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Månadens medlem Il Fornaio
Hej,
Jag heter Margareta Zimmerman och arbetar som IL
Fornaios kontaktperson mot de offentliga kunderna i
Sverige.
Il Fornaio betyder mannen vid stenugnen på Italienska
och det var där historien en gång i tiden började. Vårt
fokus är att baka 100% ekologiska och KRAV certifierade
surdegsbröd i vårt bageri i Köpenhamn. I vår värld
existerar inte konserveringsmedel eller tillsatser. Bröden
från Il Fornaio är en ren äkta och 100% ekologisk vara
med den fantastiska smaken av äkta råvaror och
skickligt hantverk. Il Fornaios mål är att aktivt få
inspirera och vara med och bidra till en hög
kvalitetsmedvetenhet i livsmedelsbranschen.
Mitt mål är att sprida kunskap och inspiration om IL
Fornaio och visa det ekologiska och KRAV godkända
bake-off sortiment som finns i Sverige. Se gärna våra
produkter på Dabas. Har ni önskemål om nya produkter
inom vårt produktområde eller vill ha mer information
om Il Fornaio, tveka inte att höra av er till mig på
mzi@ilfornaio.se
Att uppgradera vårt medlemskap och stötta
Ekomatcentrum känns självklart. Våra offentliga kunder
har allt högre mål med sitt ekologiska arbete och
Ekomatcentrum är ett bra forum för att sprida kunskap
och inspiration att fortsätta detta arbete.

Läs om:
Höga ekomål i Bodens kommun, sid 5
En klimatsmart familj i Sundsvall, sid 6
LRFs rapport om ekolantbruk, sid 7

Föreningen
Här kommer årets sista nyhetsbrev, lite tidigare än
vanligt då vi på Ekomatcentrum stänger igen
kontoret och våra datorer över julhelgen. Året gick,
som när man alltid blickar tillbaka, alldeles för fort.
En blinkning så kliver vi istället in i 2018.
I slutet av januari skickar vi ut kommunenkäten
som ligger till grund för Ekomatsligan. Det ska bli
spännande att se hur de ekologiska inköpen har
utvecklats under året och vad genomsnittet nu
kommer att landa på. I januari är det även dags för
Ekowebs Ekogala, och nästa år tillika 20 års
jubileum, där ekostatistik från den privata
marknaden presenteras. De ser vi fram emot!

KONTAKTANNONS!!!
Om ett halv år är det årsmöte och
nyval av flera styrelsemedlemmar. Vi
ser gärna nya tillskott i styrelsen.
Känner du någon som skulle passa
perfekt? Eller är du själv intresserad
av att vara delaktig i vår
verksamhet? Kontakta vår
valberedning:
Lotta Brinck eller Kristina Sjöholm,
lotta_brinck@hotmail.com
kristina.sjoholm@vgregion.se

I februari är det sedan dags för årets BioFach i
Tyskland, Europas största Ekomässa med ett antal
svenska företag på plats. Detta… och mycket mer
väntar på oss nästa år.
För den som har en ledig stund över under de
kommande veckorna vill vi slå ett slag för SVTs
dokumentär om nitrit ¨Köttlobbyn¨ av Dokument
utifrån samt Henrik Schyfferts serie ¨Köttets
lustar¨. MYCKET sevärt och finns på SVT Play!
Vi på Ekomatcentrum hoppas att alla har möjlighet
att njuta av några lediga dagar under julsemestern
och önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR!!!
Eva och Mimi
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Nyheter
WWF: ”På tok för svårt” att
hitta svensk ekoskinka
Det konstaterar
Världsnaturfonden WWF, som
granskat utbudet av julskinka.
Organisationen har under
december stämt av
skinkutbudet hos 136
restauranger, livsmedelsbutiker
och färjerederier i hela landet.
Svenskproducerad skinka
dominerar, men svensk EUekologisk eller KRAV-märkt
julskinka är det relativt ont om.
– Det är en tydlig skillnad
mellan svensk skinka och
mycket av den importerade.
Men det är ändå som en
trappstege, den ekologiska
skinkan har en tydligt högre
miljöprestanda, säger WWF:s
matexpert Anna Richert till TT.
Källa: TT, 20 december 2017

Klimatsmart julbord

och växthusgaser.

