
  
Månadens medlem Natessen 
 
Hej alla sköna människor som jobbar så starkt för att få med 
ekologiskt i er verksamhet. Jag heter Viktor Ingemarsson och 
är en av grundarna till importföretaget Natessen och 
varumärket Mother Earth.  
 
Vår vision i företaget är att handla direkt från kooperativ och 
importerar direkt till Göteborg. Där har vi vår pack- 
verksamhet och bestämmer vilken storlek förpackningarna 
skall ha till våra kunder.  
Vi har allt från 500 g -25 kg förpackningar av våra varor för 
att passa alla olika verksamheter vi hjälper.  
 
Genom att ta bort så många led som möjligt bakåt, kan vi 
betala våra bönder mer än många andra och samtidigt få 
tillgång till en så nära skörd som möjligt.  
 
Med familjära kontakter i Peru och Sir Lanka har det blivit 
naturligt för oss att bygga vår verksamhet med råvaror  som 
quinoa, kakao, och kokos från dessa, kanske världens 
bördigaste länderna. Vi har även börjat med storpack av bas- 
varor som linser och bönor.  
 
Vi är hedrade att Ekomatcentrum hittade oss  och ville hjälpa 
vårt företag, liksom många andra som är medlemmar hos 
dem, att nå ut och sprida den ekologiska visionen.  
Keep it up!  
 
Med vänlig hälsning,  
Viktor Ingemarsson 
www.natessen.com  
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                       TACK för alla år Bernt! 
 
Bernt  Klingberg som under många 
år varit med i Ekomatcentrums  
styrelse, och samtidigt drivit 
ekogrossisten Altgrönt, har nu blivit 
en glad pensionär. 
 
STORT GRATTIS även till 
Matkooperativet och Åke Rosén från 
GAIA Biomaterials som har fått 
Helsingborgs stads miljöpris 2017. 
 
 
 

Lilla Ekomatsligan i Malmö 

http://www.natessen.com/


Vinnare av årets Lilla Ekomatsliga blev en delad första plats till Byskolan och Nyponlbacken med hela 98 % ekologiskt vardera, 
båda ligger i Lund. Nyponbacken tog även hem årets Svekomatpris, för högst andel svekologiska unköp under 2016. Priset 
delades ut av Niels Andresen, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna, och innebär ett besök på Niels egen ekologiska 
gård för alla barn på Nyponbackens förskola. Årets Ekobrödpris gick till Herrestorps skolan i Vellinge och Årets raket gick till 
Kreatörens förskola i Uddevalla. Men alla som nominerats och fått ett diplom är vinnare oavsett ekonivå. Vi på Ekomatcentrum 
tycker att det är lika roligt varje gång, att träffa alla fantastiska medarbetare från de offentliga köken runt om i landet.  
 
Nöjda och belåtna kan vi nu blicka tillbaka på årets Lilla Ekomatsliga. I år deltog närmare 230 enheter i ligan. Helt fantastiskt!  
Den 16 november premierades ett femtiotal duktiga kockar och andra måltidsexperter i Malmö på NOFF (Nordic Organic Food 
Fair)  Andra firades och diplomerades i Göteborg samma dag eller i Örebro, en vecka senare. Alla ni som inte var med på NOFF 
ska ha fått diplomet skickat till er. Om det inte kommit fram får ni höra av er till oss! Och, givetvis hoppas vi att det kommer 
ännu fler till Malmö nästa år!  
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KRAV-märkt gris lyfts fram i den 
ekologiska julskinkan 
Inför handeln till julbordet kommer det att 
finnas en ny etikett på julskinkan hos de 
stora dagligvarukedjorna. Etiketten ska 
guida konsumenterna till skinka från gårdar 
med högsta krav på djuromsorg, där 
grisarna får gå ute och beta och böka i 
jorden. 
 
 

Fakta KRAV-märkt råvara: 
En KRAV-märkt produkt uppfyller KRAVs regler. Bland 
annat är inte tillsatsen nitrit tillåten i KRAV-märkt 
chark. Men en ekologisk produkt utan KRAV-loggan 
kan också innehålla KRAV-märkt råvara. Att 
grisråvaran är KRAV-märkt innebär att den kommer 
från en gård där grisarna lever ett naturliga grisliv med 
möjlighet att beta, böka i jorden och bada gyttjebad 
under sommaren. 

