas vetskap, vägt
matsvinnet från matsalen. Det är något man
kommer att göra fler gånger för att se om det gör
skillnad att eleverna nu vet att den kastade maten
vägs.
Tanken är att miljötänkandet ska ingå i alla ämnen,
även om man ännu inte nått så långt ännu.
Källa: Skärgården, 27 november 2016

Södertälje köper in mest ekologiskt
Södertälje köper in mest ekologisk mat i
länet. Det visar en sammanställning som
Nyhetsbyrån Siren har gjort baserad på
uppgifter som kommunerna själva lämnat in
till statistikdatabasen Kolada.
Under första halvåret av 2016 var 57 procent
av Södertäljes inköpa livsmedel ekologiska,
följt av Nykvarn som är tvåa i länet med 44
procent ekologiska livsmedel.
Sett till hela landet hamnar Södertälje på
andra plats, då Örebro toppar listan.
Nyhetsbyrån Siren
Källa: SVT nyheter, 23 november 2016
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Det händer de kommande månaderna

5 dec

¨Märkning av livsmedel¨, Forskarträff i Södertälje
För mer info: matlust.eu/aktiviteter

26 jan

Ekogalan, Grand Hotell, Stockholm

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!
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Klimatsmarta Matvanor
Ekologisk inspirationskurs för pedagoger, kockar och föräldrar i förskola och skola 2016,
subventionerat pris 5 000 kr (moms 25 % tillkommer).

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 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.
----------------------------------------------Verkar det intressant? Ring eller maila oss så berättar vi mer!
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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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