Den här veckan lagas och
förbereds massor med julmat
runt om i landet.
Kokboksförfattaren Maja
Söderberg menar att det är
viktigt att minska mängden kött
och tänka på vilket kött man
äter.

– Ska man äta mycket kött någon
gång är det väl inget problem att
göra det just på julafton. Men de
flesta vill väl fräscha upp
julbordet lite i alla fall och ha lite
mer grönsaker och då blir det
klimatsmart på köpet, säger hon.
Hon tycker dock att det är viktigt
att minska mängden kött och
tänka på vilket kött man väljer.
– Helst ekologiska utegrisar. Det
kanske kostar betydligt mer men
det är beviset på att de här
djuren har haft det bra.

Foto: Nora Fernstedt/Sveriges Radio.
Maja Söderbergs kålsallad med
kaneldressing.

Kokboksförfattaren och
föreläsaren Maja Söderberg i
Tolg har en tanke över hur vi i
juletider kan dra vårt strå till
stacken när det gäller utsläpp

Hennes andra tips är att äta
säsongsanpassad mat som kål,
groddar, skott och rotsaker.
Källa: Sveriges Radio, 18
december 2017

BIOFACH/VIVANESS 2018 – ledande plattform för den ekologiska sektorn
Var med när alla viktiga aktörer med passion för ekologiska livsmedel möts i Nürnberg i februari
2018! BIOFACH är världens ledande mässa för ekologiska livsmedel. Mässan går den 14-17 februari
och omkring 3 000 internationella utställare kommer finnas på plats. BIOFACH utgör den viktigaste
plattformen för nätverkande och affärer inom den ekologiska sektorn och ingen annanstans erbjuds
så goda möjligheter att skapa nya affärskontakter och upptäcka nya trender.
Det svenska deltagandet på BIOFACH ökar från år till år, bland annat genom den svenska
samlingsmontern Sweden into organic, som arrangeras av mässans svenska representant Trade Fair
Agency i samarbete med KRAV. Parallellt med BIOFACH arrangeras VIVANESS, en av de mest
etablerade mässorna för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Läs mer om BIOFACH och
VIVANESS på www.biofach.com och www.vivaness.com.
Vill du besöka BIOFACH/VIVANESS rekommenderas att
du köper entrékort i förväg via www.biofach.de/tickets.
För mer information om mässorna kontakta
Trade Fair Agency på info@tradefairagency.se.
Varmt välkommen till BIOFACH 2018!
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Nyheter
6 av 10 vill ha julskinka från riktiga utegrisar

Mer än hälften av alla konsumenter vill att julskinkan de
köper ska komma från grisar som fått vara ute och beta och
böka. Men för att vara säker på att grisen fötts upp på ett
sådant sätt måste man läsa innehållsförteckningen
noggrant. Bara grisar från KRAV-certifierade gårdar har rätt
till riktigt uteliv med grönbete och gyttjebad. Andra svenska
ekogrisar får nöja sig med att gå ute på en betongplatta.

Fakta: Av landets cirka 250 ton
julskinka av KRAV-certifierad råvara
märks endast 10 ton med KRAVmärket på förpackningen. Orsaken är
att de allra flesta julskinkor behandlas
med nitrit som hämmar tillväxten av
oönskade bakterier och ger skinkan
dess klassiska ljusröda färg.
Nitritbehandling är inte tillåten enligt
KRAVs regler. För att vara helt säker
att skinkan kommer från en KRAV-gris
bör man söka information om
uppfödningen i
innehållsförteckningen.

