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Månadens medlem är 
KRAV

Mitt namn är Josefine Larsson och jag jobbar 
som marknads- och regelutvecklare på KRAV. 
Mitt arbete handlar mycket om kundkontakt och 
att lyssna på hur olika restaurang-verksamheter 
jobbar med utvecklingen av sitt 
hållbarhetsarbete. 
Mitt uppdrag innefattar bland annat att hjälpa 
till att driva efterfrågan och utbudet på KRAV-
märkta produkter. Om utbudet ökar underlättas 
möjligheten att göra mer hållbara val för 
inköparen. En annan viktig del i arbetet är att 
utbilda personal om ekologisk och KRAV-märkt 
produktion och certifiering. För personal med 
högre kunskapsnivå är det lättare att göra rätt i 
sin kommunikation och marknadsföring vilket är 
viktigt när man ska hjälpa gästen till hållbara val. 
Tillsammans med mina kollegor på KRAV jobbar 
jag med att utveckla regler för att skapa 
hållbarhetsnytta, något som alla ni också är med 
och bidrar till när ni väljer KRAV-märkt.

För KRAV är Ekomatcentrum en viktig aktör då 
de är duktiga på att sprida kunskap om ekologisk 
produktion och produkter till både kommunala 
och privata verksamheter. 

Ekologiska Framtidsdagen
Arrangörer: Matlust och Organic Sweden

Datum: 2018-05-17 Tid: 09:00–15:45 
Plats: Magasinet/Münchenbryggeriet, Söder 
Mälarstrand 25, Stockholm.

Små & medelstora företag deltar för 1 200 
kr/person. Större företag & offentlig sektor för 
1 900 kr/person. Alla priser exkl. moms. 
Medlemmar i Organic Sweden har 50% rabatt. 
MatLust ger små och medelstora företag 50% 
rabatt. Sista dag för anmälan: 4 maj. 

https://www.google.se/maps/place/Magasinet/@59.3208071,18.0534576,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sMagasinet/M%C3%BCnchenbryggeriet,+S%C3%B6der+M%C3%A4larstrand+25,+Stockholm!3m4!1s0x0:0x83f35ae95d0b20a3!8m2!3d59.3210489!4d18.0557708?hl=sv
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VARA MED I STYRELSEN??

Den 29 maj har Ekomatcentrum sitt nästa årsmöte.
Kontakta vår valberedning om du känner någon 
som skulle passa perfekt? Eller är du själv 
intresserad av att vara delaktig i vår verksamhet? 

Mail till vår valberedning: 

Lotta Brinck eller Kristina Sjöholm:

Lotta.brinck@sodertalje.se
kristina.sjoholm@vgregion.se

Ekomatsligan 2018

Vi arbetar nu med att få in de sista svaren till 
Ekomatsligans enkät. I dag har vi fått in svar 
från 250 kommuner, regioner och landsting. 
Samtliga regioner och landsting har svarat men 
vi saknar fortfarande svar från många 
kommuner. Vi väntar med spänning på att 
behandla årets resultat, som sedan kommer att 
presenteras på Ekomatsligan den 21 maj.

Årets tema på Ekomatsligan är ¨Biologisk 
mångfald¨. Som vanligt kommer dagen vara 
fylld med intressanta föreläsningar under 
förmiddagen och dagen avslutas med 
diplomutdelningen. Årets diplomutdelare är 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Programmet till dagen är nu så gott som klart 
och kommer i dagarna att läggas upp på 
hemsidan.

Precis när vi trodde våren hade kommit så slog 
Kung Bore till igen med minusgrader och snö som 
vräker ner. Förmodligen är vi nu många som 
längtar efter lite mer sol, värme och för att inte 
glömma, alla vackra vårblommor som gömmer 
sig under snön! Som tur var blir nu dagarna 
längre och ljuset kommer tillbaka.

