
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vårsolen växer sig starkare och sakta närmar sig 
sommaren. Dock är det inte bara solen som lyser starkt 
på himlen. Varningslamporna blinkade kring två 
produkter under den senaste månaden; 
bröstmjölksersättning och palmoljan. Eller rättare sagt 
kring palmoljan, som finns ibland annat 
bröstmjölksersättningen. 
Närproducerat och ekologiskt hamnar ofta i klinch med 
varandra. Många vill hellre köpa närproducerat 
oekologiskt än importerat ekologiskt. Men, aktuell 
statistik visar att offentliga köks livsmedelsinköp av 
ekologiska livsmedel till större del består av svenska 
livsmedel, jämfört med de oekologiska 
livsmedelsinköpen. Något som är förvånande är att 
köttkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, trots all 
information om klimatgaser och negativa hälsoeffekter 
av hög kött konsumtion. Livsmedelsverkets råd om max 
500 gram kött per vuxen och vecka, kom redan 2015, 
verkar inte heller ha nått ut till alla skolor och förskolor i 
Sverige. Hur ska vi kunna sprida det här viktiga rådet, 
som både WHO och WWF står bakom? Sist men inte 
minst, glöm inte att boka in Ekomatsligan den 29  maj.  
Drygt en vecka kvar till påsk, så då säger vi GLAD PÅSK 
till er alla! 
 
Hälsningar 
Mimi och Eva 

Läs om: 
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Månadens medlem är Magnihill  
 
Hej, 
Jag heter Margareta Zimmerman och arbetar som Magnihills kontaktperson mot kommuner, 
landsting, grossister, riks-och kedjekunder m.fl. i Sverige. 
Vårt fokus är att utveckla och producera frysta, bekväma ekologiska produkter från växtriket och 
arbeta för ett hållbart företagande. Svenskt ekologiskt är högt prioriterat för Magnihill. Vi bedriver 
ett aktivt arbete för att finna nya produkter som går att odla i Sverige i samarbete med våra Svenska 
odlare. Vårt mål är att vi ska gå från 47 % ekologiskt 2016 till att nå 50 % ekologiskt 2017. 
Mitt mål är att sprida kunskap och inspiration och visa på det breda sortiment av djupfrysta 
ekologiska frukt, bär och grönsaker som redan finns idag. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas 
och vill göra det tillsammans med våra kunder. Har ni önskemål om nya ekologiska produkter inom 
vårt produktområde eller vill ha mer information om Magnihill, tveka inte att höra av er till mig på 
margareta@magnihill.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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Medlemskap 2017 
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi är nu 
uppe i 27 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi närmare 100  förskolor  och 
skolor samt 15 företag och föreningar (inkl. Ekomatcentrums vänner). Nytt för i år är att vi även 
erbjuder medlemskap till länsstyrelser i landet. Kontakta oss för mer detaljerad information om vad 
som ingår i de olika nivåerna!  
 

mailto:margareta@magnihill.se
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Ekomatsligan 2017 
Svenskt + ekologiskt = Svekologiskt 
 
Preliminärt program 
9:30-10:00 Kaffe och registrering  
10:00-10:15 Ekologiskt driver svenskt och lokalt i offentlig sektor 
  Ekomatcentrum  
10:15-10:25 Bli ekobonde nu! 
 Camilla Sandenskog, verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna  
10:25-10:35    Kan man begära svenskt och lokalt i upphandlingen? 
 Mål, medel, lagar och regler för upphandling av svenskt och lokalt.  
 Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten   
10:35-10:45 Nästa steg – uppföljning av svenska närproducerade ekologiska livsmedel 
 Bengt Dalesjö, DKAB Service AB                    
10:45-11:15    Mingel bland utställande företag  
11:15-11:45    Samtal med representanter för livsmedelsföretagen  
 Vad gör ni för att öka det svekologiska utbudet? 
 LRF, Lantmännen, Magnihill, M & S, Ekologiska lantbrukarna...  
11:45-12:15    Kommuner och regioner med svekologiska ambitioner  
12:15-13:15    Lunch, företag ställer ut. 
13.15-13.30   Publiken tycker till om svekologiskt!  
 Med Kahoot gör vi en marknadsundersökning med direktresultat tillsammans 
 med publiken.  
13.30-13.50 Upphandling, mål och medel 
 Civiliminister, Ardalan Shekarabi 
13.50-14.00 Ekomatsligan 2017, resultat 
14:00-15.00    Prisceremoni 
  Ekomatsligan 
 Diplomutdelare Ardalan Shekarabi med Ekomatcentrum  
 Svekomatspriset 
 Ekologiska lantbrukarna, Anders Lunneryd ordförande 
 Ekobrödspriset   
                 Polarbröd delar ut diplom  
15:00–15.30 Svekologiskt kaffebord med mingel 