Den här veckan köper de allra flesta sina julskinkor. Runt 4
procent är ekologiska. Men många köper ekogrisen i säcken.
Det är nämligen stor skillnad på eko och eko. Bara en procent
av landets grisar får leva riktiga grisliv med möjlighet att
böka, beta och bada gyttjebad under minst fyra
sommarmånader. För att vara säker på att få skinka från just
en sådan gård måste det stå KRAV-certifierad råvara i
innehållsförteckningen. Står det istället EU-ekologisk råvara
kommer skinkan från en gris som fått nöja sig med att gå
utomhus på en cementplatta. Detta gäller även om skinkan är
svenskmärkt.
En stor konsumentundersökning, som KRAV låtit göra under
2017, visar att en majoritet av svenska folket, 62 procent, vill
att de charkuteriprodukter de köper ska komma från grisar
som fått vara ute och beta och böka.
Idag är det bara charkprodukter med KRAV-certifierad råvara
som lever upp till de kraven. Men trots att det i år kommer
att finnas närmare 100 000 julskinkor från grisar som fötts
upp enligt KRAVs regelverk så är det bara en bråkdel av dessa
som får märkas med KRAVs logotyp. Orsaken stavas nitrit, en
livsmedelstillsats som hämmar oönskade bakterier och ger
skinkan dess karakteristiska röda färg. Nitrit tillsätts i mer än
nio av tio skinkor, men är inte tillåten enligt KRAVs regler.
Därför får nitritsaltade skinkor inte märkas med KRAVs logga.
Detta är okänt för de flesta konsumenter.
Källa: KRAV, 18 dec, 2017
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Aktuellt
Klarar ekomålet: "Duktig att beställa rätt"
Efter en lång och brokig resa klarar Bodens kommun nu
målet att en tredjedel av livsmedlen som kommunen
köper är ekologiska. Tjänstemännen har jobbat hårt i
ett och ett halvt år.

Bilden visar: Johanna Lindblad, Sandra Stenman, Ann-Louise
Folkesson och Theresa Hägglund

När politikerna bestämde målen för ekologiska
livsmedel klarade inte kommunen att leva upp till dem.
Upphandlingschef Theresa Hägglund berättar att
kommunen hade för låg andel ekologiska varor på de
gamla avtalen och en resa för att lyckas nå kraven
påbörjades. Politikerna önskemål var också att i första
hand köpa från lokala producenter, i andra hand av
svenska.
När det gäller området färsk frukt och grönt satte de
för första gången ihop en jury med politiker, elever,
yrkesfolk som fick knapra morötter och äpplen och
sätta betyg. "Det blev riktigt bra", säger kostchefen
Johanna Lindblad.
En arbetsgrupp tillsattes och började med att boka in
enskilda möten med ett 30-tal leverantörer.
Kommunen har utgått från mindre leverantörer och
skapat avtalsområden som de vill ha.
– Vi har delat upp upphandlingen på flera områden för
att möjliggöra för fler företag att lämna anbud. Vi
bestämde också att exempelvis korven bara behöver
levereras till ett ställe för att underlätta för små lokala
leverantörer, säger Theresa Hägglund.
Alla får lämna anbud, men för vissa har
avtalsområdena blivit för små. De upphandlingar de
mindre lokala leverantörerna inte har velat tävla om
har kommunen lagt i en stor varukorg, som de stora
grossisterna funnit intressanta.
– Vi behöver dem också, säger Johanna Lindblad,
kostchef. Nyligen tecknade kommunen de sista avtalen
i den här omgången upphandlingar av livsmedel. Totalt