– Det känns glädjande att dagligvaruhandeln vill 
samarbeta med leverantörer och oss för att lyfta fram 
julskinka med den bästa djuromsorgen genom att 
märka ut den KRAV-märkta råvaran på ekologisk 
julskinka, säger KRAVs vd Anita Falkenek. 
 
Att råvaran är KRAV-märkt innebär att den kommer 
från en gård där grisarnas naturliga beteende står i 
centrum. KRAV-certifierade grisar kan gå utomhus och 
beta, böka i jorden och svalka sig i gyttjebad på 
sommaren. Dessutom ska suggorna kunna bygga bo. 
Svenskt Butikskött ansvarar för att märka upp 
dagligvarukedjornas julskinkor med etiketten 
”Ekologiskt, javisst! Men leta efter KRAV-märkt 
råvara!”. 
 
– För oss är det viktigt att profilera oss genom att lyfta 
fram produkter med mervärden inom miljö och 
djurvälfärd. Att främja den bökande, betande grisen är 
ett bra sätt att visa kunderna att vi bryr oss, säger Åsa 
Domeij, hållbarhetschef på Axfood. 
– Vi på Coop vill verkligen gynna den KRAV-märkta 
grisproduktionen, som symboliserar svenska ekologiska 
mervärden som vi kan vara oerhört stolta över, säger 
Louise König, hållbarhetschef på Coop.  
– Vi vill värna om den biologiska mångfalden och även 
stödja de KRAV-certifierade grisbönderna. Det är också 

en service till våra kunder som enkelt kan välja skinka 
från KRAV-märkt råvara genom den tydliga etikett som 
tagits fram, säger Inger Melander, hållbarhetsansvarig 
inköp på Lidl Sverige. 
Samma etikett finns också på ICAs ekologiska julskinkor. 
Källa: KRAV 17 oktober, 2017 
 



 
Nyheter 

7 

  

Mat som är bra för djuren, naturen och är 
producerad med schyssta arbetsvillkor. Det är 
faktorer som hamnar högt i topp när svenska 
konsumenter handlar livsmedel. 
 
Kantar Sifo har på uppdrag av KRAV frågat 1 000 
konsumenter i Sverige vad som är viktigast för dem när 
de handlar livsmedel. Inte oväntat är att maten ska 
smaka gott och hålla hög kvalitet allra viktigast. Därefter 
kommer att maten är producerad på ett sätt som är bra 
för djuren och att den inte har skadlig påverkan på djur 
och natur. 
– Valet i mataffären kan göra stor skillnad för djurens 
välbefinnande och miljön. Vår undersökning tyder på att 
många konsumenter förstår det, säger Katarina Wolf, 
marknadschef på KRAV. 
Faktorer som rör schyssta villkor för människorna som 
producerar maten hamnar också högt upp på listan. På 
tio i topp finns även faktorer som ”är producerad utan 
bekämpningsmedel” och ”är naturlig”.  
– Mycket av det som hamnar högt på listan återfinns i 
KRAVs regler. Genom att välja en KRAV-märkt produkt i 
affären gör du gott för människor, djur och natur, säger 
Katarina Wolf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökningen gjordes som en webbintervju bland 1 
000 svenska konsumenter. Den utfördes av Kantar Sifo 
på uppdrag av KRAV i september 2017. Målgruppen är 
de i allmänheten som är mellan 20–70 år och helt eller 
delvis ansvariga för matinköpen. Urvalet har gjorts 
riksrepresentativt och samlades in jämnt mellan 
åldersgrupperna. De svarande fick ta ställning till 27 olika 
faktorer och ranka hur viktiga de är på en sjugradig skala. 
Käla: KRAV, 28 november 2017 
 

Här är de tio viktigaste faktorerna  
när vi handlar mat: 
1. Smakar gott 
2. Har hög kvalitet 
3. Är producerad på ett sätt som är bra för djuren 
4. Inte har skadlig påverkan på djur och natur 
5. Ger bonden/producenten tillräckligt betalt 
   Har svenskt ursprung (delad femteplats) 
7. Är producerad med bra arbetsvillkor 
8. Är naturlig 
9. Är producerad utan bekämpningsmedel 
10. Är hälsosam 
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Finlands största ekokedja finns snart i Sverige!   
 
I januari nästa år etablerar den finska kedjan 
Ruohonjuuri sin första ekobutik ¨ Happy food 
store¨ i Sverige. Butiken kommer att ligga op 
Sveavägen i Stockholm, men de som inte bor i 
Stockholm kommer att kunna besöka kedjans 
nätbutik som öppnar under det kommande året.   