Anmälan till Ekomatsligan 2017, den 29 maj på Piperska Muren i Stockholm. Kl. 9.30-16.00 
Kostnad: Medlemmar i Ekomatcentrum nivå 4, 2personer gratis, 850kr/st om fler än 2 deltar.   
Icke medlemmar betalar 1 100 kr/person, moms tillkommer   

 
Anmäl på : https://sv.surveymonkey.com/r/Ekomatsligan2017anmalan 
 

https://sv.surveymonkey.com/r/Ekomatsligan2017anmalan
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Altgrönt i Vallentuna fick hela anbudet på  
Vallentunas förskolor  
Vallentuna kommun ska bli bäst på ekologiskt. 
Vallentunas förskolor ska nå 100 % ekologiskt till 
2020.  Altgrönt i Vallentuna är en 
fullsortimentsgrossist inom Foodservice med 100 
% ekologiska livsmedel.  Altgrönt vann anbudet 
och får nu leverera till Vallentunas fem förskolor. 
 
Charlotte Muntzin, kostchef i Vallentuna berättar 
att kommunens kostpolicy innefattar en ständig 
ökning av andelen ekologiska livsmedel. Ökningen 
ska vara i relation till vad som är realistiskt och 
genomförbart. I vår kostpolicy står: ¨Andelen 
ekologiska råvaror/mat som används i 
verksamheterna ska kontinuerligt öka. Kommunen 
ska verka för upphandlingssätt som gynnar 
närodlade och närproducerade produkter. 
Vallentuna vill också främja det lokala näringslivet. 
 
Charlotte Muntzin upplevde inte att det var svårt 
att ge utrymme för mindre aktörer att delta i 
upphandlingen. Även om vissa delar som kolonial 
och fryst avtalas gemensamt med närliggande 
kommuner, valde Vallentuna att dela upp andra 
delar av anbudet, ex för de 10 kommunala 
förskolorna. Fokus i upphandlingen var att det 
skulle vara ekologiska livsmedel, men Charlotte 
Muntzin tycker att det är roligt att ett lokalt 
företag nu fått möjligheten att leverera. –Det 
innebär att vi även uppfyller det andra målet i 
kostpolicyn, ¨att gynna lokalt näringsliv¨.  
 
Skolorna i kommunen har som mål att nå upp till 
25 % ekologiska livsmedel under 2017. När 
Charlotte Muntzin började sitt arbete som 
kostchef 2015 hade kommunen endast 15 % 
ekologiskt. Efter vissa omstruktureringar ökade 
det utan extra finansiering till 20 % under 2016. 
För 2017 har dock extra medel skjutits till och i år 
räknar hon med att de når upp til 25 %. 
Äldrevården, som tidigare legat under en egen 
budget, kommer också att ingå i de 25 % i år.  
 
-Målsättningen med 100 % i förskolorna  och jag 

tror att vi kommer att nå långt, berättar Charlotte 
Muntin. Men, det finns vissa produkter som är 
mycket svåra att få tag på, vilket innebär att vi 
måste tänka om vid planering av maträtter. Salt är 
en sådan produkt. Dessutom är det mycket svårt 
att hitta berikade ersättningsprodukter för 
mejerivaror. I dessa fall väljer vi berikade 
oekologiska produkter före ekologiska oberikade 
produkter. Avslutningsvis är Charlotte Muntzin 
mycket positiv inför framtiden. -Möjligheterna 
finns verkligen i kommunen för att kunna göra ett 
bra jobb.   
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Två tredjedelar av ekoinköpen i offentlig 
sektor är svenska 

 
En ny studie visar att det är en betydligt högre 
andel svenskproducerat i de ekologiska livsmedel 
som köps in till offentlig sektor än för 
konventionella livsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att det i debatter ibland lyfts 
fram att de ekologiska inköpen i offentlig sektor 
skulle omfatta stor andel import så har 
Ekomatcentrum gjort en studie för att belysa 
frågan. Resultaten visar att av de ekologiska 
inköpen i offentlig sektor är ca 60 procent svenska, 
mätt i värde, vilket är samma svenska andel som 
för livsmedelsinköpen totalt.  

