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Melins har sedan 1985 varit starkt engagerad 
i utvecklingen av den svenska marknaden för 
svenskt KRAV-märkt kött och chark. I backspegeln kan 
vi se en helt fantastisk resa.

1987 Vi säljer det första KRAV-märkta köttet och 
charken på svensk livsmedelsmarknad.
2005 Företaget blir en renodlad KRAV-grossist. 

Våra kunder finns över hela landet inom både offentlig 
och privat näringsverksamhet. Många anser att vi har 
det största sortimentet KRAV-märkta köttprodukter i 
Sverige.

Förutom det färska köttet säljer vi även rökta, torkade 
och korvade produkter. Vår KRAV-chark skapas med 
havsssalt, eko kryddor, den äkta alspånsrökningen och 
lång erfarenhet med känsla för det naturliga. Vår 
produktion sker alltid utan tillsatta E-nr.

Det har varit helt naturligt för Melins att vara medlem i 
och samarbeta med Ekomatcentrum sedan dess 
bildande för många år sedan. Med goda hälsningar från 
Benny och teamet.

På naturligt vis - Er garanti 

Benny Melin
benny.melin@melinslamm.se
Tel. +46 (0)661-260 47
Mob. +46 (0)70-58 175 48
www.melinslamm.se

Läs om:
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Nyligen gick White Guide Junior av stapeln. 
STORT grattis säger vi till Miljana Vulovic på 
Hamiltons förskola i MalmöHelsingborg som 
blev ¨Årets förskolekock¨ i tävlingen. 

Ett lika STORT grattis säger vi till 
Herrestorpskolan i Vellinge som kammade 
hem ¨Årets hållbara offentliga restaurang¨. 

Nomineringarnar till Lilla Ekomatsligan 
pågår för fullt! Glöm inte att nominera er 
själva eller era skolor och förskolor. 
Sista nomineringsdag är den  13 oktober. 
Läs mer på sid 3.
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEko
matsligan2017

Lilla Ekomatsligan

http://www.krav.se/
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2017


Nu när kvällarna blir kortare och kallare är det roligt 
med lite glada nyheter som lyser upp i höstmörkret. 
Vi är mycket stolta över att vinnarna av ¨Årets 
förskolekock¨ och ¨Årets hållbara offentliga 
restaurang¨ båda är medlemmar i  Ekomatcentrums 
förening!

Nomineringen av Miljana Vulovic på Hamiltons 
förskola i Malmö löd: ”För att du med kärlek, 
fantasirikedom och stor yrkesskicklighet ägnar dina 
dagar åt att fostra matsmarta barn. En bättre förebild 
för landets förskolekockar går knappast att hitta.” 
Förutom att Miljana Vulovic vann titeln ¨Årets 
förskolekock¨ kom hennes kök på Hamiltons förskola i 
Helsingborg tvåa i kategorin Årets förskolekök. 

Herrestorpskolan vann ¨Årets hållbara offentliga 
restaurang¨ med motiveringen: ”Hög kompetens, 
sprudlande kreativitet och stor lyhördhet gör denna 
skolrestaurang till den hållbaraste i landet.”
– Det känns helt otroligt! Vi har jobbat jättehårt för 
det här på hela skolan. KRAV-certifieringen och White 
Guide Junior är riktigt bra kvalitetsverktyg för oss som 
visar vad vi står för, säger köksmästare David 
Gustavsson.
Ytterligare ett pris gick till samma skola. Tove Thyni
vann även titeln ¨Årets gastronomiska rektor¨.
Har du missat något nyhetsbrev?

Saknar du ett nyhetsbrev  eller en av våra rapporter? 
På vår hemsida finns nu alla nyhetsbrev från och med  
2016 och alla rapporter vi skrivit från och med 2010. 
Titta gärna in! www.ekomatcentrum.se

Njut av den vackra hösten och ¨happy hunting¨ i 
svampskogen!
Hälsningar
Mimi och Eva
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Föreningen

Medlemskap 2017 
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi har nu 36 
kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi närmare 100  förskolor och skolor samt 23 
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! 

Miljana Vulovic. Källa: Helsingborgs Dagblad, 19 
augusti september 2017.