Något annat som lyser upp tillvaron är alla  
duktiga kockar runt om i landet, både på skolor, 
förskolor och andra offentliga eller publika 
verksamheter. Några av dem lovordas i detta 
nummer, men självklar finns det många, många 
fler. Vi får inte heller glömma alla andra 
inspiratörer som arbetar i våra kommuner, 
landsting och regioner. En stor applåd för att ni 
fortsätter att kämpa för ett mer hållbart, 
klimatsmart samhälle med fler ekologiska 
livsmedel.

GLAD PÅSK önskar vi er på Ekomatcentrum! 

Mimi & Eva  

ÅRSMÖTE 29 maj

Nu har vi bokat datum till årets årsmöte. Vi 
träffas kl 17 på Rosenhills café på Ekerö. En 
inbjudan kommer i dagarna att skickas ut 
till alla våra medlemmar. Vill du ha mer 
information om vad ett medlemskap i 
föreningen innebär? Maila eller ring oss så 
berättar vi mer.

mailto:lotta_brinck@hotmail.com
mailto:kristina.sjoholm@vgregion.se
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REGERINGEN FÅR HÅRD KRITIK FÖR 
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
Regeringen får åter kritik för dålig beredskap att 
hantera livsmedelsförsörjningen i en krissituation. Den 
här gången är det Riksrevisionen som slår larm om 
allvarliga brister.
Att säkerställa tillgången på livsmedel och läkemedel är 
exempel på viktiga samhällsfunktioner, som måste 
fungera i en krissituation. Men där har inte regeringen 
skapat tillräckliga förutsättningar, konstaterar 
Riksrevisionen i sin granskning.

Ansvaret oklart
Tidigare hade Sverige beredskapslager av både mat och 
läkemedel. Alla är avskaffade, förutom lager av 
läkemedel mot influensa. Det säkerhetspolitiska läget i 
Sveriges omvärld har sedan dess förändrats. Men det är 
fortfarande oklart vem som bär ansvar för 
livsmedelsförsörjningen i händelse av en kris.

”Inte gjort mycket”
Oklarheter vad gäller ambitioner och ansvar har tidigare 

även påpekats av Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och 
landstingen.
– Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en vilja 
att stärka krisberedskapen, men i sin styrning inte gjort 
särskilt mycket för att skapa tydliga förutsättningar för 
läkemedels-och livsmedelsförsörjningen i händelse av 
kris, säger granskningens projektledare Johan Ågren.

”Viktiga åtgärder försenas”
Riksrevisorn Stefan Lundgren är mycket skarp i sin 
kritik.
– Riksrevisionens bedömning är att oklarheter när det 
gäller vem som ska göra vad, och när, i värsta fall 
kommer att innebära att viktiga åtgärder försenas eller 
inte blir gjorda alls, säger Stefan Lundgren. 

Bör klargöra mål och ansvar
Rekommendationen till regeringen är bland annat att 
klargöra mål och ansvar för alla inblandade, i synnerhet 
för Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, men även 
andra viktiga aktörer.
Källa: Land & Lantbruk, 15 mars 2017

MINSKAD BIOLOGISK MÅNGFALD ALLVARLIGARE 
PROBLEM  ÄN KLIMATFÖRÄNDRINGAR?

Att fortsätta exploatera naturen och jordens 
begränsade resurser är ett stort hot mot mat- och 
vattenförsörjning för miljarder av människor på jorden, 
konstaterar en stor studie utförd på uppdrag av FN.  
Biodiversiteten i naturen minskar så pass kraftigt att 
det är ett minst lika stort hot som klimatförändringar. 
Några av de största hoten är följande: vattenområdena 
i Stilla Havet riskerar att vara helt utfiskade innan år 
2050, tillgång på sötvatten har minskat med 50 % i 
nord och syd-Amerika och djurlivet i Europa har under 
det senaste årtiondet minskat med 42 %. Det finns 
många alarmerade nyheter om kraftiga minskningar i 

biodiversiteten. I mars rapporterades en kollaps av 
rapphönan i Frankrike, där Rapphönan, redlegged 
partridge, minskat med 80 % de senaste 23 åren. Enligt 
rapporten har minskningen av rapphönan accelererat 
under det senaste årtiondet och orsaken tros vara det 
drastiskt minskade antalet flygande insekter, som i sin 
tur minskat på grund av kemiska bekämpningsmedel.