Fazer lanserar vad man hävdar är världens 
första insektsbröd – bakat på mjöl gjort av 
hussyrsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer bageri lanserar syrsbrödet, bakat med 
mjöl gjort på odlade, torkade och malda 
hussyrsor. Varje bröd innehåller ungefär mjöl 
motsvarande 70 syrsor, vilket i sig utgör ungefär 
tre procent av brödets tyngd, enligt Fazer. 
 
Tidigare i höst tillät Finland att insekter får 
säljas som livsmedel, och anslöt i och med 
regeländringen till fem andra EU-länder som 
också godkänt insekter för konsumtion: 
Storbritannien, Nederländerna, Belgien, 
Österrike och Danmark. 
 
Förberedelsen för lanseringen av vad Fazer 
hävdar är världens första insektsbröd startade 
enligt koncernen redan i somras, i väntan på 
lagändringen. En lansering i Sverige är inte 
aktuell, även om Livsmedelsverket nyligen 
startade en dialog med flera svenska 
insektsföretag om hur situationen för tillstånd 
ska se ut framöver. 
 
– Det är ett mycket spännande steg i 
utvecklingen av livsmedelsindustrin. Fazer har 
varit pionjärer med att lansera bröd med 
rotfrukter och vi skulle gärna vara först även 
här. Tyvärr tillåter inte svensk lagstiftning detta 
ännu, säger Anette Rosengren, vd på Fazer 
Bageri i Sverige, i ett pressmeddelande. 
 
 

På grund av en begränsad tillgång på syrsor sker 
lanseringen till en början i elva av Fazers egna 
bageributiker i Helsingfors, med en prislapp på cirka 
4 euro per limpa. Planen är att man ska rulla ut 
brödet i alla 47 bageributiker nästa år. I dagsläget 
köper man in syrsmjölet från Nederländerna, men 
letar också efter lokala leverantörer, enligt Reuters. 
Källa: Food Supply, 24 november 2017  
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Glyfosat skapar spricka på högsta politiska 
nivå 
EU-beslutet att förlänga glyfosat i fem år har 
orsakat strid på högsta politiska nivå. Frankrikes 
president Macron tänker strunta i EU och förbjuda 
glyfosat senast om tre år.   
 
Att EU-länderna i går, måndag, lyckades nå en 
kompromiss om det omstridda växtskyddsmedlet 
stoppar inte Frankrikes planer att gå snabbare fram 
med ett nationellt förbud. Det försäkrade 
Emmanuel Macron direkt efter omröstningen på 
Twitter. ”Så snart som alternativ finns, eller senast 
inom tre år” ska glyfosat fasas ut, lovade 
presidenten. 
 
Mindre bråttom 
Den franske jordbruksministern Stéphane Travert, 
har uppenbart mindre bråttom att förbjuda EU:s 
mest sålda växtskyddsmedel, och förklarade sig i 
går nöjd med EU-kompromissen. Detta trots att 
Frankrike har gått i spetsen för motståndet och just 
lagt sin röst för ett nej till ett förlängt tillstånd med 
fem år. 
 
Körde över 
I Tyskland rasar svekdebatten inom regeringen 
sedan förbundskansler Angela Merkel, CDU, och 
jordbruksministern Christian Schmidt, CSU, kört 
över den socialdemokratiska miljöministern 
Barbara Hendricks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det blev den tungt vägande tyska rösten för en 
förlängning av tillståndet för glyfosat som i går 
avgjorde omröstningen. 
 
Vid tidigare omröstningar om glyfosat har 
splittringen inom regeringen lett till att Tyskland 
lagt ned sin röst. Så sent som i går morse ska 
miljöminister Hendricks ha ringt upp 
jordbruksminister Schmidt för att förklara att hon 
inte kunde ställa upp på ett förlängt tillstånd. 
– Man kan inte bete sig så här om man vill bygga 
förtroende, uttalade sig Barbara Hendricks i medier 
efter att hennes protest klingat ohörd och Tyskland 
ställt sig bakom en förlängning av tillståndet vid 
kommitté-mötet i Bryssel. 
Detta tolkas nu i Tyskland som att Angela Merkel 
kan vänta fler problem i försöken att sy ihop en ny 
koalitionsregering mellan CDU, CSU och 
socialdemokraterna. 
 
Källa: Land och Lantbruk, 28 november 2017 
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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 tillkommer. 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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