ÖVRIGA VINNARE

Årets klimatkök: Tullängsgymnasiet, Örebro

Årets måltidschef: Madelene Lagerlöf, 
Örebro

Årets hållbara skolmatskommun: Karlstad

Årets förskolekök: Tunavallens förskola, 
Eskilstuna 

Herrestorpskolans restaurangpersonal. 
Bild Eva Kvanta.

Årets hållbara offentliga restaurang: 
Herrestorpskolan

Årets förskolekock: Miljana Vulovic, 
Hamiltons förskola

http://www.ekomatcentrum.se/
http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x


Anmälningarna till årets Lilla Ekomatsliga rullar in och vi har nu fått in över sextio anmälningar. Men, 
det går fortfarande att nominera en skola eller förskola. Ända fram till den 13 oktober går det bra 
att anmäla sig på: https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2017

Ligan är öppen för alla skolor och förskolor i Sverige. Kravet för att delta är att livsmedelsinköpen 
uppgår till minst 25 % ekologiskt, i förhållande till det totala värdet. Under Nordic Organic Food Fair 
i Malmö, den 16 november, kommer diplom att delas ut till alla närvarande nominerade. 
Ekobrödspriset kommer att delas ut till den skola eller förskola som har högst andel ekologiskt 
bröd. Nytt för i år är Svekomatspriset som delas ut till den skola eller förskola som har högst andel 
inköpta svenska ekologiska livsmedel. 

Mässan pågår den 15-16 november, Lilla Ekomatsligans event är den 16 november mellan kl 14:00 
och 16:00. Ett mer detaljerat program kommer senare i oktober.

Vi hoppas få se er i Malmö! 

Lilla Ekomatsligan 2017
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Nyheter
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FUSK MED EKOLOGISKA OLIVER
Svarta oliver påstods vara ekologiska på den 
internationella matmarknaden under förra veckan i 
Sundsvall och fabrikstillverkad sås skyltades som 
hemmagjord. Det upptäcktes av miljökontoret vid en 
oanmäld livsmedelskontroll.

Foto: SVT Peter Nässen

De brittiska företagen bakom den internationella 
matmarknaden har fått kritik tidigare när de besökte 
Sundsvall med italienska delikatesser. Efter en oanmäld 
inspektion av miljökontoret i Sundsvall kom det fram att 

ost märkt som Parmesanost och skinka märkt 
Parmaskinka istället var billigare varianter. På måndagen 
kunde miljökontoret i Sundsvall konstatera att samma 
företag återigen har fuskat med skyltningen. 

Det var i samband med en inspektion av den 
internationella matmarknaden, som pågick i Sundsvall 
19-23 september, som det kom fram att flera råvaror 
sålts som ekologiska utan att vara ekologiska.
– Värst var ett marknadsstånd för lösvikt där de hade 
allt från oliver till torkade fikon, säger Armin Fattah, 
miljöinspektör, Sundsvalls kommun.

Ett annat stånd erbjöd hemmagjord blåmögelostsås, 
men miljökontoret kunde slå fast att den var 
fabriksgjord.
Armin Fattah säger att kommunen tar problemet på 

största allvar.
– Vi kommer att ha kontinuerliga kontroller oftare, säger 
han.
Källa: SVT Nyheter,  25 september 2017

ARLA LADDAR PÅ FÖR ÖKAD 
EKOFÖRSÄLJNING 
Efter en lång period av skriande brist 
på ekoråvara har Arla nu gott om 
ekomjölk igen och har börjat planera 
för såväl offensiva kommunikations-
satsningar som lanseringar av nya 
produkter. 

I dagsläget finns ca 400 svenska 
ekologiska Arlagårdar. Efter en period 
av stor brist på ekologisk mjölkråvara 
ställer nu 80 Arlagårdar om till 
ekologisk produktion under 2017 och 
2018. Arla har under första halvåret 
2017 därför kunnat öka sin invägning 
av ekologisk mjölk. 

- Vi har nu möjlighet att utveckla och 
lansera nya produkter i den ekologiska 
portföljen. Den kraftiga uppgången så 
sent som för 1,5 år sedan gjorde att vi 
var tvungna att prioritera mjölken till 
befintliga produkter, berättar Arlas 
marknadschef Ann Freudenthal. 

Arla har även höjt priset på det 
ekologiska sortimentet under det 
gångna året för att kunna höja priset till 
Arlabönderna. Efter en lång tid där man 
fått vara mer återhållsam i 
marknadsföringen på grund av bristen 
på råvara kan man nu återigen satsa 
mer på rena ekokampanjer och även 
försöka locka nya konsumenter.