 

- Detta får dock anses som anmärkningsvärde 
eftersom de största ekoprodukterna i offentlig 
sektor är kaffe och bananer, som inte kan 
produceras i Sverige. Det betyder att andelen 
svenskt för den grupp ekolivsmedel som faktiskt 
kan produceras i Sverige, kan förmodas vara högre, 
än för konventionella livsmedel, säger Eva Fröman, 
Ekomatcentrum. 

 

Med svenskt har i undersökningen identifierats 
som ursprungsmärkt, livsmedel som producerats 
eller förädlats i Sverige. Det betyder att de 

förädlade livsmedlen i undersökningen kan 
innehålla importerad råvara, men ändå mätas som 
svenska, om de är bearbetade i Sverige.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Eftersom de ekologiska inköpen i lägre grad 
omfattar förädlade produkter, än den 
konventionella gruppen kan det antas att 
ekokategorin i högre grad innehåller en svensk 
produkt i ordets verkliga mening, ända ner till 
råvaran. Till exempel är mjölk en av de största 
ekoprodukterna, säger Eva Fröman. 
 
Sett till volym så blir skillnaden ännu större. Då är 
73 procent av de ekologiska inköpen svenska, 
nästan tre fjärdedelar alltså, jämfört med 59 
procent för konventionella livsmedel. 
 
Källan till siffrorna är DKAB Service AB, 
verksamhetssystemet för upphandling och 
uppföljning av livsmedelsavtal. Sammanställningen 
är gjord av Ekomatcentrum.  
 
Ekologiskt i offentlig sektor 
*Totalt är 32 procent av livsmedlen som köps in till 
offentlig sektor ekologiska.  
*Nyligen satte Sveriges Regering ett nationellt mål 
om att öka andelen ekologiskt inom offentlig 
sektor till 60 procent till år 2030. 
*Vellinge Kommun har högst ekoandel i Sverige, 
72%   

Källa: Ekoweb, 14 mars 2017 

 

http://www.ekoweb.nu/dotnet/getimage.aspx?img=5693&siteID=67&w=0&ow=350&h=0&oh=350
http://www.ekoweb.nu/dotnet/getimage.aspx?img=5694&siteID=67&w=0&ow=350&h=0&oh=350
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Cancerframkallande palmolja i 50 % av 
alla förädlade livsmedel i Sverige 
 
Livsmedelsindustrin och EU-kommissionen har 
känt till riskerna med farliga estrar i palmolja i 
nästan tio år, säger den italienske 
konsumentjuristen Dario Dongo. Ändå har 
myndigheterna inte varnat konsumenterna. 
I stället för att växla över till mindre riskabla oljor 
som raps har industrins användning av palmolja 
tvärtom ökat snabbt. Anledningen till 
myndigheternas tystnad i palmoljefrågan hänger 
ihop med produktens enorma betydelse för 
livsmedelsindustrin, hävdar Dario Dongo.  
 
Raffinerad palmolja innehåller ämnen som 
framkallar cancer, varnar EU. Palmolja finns i 
hälften av all världens livsmedelsprodukter. 
Livsmedelsverket arbetar nu för att EU ska införa 
stränga gränsvärden. I Italien har palmoljan 
börjat rensas bort från butikshyllorna.  
 
Källa: SvD, 23 mars 2017 
 

FAKTA RUTA 
Palmolja har lång hållbarhet och 
härsknar inte lika snabbt som 
många andra fetter, den behåller 
alltså den neutrala smaken under 
en lång tid. Varor som innehåller 
palmolja har därför en lång 
hållbarhetstid. Den innehåller 
heller inga transfetter. Palmolja 
finns i bl a bröstmjölksersättning. 