har den tecknat 19 avtal med leveranser till
sammanlagt 42 ställen.
Kommunen köper nu färsk, ekologisk köttfärs och
nästan samtliga mejeriprodukter är ekologiska. På färsk
frukt och grönt är det 100 procent ekologiskt.
Jobbet har inneburit mycket merarbete för
upphandlingsgruppen, som dock är mycket nöjd.
Upphandlaren Sandra Stenman tycker att det varit
superkul, men beskriver processen som lång och
brokig.
– Målen var tydliga och vi har arbetet hårt med att
anpassa varukorgarna.
Upphandlingen av kött och chark fick de avbryta. Efter
samtal med politikerna resulterade det i att de ställde
ännu högre krav - högsta möjliga miljökrav. Varorna ska
enbart innehålla svenska råvaror.
– Det innebär att djuren ska vara födda, uppvuxna,
slaktade och beredda här, säger Sandra Stenman.
– Vi har nu inga problem att nå målen, säger Theresa
Hägglund, som dock tillägger att det är en utmaning att
hitta bra ekologiska produkter, som inte är alltför dyra.
Man har aktivt valt ut ett ekologiskt sortiment med
breda artiklar som många kan ta del av för att det ska
bli ekonomiskt. Johanna Lindblad anser att de måste
jobba mer säsongsbaserat.
– Nyckelfaktorn är att bli duktig på att beställa rätt,
säger Theresa Hägglund.
Kommunen har ökat målsättningen för ekologiska
livsmedel till 60 procent år 2030.
Källa: Kuriren, 5 december 2017
Fakta Livsmedelsupphandling
19 olika avtalsområden: ekologisk frukt och grönt, mejeri och
ost, grossistvarukorg, korv (två områden), ekologisk köttfärs,
färskt bröd och fikabröd (två leverantörer), potatis, ägg,
kyckling (två områden), lanthandelsavtal (tre områden), kött
och chark (tre områden).
Avtal med lanthandeln i Harads respektive Sörbyn/Gunnarsbyn.
Direktavtal med lokala leverantörer inom kött och chark,
mejeri, personalfrukt samt färskt bröd och fikabröd. Avtal med
ett lokalt företag om svensk lokalproducerad korv och svensk
ekologiskt köttfärs.
Totalt 37 procent ekologiskt på avtal, varav 100 procent frukt
och grönt och mejeri med undantaget för några mindre
mejeriartiklar som inte finns.
100 procent svenskt kött i kött och charkavtalen varav cirka 45
procent är ekologiskt och svenskt.
Minst 40 procent av maten som serveras i skolor, på förskolor
och äldreboenden är lokalproducerat. Cirka 5 000 portioner per
dag.
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Nyheter
”Klimatet är en överlevnadsfråga”

ALEXANDRA OCH JOHANS TIPS FÖR EN MER
HÅLLBAR VARDAG

Familjen Olsson i Sundsvall deltog förra året i projektet ”Hållbara
Familjen”. I projektet valde Sundsvalls kommun ut tio familjer som
ville leva mer hållbart.

 Transporter: Undvik att åka bil hela tiden.
Byt till elbil, åk mer kollektivt och cykla. Låt
inte bilen stå på tomgång och spy ut avgaser.
 Mat: Försök om möjligt byta ut kött mot en
vegetarisk variant. Köp ekologiskt och/ eller
kött och grönsaker direkt från gården och om
möjligt handla vilt direkt från jägare.

Alexandra och Johan Olsson anstränger sig lite extra varje dag för
att tänka till kring miljön. Men de vill absolut inte framhäva sig
själva som några slags perfekta miljöhjältar. För en hållbar livsstil
innebär inte bara att leva miljövänligt utan även att det ska
fungera i längden, för en vanlig småbarnsfamilj. – Vi båda tycker
att miljö är viktigt men också ganska svårt. Det som lockade var att
få lära sig hur man gör och vi har fått många bra tips inom olika
områden, säger Johan Olsson.
Den enklaste och mest märkbara förändringen blev att börja
källsortera. På mindre än ett år lyckades de minska de sitt avfall
med drygt 70 procent. Nästa steg var att minska mängden papper
och plast genom att ta bort reklamen och minska på mat med
plastförpackningar. Tack vare en energirådgivare och en mätare
fick familjen hjälp att se energiförbrukningen under dygnet. – Det
visade tydligt att värme och vatten är de stora energibovarna. Vi
försöker duscha i stället för att bada och är noga med att stänga av
vattnet, säger Alexandra Olsson
De är imponerade och intresserade av tanken bakom Zero Waste
där mängden avfall i princip ska vara obefintligt.
– För oss skulle det inte vara hållbart att leva så, att ändra sitt sätt
att leva kan vara svårt och ta tid. Men vi kommer absolut att
fortsätta anstränga oss för det ger en bra känsla i magen och vi
måste lyfta blicken och våga tro på att det gör skillnad, säger Johan
Olsson. Källa: ETC Sundsvall, 20 december 2017