- När det gäller så kallade ”Light Users”, 
konsumenter som köper eko ibland, så 
är de mer priskänsliga än ”Heavy 
Users”. Vi genomför under vecka 37 
och 38 en av våra största 
ekokampanjer någonsin i media och i 
butikerna. Under v 40-41 kommer vi att 
som en del i den övergripande 
satsningen att ha kampanjer för ”Eko 
på köpet” i många butiker för att 
inspirera nya och ”Light” konsumenter 
att hitta till eko, säger Ann.
Källa: Ekoweb, 24 september 2017



Nyheter
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RESTAURANGER VÄLJER IMPORTKÖTT
Köttet som serveras på svenska 
restauranger är oftast importerat. Det visar 
uppgifter som Naturskyddsföreningen tagit 
fram från några av Sveriges största 
grossister.

Martin & Servera, Axfood Snabbgross, 
Svensk Cater och Menigo är fyra av Sveriges 
största grossister. 
Siffrorna som Naturskyddsföreningen tagit 
fram, och som ska baseras på vad 
grossisterna själva uppgett, visar att 
merparten av köttet som säljs till 
restauranger är importerat. 

Axfood Snabbgross uppger exempelvis att 
90 procent av köttet som de säljer till 
restauranger är importerat. Enligt Patrik 
Torstensson, försäljningschef på Svensk 
Cater, är det framför allt offentlig sektor 
som ställer krav på svenskt och ekologiskt. 
– På den privata restaurangmarknaden 
håller man i sin plånbok, och då är det 
priset som styr, säger Patrik Torstensson till 
Naturskyddsföreningen.
Samtliga grossister importerar kött från 
länder både inom och utanför EU. 
Källa: Land & Lantbruk, 15 september 2017

ÖKAT STÖD TILL EKOLOGISK PRODUKTION
Regeringens nya mål, att 30 procent av 
jordbruksmarken i Sverige ska vara ekologisk år 
2030, innebär att det satsas 25 miljoner kronor 
under nästa år för att stötta omställning till 
eko.

Under de kommande tre åren ska stödet till 
omställning till ekologisk produktion öka 
successivt;
25 miljoner under 2018, 50 miljoner 2019 och 
100 miljoner 2020.
– Det finns en väldigt stor efterfrågan på svensk 
ekologisk mat, men omställningen för den 
enskilda lantbrukaren kan vara dyr och innebära 
ett risktagande. Därför satsar regeringen nu 175 
miljoner kronor för att täcka de merkostnader 
som uppstår när lantbrukare ställer om till 
ekologisk produktion, säger landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

I livsmedelsstrategin finns även ett mål för 
offentlig sektor; 60 procent av de offentliga 
måltiderna vara ekologiska 2030. 
Källa: Jordbruksaktuellt, 18 september 2017

Martin & Servera
Importerat kött: 55 procent. 
Svenskt kött: 45 procent. 
Ekologiskt kött: 10 procent. 

Axfood Snabbgross
Importerat kött: 90 procent. 
Svenskt kött: 10 procent. 
Ekologiskt kött: 3 procent. 

Svensk Cater
Importerat kött: 85 procent. 
Svenskt kött: 15 procent. 
Ekologiskt kött: 5 procent. 

Menigo
Importerat kött: 75 procent. 
Svenskt kött: 25 procent. 
Ekologiskt kött: 4 procent. 

Vad säljer grossisterna till restaurangerna 
i Sverige?

http://www.ja.se/dotnet/getimage.aspx?img=114185&w=-1685&ow=640&h=-835&oh=426&siteID=97&q=90


Forskning
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TYDLIGT ATT FULLKORN MINSKAR RISKEN FÖR 
TARMCANCER
Att fibrer är bra och viktiga för våra tarmar är inget 
nytt. Inte heller att vi i Sverige äter för lite fibrer. 
Men nu är det även bekräftat att fullkorn minskar 
risken för tarmcancer.