Oro för det som ersätter svensk 
bröstmjölk 
Bröstmjölksersättning i Sverige innehåller lika 
mycket cancerframkallande ämnen som i 
övriga EU, konstaterar Livsmedelsverket som 
har hittat alarmerande fynd av glycidyl- och 
3-mcpd-estrar. Men nya riktlinjer dröjer. 
– Vi befinner oss i ett vänteläge men 
förhoppningsvis har vi ett gränsvärde för 
glycidylestrar på plats till hösten. Det skickas 
förslag fram och tillbaka och det senaste 
innebär att dagens gränsvärden kommer att 
sänkas, säger Emma Halldin Ankarberg, 
toxikolog på Livsmedelsverket, till Svenska 
Dagbladet. 
Tills vidare ger Livsmedelsverket, som 
arbetar aktivt för en hård lagstiftning, rådet 
"välj bort kakor, kex och andra livsmedel som 
innehåller palmolja". 
 
Källa: TT, 23 mars 2017 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittrq6mIbTAhUnSJoKHTEGDBsQjRwIBw&url=http://johannastenius.se/category/debatt/&bvm=bv.151325232,d.bGs&psig=AFQjCNGZvPD1tVTcEZb_Qj8twIeZ1FO7mQ&ust=1491236853246374
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Orust är bäst på att servera svenskt i 
Västra Götalandsregionen  
Orust kommun är bäst i Västra Götalands län på 
att servera svensk mat vid skolor och boende. 
Kommunen är dessutom i topp då det gäller 
andel ekologisk mat. 
Det visar insamlad statistik från Länsstyrelsen i 
länet. Några gånger om året så skickar 
Länsstyrelsen ut en efterfrågan om andelen 
svenskt och ekologiskt till samtliga 49 
kommuner i Västra Götaland. Frågor ställs 
bland annat hur stor andel av den köttråvara 
som köps in som är svensk, och hur mycket av 
de totala inköpen som är ekologiska. I Orust är 
100 procent av allt oberett kött svenskt, all 
kyckling som köps in är svensk och all mjölk är 
svensk. 
– Vi köper vårt nötkött från Gröna Gårdar och 
mejeriprodukterna från Skåne mejerier. Då det 
gäller kyckling är det svårt att få tag på svensk 
råvara, det kostar mer men vi tycker det är 
viktigt med bra mat. Våra kockar ska ha bra 
varor att arbeta med, säger Charlotte Odhe, 
kostchef i Orust kommun. 
Det vill säga att merparten av de totala inköpen 
av livsmedel i Orust kommun skall avse 
ekologiskt producerade livsmedel. Orust 
kommun ligger högt jämfört med övriga 
kommuner i landet. 37 % av maten som 

serveras är ekologisk, genomsnittet i riket är 31 
% procent. 
Charlotte Odhe framhåller att Orust kommun 
har ett mål att öka andelen ekologisk mat inom 
hela sin verksamhet. Bra råvaror i fokus 
tillsammans med duktig personal ska ge 
mersmak. Det är fattat ett politiskt beslut i 
kommunen att maten inom omsorg och skola 
ska lagas av utbildad personal. 
–Målet är givetvis att öka andelen ekologisk 
mat. Alla kostchefer i landet har gemensamt 
fattat beslutet om målet om 50 % ekologisk 
mat år 2020 i landet. Vi har i kommunen som 
mål att ha nått 50 % redan 2019. Vi är på god 
väg dit. 
Kommunen har prisats av Skolmatsakademin 
för sin satsning på lokalt producerade råvaror. 
Kostenheten inom kommunen har fått diplom 
från EKO-matsligan för att kommunen kommit 
över 30 % i inköp av ekologiska livsmedel. 
Kostenheten lagar maten till alla kommunala 
skolor, förskolor och boende. 
– Det är en milstolpe för oss och vi är väldigt 
stolta över att vi har nått målet för EKO-
matsligan. Våra kök gör ett fantastiskt jobb och 
vi fortsätter arbetet med att öka den ekologiska 
delen av våra inköp. 
Källa: Lokaltidningen Stenungsund, 4 mars 2017 

 

Orust 
Waldorffskola 
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Som ett resultat av den ökade efterfrågan på KRAV-märkta 
produkter har omställningen bland svenska bönder ökat. Antalet 
KRAV-märkta bönder har blivit fler och ägg-, gris- och 
slaktkycklingproduktionen har ökat kraftigt. Dessutom börjar nu en 
omställningsvåg i mjölkproduktionen. Det visar KRAVs 
Marknadsrapport 2017.  