En ökad omvandling av skog och mark till odlingsbar 
mark, ofta med monokultur, leder till en kraftig 
reducering av insekter. På den amerikanska 
kontinenten har ca 95 % av alla ängar och gräsbevuxna 
ytor omvandlats till åkermark. Majoriteten av 
skogsmarken (med undantag av regnskogen) har gått 
samma öde till mötes. 
Det är oerhört viktigt att vi inser relationen mellan 
klimatförändringar och biodiversiteten. Det är nu hög 
tid för politiker att ta frågan om Biologisk mångfald på 
allvar!

Läs mer om problematiken i rapporten ¨What is 
biodiversity and why does it matterto us? Den finns att 
ladda ner på följande länk:
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/12/what-is-
biodiversity-and-why-does-it-matter-to-us

Källa: The Guardian, 23 mars 2018

Bild: En död fisk vid den uttorkade floden Negro River, 
del av Amazonfloden, under torkan 2015. 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/12/what-is-biodiversity-and-why-does-it-matter-to-us
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STÖRSTA MINSKNINGEN AV KÖTT PÅ 30 ÅR

Under förra året sjönk köttförbrukningen med 
2,6 procent. Det är den största årliga 
minskningen sedan 1990.

Förra året var första gången på länge som den 
totala konsumtionen av kött minskade tydligt. 
Från 1990 till 2017 har konsumtionen ökat med 
41 procent, men de senaste åren har volymen 
legat stabilt på runt 87,7 kilo per person.

När Jordbruksverket summerar 2017 ser man 
däremot den största årliga minskningen för 
förbrukningen sedan 1990: 2,6 procent, vilket 
motsvarar 2,2 kilo. Under 2017 landade 
förbrukningen därmed på 85,5 kilo per person, en 
siffra som räknar in hela slaktvikten – själva 
konsumtionen är ungefär hälften av detta.

Minskningen syns för alla köttslag, förutom lamm, 
som ökade med 0,1 kilo. Framförallt minskade 
förbrukningen av nötkött, som gick ner 1,1 kilo.

Jordbruksverket har sedan tidigare presenterat 
siffror som visar att produktionen i landet ökar för 
alla köttslag – vi väljer helt enkelt svenskt kött i 
allt högre utsträckning, förutom när det kommer 
till lamm. – Förtroendet för det svenska köttet är 
alltså högt idag, även om vi äter mindre kött 
totalt. Det finns många orsaker till den minskade 
konsumtionen av kött, men vegotrenden, 

klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är 
några, säger Åsa Lannhard Öberg, 
jordbrukspolitisk utredare vid Jordbruksverket.

Vad gäller utvecklingen av marknaden ser 
Jordbruksverket även att importen minskar, 
medan exporten ökar. Samtidigt pekar statistiken 
över förprövade djurstallar mot att produktionen 
kommer fortsätta öka framöver.
Källa: Fri Köpenskap, 1 mars 2018

Förbrukning av kött 2017  i kilo per person (2016)
Griskött: 32,7 (33,5)
Nötkött: 24,5 (25,6)
Fågel: 23,2 (23,6)
Lamm: 1,9 (1,8)
Övrigt: 3,2 (3,2)
Källa: Jordbruksverket

https://f.nordiskemedier.dk/2ygwg9n9kuf56hdb.jpg


ÄNGELHOLM UPPHANDLAR GRÖNSAKER 
MED SÄSONGSPRISSÄTTNING

Ängelholms kommun gjorde 2017 en lyckad 
upphandling av grönsaker på ett nytt och 
innovativt sätt. Prissättningen innebar att det 
blev en inbyggd styrning mot säsongsanpassning 
av menyerna.