Brödinstitutet har läst rapporten från World Cancer 
Fund/American Institute for Cancer och 
presenterade ett pressmeddelande med anledning 
av rapporten:

– Fullkornet är fortfarande lite av en doldis i 
folkhälsosammanhang i Sverige, säger Maria Sitell, 
talesperson och dietist på Brödinstitutet. Bara en av 
tio personer äter tillräckligt med fullkorn. Med 
tanke på alla de positiva egenskaper som finns i 
fullkornet vill vi lyfta fram att tre-fyra skivor av 
fullkornsbröd är riktigt bra för hälsan i flera 
avseenden.
Rapporten drar slutsatsen att fullkorn minskar 
risken för den tredje vanligaste cancerformen i 
Sverige då de som åt tre portioner fullkorn (90 
gram) minskade risken för tjock- och 
ändtarmscancer med 17 procent. Rapporten är en 
sammanfattning av alla publicerade studier sedan 
förra rapporten utkom 2011.
– Fullkorn, förutom att minska risken att drabbas av 
diabetes typ 2 och hjärtsjukdom, skyddar också 
mot tjock- och ändtarmscancer, säger Rikard 
Landberg, professor i mat och hälsa vid Chalmers 
tekniska högskola. Utmaningen ligger nu i att få 
människor att äta mer fullkorn istället för annat 
mindre nyttigt. Genom att äta mer fullkorn och 
rotfrukter, frukt, linser, fisk och röra på sig varje dag 
ökar chanserna rejält för att må bra både nu och i 
framtiden.

Rapporten är baserad på 99 olika publicerade 
studier från hela världen med totalt 229 miljoner 
undersökta människor. 
Källa: Brödinstitutet, 14 september 2017.

Fakta: 
▪ Tjock- och ändtarmscancer är en 

vanlig cancerform där ungefär hälften 
av fallen skulle kunna förebyggas med 
förändrade mat- och livsstilsvanor 
som att äta mer fullkorn, mer grönt 
och frukt och röra sig mer. 

▪ Varje år drabbas omkring 6 500 
personer av tjock- och 
ändtarmscancer.

▪ Det är den tredje vanligaste 
cancerformen i Sverige.



ÄLDREOMSORGEN ÄR BÄST PÅ 
SVEKOLOGISK MAT

Även andelen svekologiskt, svenskt & 
ekologiskt, ökar starkt, 7,1 %, från juni 2016 
till juni 2017. Störst svensk andel av ekologiska 
inköp hade äldreomsorgen, 70 %. Här ligger 
förskolorna på en sämre placering med en 
svensk andel på 57,5 %. Förklaringen ligger 
förmodligen i vilken typ av livsmedel man 
köper in och lagar mat av. Kanske är det så att 
det serveras mer "typisk" svensk husmanskost 
inom äldreomsorgen än på förskolan, vilket 
gynnar den svenska ekoproduktionen. Medan 
internationella influenser, med ingredienser 
från andra delar av världen, är vanligare 
i maträtterna på förskolan. 

Ekomatcentrum september 2017
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Läs mer om tävlingsreglerna på: 
http://cerealiafoodservice.se/Skol
matsgastro/Tavlingsregler/

MEST EKOLOGISKT PÅ FÖRSKOLAN
Inköpen av ekologisk mat i landets kommuner fortsätter att öka. Det visar DKAB Service AB:s halvårsrapport 
avseende ekologiska inköp i offentlig sektor. Inköpen av ekologisk mat har ökat med 7,2 % sedan juni 2016. Barn i 
förskolan serveras mest ekologisk mat, 44 %, medan personer i äldreomsorgen får minst, 26 %. Genomsnittet för 
hela landet är 34,3 % ekologiska inköp.

Det nationella konsumtions-målet för ekologisk mat i offentlig sektor är 60 % ekologiskt till 2030. Fortsätter 
ökningstakten som hittills kommer målet att vara nått innan 2030. Förskolorna ligger i topp, ganska långt före 
skolor, gymnasium och äldreomsorg.

http;/cerealiafoodservice.se/Skolmatsgastro/Tavlingsregler/
http://cerealiafoodservice.se/Skolmatsgastro/Tavlingsregler/


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. Från 15 kr per styck + 
moms och frakt. Beställ direkt via: 
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2017.pdf

Kursmaterial!

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%202015-
webb-low.pdf

Kurser och priser 2017
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http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/
http://www.ekomatcentrum.se/files/KurserochpriserEkomatcentrum2017.pdf
http://www.ekomatcentrum.se/files/Naturligvis eko 2015-webb-low.pdf
http://www.ekomatcentrum.se/files/Naturligvis eko 2015-webb-low.pdf