Försäljningen av KRAV-märkt har ökat rekordartat de senaste åren i 
Sverige. Nu kan det konstateras att de svenska bönderna har svarat 
bra på marknadssignalerna. På två år har den KRAV-märkta ägg- och 
grisproduktionen ökat med omkring 50 procent och 
slaktkycklingproduktionen mer än tredubblats. Dessutom har 
antalet KRAV-märkta bönder blivit fler – ett trendbrott efter flera år 
av minskningar.  

Nästa omställningsvåg ser vi nu i mjölkproduktionen. Hos 
marknadsledaren Arla förväntas invägningen av KRAV-märkt mjölk 
öka med 70 miljoner kilo under 2017 och 2018, vilket motsvarar en 
ökning på omkring 20 procent av hela den svenska invägningen av 
ekologisk mjölk. Arlas arbete med att rekrytera mjölkbönder till 
KRAV har pågått sedan våren 2015. Det tar cirka 18 månader från 
beslutet att ställa om tills en gård kan leverera KRAV-märkt mjölk.  

– Några gårdar har börjat leverera KRAV-märkt mjölk redan under 
2016, men de stora volymerna kommer under 2017, när 62 av våra 
gårdar ställer om korna till KRAV, säger Åse Arnbratt, ekoansvarig på 
Arla. 

Enligt LRF mjölk har invägningen av ekologisk mjölk legat stilla under 
2016, men KRAVs uppgifter visar att antalet mjölkkor i karens för 
KRAV-certifiering var cirka 2800 under 2016. Det är mer än en 
dubblering jämfört med 2015 och den högsta siffran sedan 2011.  

– I början av den senaste ekoboomen fanns det ett mjölköverskott 
som möjliggjorde själva boomen. När detta överskott väl fått sitt 
rätta värde på marknaden är det nu dags för nya gårdar. Mejerierna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omställning till KRAV ökar stort bland Sveriges bönder 

och svenska mjölkbönder agerar 
nu med stor lyhördhet för 
marknaden, och det borgar för 
fortsatt god lönsamhet för de  
KRAV-certifierade mjölkgårdarna, 
säger Johan Cejie, försäljningschef 
på KRAV. Den ökade 
omställningen inom 
animalieproduktionen, men även 
den växande 
konsumentmarknaden för KRAV-
märkta spannmålsprodukter som 
matbröd och öl, gör att vi 
framöver kommer att behöva se  
en ökad omställning till KRAV 
också bland svenska 
spannmålsbönder. 
Pressmeddelande KRAV, mars 
2017 
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60-tal fall med matfusk avslöjades 
förra året 
Importerat kött såldes som svenskt, 
konventionell frukt såldes som ekologisk. Det 
är ett par av de 60-tal fall av matfusk som 
avslöjades i Sverige förra året. 
 
Fusk med mat kan ske överallt, från godis till 
frukt och kött. Förra året avslöjades ungefär 
60 fall av matfusk i Sverige. Många handlar 
om mindre förseelser eller misstag av 
administrativt slag, men andra är medvetet 
fusk som handlar om stora belopp. 
 
Ett av de mest uppmärksammade fallen 
handlade om att två företag i Stockholm med 
gotländskt klingande namn avslöjades med 
storskaligt köttfusk. 
Företagen märkte om importerat kött och 
kallade det ekologiskt svenskt. Troligen hade 
hundratals ton kött märkts om och 
bedrägeriet var det största som 
livsmedelskontrollen i Stockholm hade 
avslöjat. 
Företagen gick efter tillslaget i konkurs. Nu 
ett drygt år senare ligger ärendet hos 
åklagare. Eftersom straffet på sin höjd blir 
böter är preskriptionstiden två år. 
 
Ett bolag som sade sig leverera ekologisk 
frukt till företag avslöjades med att frukten 
var konventionellt odlad. Eftersom företaget 
fuskat hade de hållit så låga priser att de 
vunnit en rad upphandlingar bland annat till 
flera statliga inrättningar. Både 
Livsmedelsverket och regeringskansliet hörde 
till dem som var utsatta för matfusket. 
Ärendet utreds fortfarande.  
 