 Ät mer baljväxter, rotfrukter och grönsaker
som ligger i säsong. Om möjligt köp livsmedel
styckevis eller på lösvikt. Miljömärkt fisk.
 Gör matlådor för att minska matsvinn. Ät
rester. Lär barnen ta lagom mycket mat.
 Kemikalier: Mjukmedel sliter på kläderna
och rengöringsmedel innehåller starka
kemikalier. Använd såpa. Tvätta mindre.
 Uppvärmning: Tänk på att inte ta timslånga
bad. Isolera, om möjligt byt fönster och släpp
inte ut värmen. Komplettera med eldstad
eller luftvärmepump.
 Konsumtion: Köp begagnat eller byt
exempelvis kläder i stället för att köpa nytt.
Köp upplevelser i stället för prylar.
 Hemmet: Byt till LED-lampor. Koka med lock
på för att minska energiförbrukning.
Plastbanta! Byt ut plastredskap och
barnbestick mot träredskap eller metall och
exempelvis glasmatlåda om man ska värma
den. Glasburkar kan användas för att frysa in
om man inte fyller dem helt. Tänk på att
plast även finns i exempelvis tandkräm, välj
mer miljövänliga alternativ.

Nio av tio kan tänka sig längre leveranstid om det
gynnar klimatet
I en SIFO-undersökningen svarar totalt 86 procent av
de intervjuade svenskarna att de kan tänka sig att
vänta minst en dag längre på sina
internetbeställningar om de vet att leveransen sker
klimatsmart. Var tredje, 31 procent, kan tänka sig att
vänta så länge som fem dagar extra. Kortare
leveranstid är den främsta anledningen till att varor
transporteras med flyg.
Källa: Sekab, 20 december 2017
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Forskning
Gräshoppor som djurfoder?
En nypublicerad svensk-kambodjansk studie från
SLU visar att syrsor fungerar bra som
proteiningrediens i foder till grisar. I en studien har
forskare från Sveriges lantbruksuniversitet studerat
hur unga grisar växer på en diet bestående av
majsmjöl, riskli med tillägg av antingen syrsmjöl
eller av fiskmjöl.

Studien visade att grisarna växte mycket bra på
dieterna som innehöll syrsmjöl. De smälte dessa
dieter bättre än dieten med fiskmjöl och de visade
LRF har nyligen kommit ut med
den första av fem rapporter om
ekologiskt lantbruk i Sverige:
Sverige som ekoland
Rapporten svarar bland annat på
hur stor del av det svenska
jordbruket som strikt ekonomiskt
borde drivas ekologiskt.

också tecken på att kunna använda mer av det
smälta proteinet för att växa. Studien drar
slutsatsen att syrsor därför kan vara ett bra
proteinalternativ i fodermedel till grisar.
Idag är det inte tillåtet inom EU att odla fram
insekter för foder eller livsmedel. Det är inte heller
inkluderat som godkänt djurfoder enligt
ekoreglerna. Men syrsor var av intresse för
framtidens svenska ekodjur, om syrsor går att odla
fram i Sverige. Magdalena Åkerfeldt har
tillsammans med kollegor sökt pengar för att
undersöka hur hussyrsa (Acheta Domesticus) som
fötts upp på rödklöver, i kontrollerad miljö och
under svenska förutsättningar, kan fungera som
proteinkälla till fjäderfän och gris. Syrsorna
omvandlar rödklövern, en råvara som är svår att
utnyttja till fjäderfän och grisar, och man kan på ett
effektivt sätt få fram en högvärdig proteinkälla som
kan lämpa sig väl till fjäderfän och grisar.
Källa: Epok, 14 december 2017

har betydligt bättre
förutsättningar att få en god
lönsamhet vid export av
ekologiska produkter än för
konventionella. Vi har många
relativa fördelar för det
ekologiska genom lågt tryck av
skadegörare, mindre problem

med ogräs, ett högt tekniskt
kunnande och goda
förutsättningar för särhållning
och kontroll. Ladda ner rapporten
på LRFs hemsida!
https://www.slu.se/ewnyheter/2017/12/rapport-sverigesom-ekoland/
Källa: LRF.se, 18 december 2017

I rapporten konstateras att det är
fullt möjligt att på 10 års sikt ha
75 procent av odlingsarealen
ekologisk. Idag är siffran ca 17 %.
Men, rent ekonomiskt är
lönsamhetstoppen när ca hälften
av all odlingsareal är ekologisk.
Vårt kalla klimat och vår goda
tillgång på mark gör också att vi
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Kurser, seminarier, kursmaterial

Kursmaterial!

Kurser och priser 2017
http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2017.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. 50 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
pedagogisk 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. Från 15 kr per styck +
moms och frakt tillkommer. Beställ direkt via:
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/
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