DN, Jannike Kihlberg  20170309 
 

Svenskarna äter mer kött än någonsin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trots det växande intresset för vegetariskt, nådde 
förbrukningen av kött och ägg i Sverige en ny 
rekordnivå 2016. Det skriver Jordbruksverket i en 
ny rapport. 
Den totala förbrukningen av kött, vilket innebär 
slaktvikten men inte den faktiska konsumtionen, 
ökade med ett halvt kilo per person till  87,7 kg. 
Det innebär att vi förbrukar mer kött än 
någonsin. Under flera år har det även skett 
en omfördelning mellan köttslagen – vi äter allt 
mindre griskött och mer fågel, som nådde en ny 
högstanivå för sjunde året i rad. Även 
förbrukningen av lammkött ökade något. Den 
svenska äggmarknaden växte kraftigt, 
produktionen av ägg ökade med över tio procent 
och förbrukningen av ägg nådde liksom fågel en 
ny svensk rekordnivå. 
Produktion och export av nöt-, gris- och 
lammkött minskade  
 
medan utvecklingen var positiv för fågel och ägg. 
Importen av alla produkter utom griskött ökade. 
Den andel av förbrukningen som producerats i 
Sverige steg för griskött, matfågel och ägg, 
medan den sjönk för nöt- och lammkött. 
 
Källa: Svenska Måltider, 8 mars 2017 

http://www.dn.se/skribent/jannike-kihlberg/
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Oumph! finalist till norska hälsopriset 
GULLroten 
Det svenska livsmedelsföretaget Food for 
Progress var en av tre finalister till det norska 
hälsopriset GULLroten för produkten Oumph! 
The Chunk. Priset delades ut tidigare i veckan 
under lanseringen av KIWI-rapporten "Sunn 
økonomi" i Oslo med bland annat hälso- och 
omsorgsministern Bent Høie på plats. 
 
GULLroten är en tävling som arrangeras av den 
norska dagligvarukedjan KIWI för att hylla nya 
produkter som har bidragit särskilt för att lyfta 
människors hälsa under det senaste året. Totalt 
bedömdes 72 produkter i år och de som 
slutligen blev nominerade var Food for Progress 
med ”Oumph! The Chunk”, Prior med ”Kalkun 
til hverdags” och Q-meieriene med 
”Drømmelett”. Den senare kammade hem årets 
förstapris.  
– Vi är riktigt glada över den fina nomineringen 
och över att en helt växtbaserad produkt fanns 
med i finalen. Nu kavlar vi upp ärmarna och 
jobbar ännu hårdare för att driva utvecklingen 
mot hälsosam och hållbar mat  i Sverige, Norge 
och världen, säger Anna-Kajsa Lidell, en av 
grundarna av Food for Progress. 
 
Juryns motivering till nomineringen av 
Oumph! löd: 
Oumph! har svart på vegetartrenden, og 
inspirerer til smakfulle vegetariske retter med 
et kvalitetsprodukt som også i sitt design er 
attraktivt. Produktet er fritt for mettet fett, og 

har et høyt innhold av proteiner. Lanseringen av 
produktet var en stor suksess, og spesielt den 
yngre målgruppen og fremtidens foreldre har 
tatt godt imot Oumph! 
 
– Vi är otroligt imponerade över det arbete som 
KIWI gör kopplat till hälsa. Nu hoppas jag att 
många tar del av deras rapport och låter sig 
inspireras. Från vår sida kommer vi göra vad vi 
kan för att sprida deras smarta metoder i olika 
sammanhang lokalt och globalt, säger Anna-
Kajsa Lidell. 
Läs mer om priset GULLroten här. Här kan du se 
en film om Kiwis hälsoarbete samt läsa om 
rapporten ”Sunn økonomi” som lanserades 
samtidigt som prisutdelningen.  
Food for Progress är ett svenskt 
livsmedelsföretag som förenas i drivkraften att 
skapa god, nyttig och klimatsmart mat som 
räcker för alla människor på jorden. Food for 
Progress och Oumph! har de senaste åren rönt 
stora framgångar i Sverige med utmärkelser 
som Livsmedelspriset 2015 och Årets 
Dagligvara 2016. Här kan du läsa mer om 
Oumph! 
Mar 08, 2017 07:35 CET  

http://www.mynewsdesk.com/no/kiwi-norge/pressreleases/en-av-disse-vinner-gullroten-1836215
https://www.youtube.com/watch?v=TVEKpo3XbxE&feature=youtu.be
https://www.ntbinfo.no/pressemelding/krymper-smagodtposene?publisherId=89290&releaseId=14427648
http://oumph.se/
http://oumph.se/


 
 
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 

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  
  
 

 
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
erochpriserEkomatcentrum2017.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 2017 
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