Det vanligaste sättet när man upphandlar 
grönsaker är att man begär in pris som är relaterat 
till den så kallade Årstalistan.
I Ängelholm prövade man vid senaste 
upphandlingen att frångå detta och önskade i 
stället pris per säsong. Grönsakerna delades upp i 
säsonger, vilka sedan prissattes av anbudsgivarna. 
Detta visade sig vara ett lyckat grepp.
Nu vet man i köken när och hur priserna kommer 
att skifta och kan planera menyerna utifrån det. 
Denna typ av prissättning innebär att det blir en 
inbyggd styrning mot säsongsanpassning av 
menyerna. Smart både för ekonomin och miljön!
Källa: Mattanken, 13 mars 2018
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NANNASKOLAN HAR SVERIGES BÄSTA 
SKOLMAT

Bild: Kökschef Patti Uddén och rektor Henrik 

Ljungblom tog emot priset på en gala i går kväll. 

Än en gång prisas skolmaten på Nannaskolan i 
Uppsala. I går kväll tilldelades de första pris i 
tävlingen SkolmatsGastro 2018.
– Barn vill se vad de äter, säger kökschefen Patti 
Uddén. De vinnande rätterna var en örtmarinerad 
kyckling med matkornsrisotto, bönbiffar med 
örtpasta samt frisk lins- och äppelsoppa med 
frötoppning. Juryn lyfter i motiveringen fram att 
”Det vinnande skolkockslaget har visat upp ett 
genuint matlagningskunnande tillsammans med 
ett stort engagemang för en mycket väl fungerande 
skolmåltid”. – Det här är ingredienser och kryddor 

som de flesta har hemma, det är ju skolmat det 
handlar om så man ska inte krångla till det, säger 
Patti Uddén.
Personalen äter i skolmatsalen
Det är inte första gången Nannaskolans restaurang 
prisas. Förra året tilldelades skolköket priset White 
Guide Junior. 
Henrik Ljungblom är rektor på Nannaskolan. Han 
menar att skolledningens engagemang är 
avgörande för att man ska kunna ha bra skolmat.
– Vi har samma pris per måltid som andra skolor i 
Uppsala. Råvarukostnaden är 8,20 kronor per 
portion. Men vi är mycket engagerade i skolmaten. 
Bara det faktum att man själv äter i matsalen varje 
dag gör att man är delaktig i arbetet, säger Henrik 
Ljungblom.
”Barn vill se vad de äter”
Patti Uddén berättar att den rätt som barnen är 
mest förtjusta i är skolkökets vegetariska 
quesadillas med örtpotatismos, riven ost, 
hemmagjord sala och linskräm. Hon har även små 
knep för att få barnen att äta fisk.
– Barn vill se vad de äter. Man ska inte gömma 
fisken under en massa sås eller ost. I stället ska 
man till exempel göra en fiskgratäng med bara en 
lätt sås och lite örter.
Källa: SVT Nyheter, 23 mars 2018
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GLOBALT UPPSVING FÖR EKOSEKTORN 

- fler lantbrukare, större areal och växande 

marknad

På BioFach 2018 presenterades den senaste 

globala statistiken för ekologiskt lantbruk och 

marknaden för ekologiska produkter. Allt fler 

lantbrukare runt om i världen ställer om till 

ekologiskt och allt fler konsumenter köper 

ekologisk mat.

Rapporten "The World of Organic Agriculture. 

Statistics and Emerging Trends 2018" som 

lanserades på BIOFACH i februari innehåller 

statistik med data från 2016 från 178 länder. 

Statistiken visar att den globala marknaden för 

ekologiska produkter fortsätter att växa.

Marknadsundersökningsföretaget Ecovia

Intelligence uppskattar att den nådde ett värde 

av över 80 miljarder euro år 2016. 

USA är den ledande marknaden med 38,9 

miljarder euro, följt av Tyskland med 9,5 

miljarder, Frankrike med 6,7 miljarder och Kina 

med 5,9 miljarder euro. År 2016 fortsatte de 

flesta av de stora marknaderna att visa tvåsiffrig 

tillväxt. Till exempel växte den franska 

ekologiska marknaden med 22 %. Det högsta 

beloppet per capita som spenderades på ekomat

var i Schweiz: 274 euro och Danmark hade den 

högsta ekologiska marknadsandelen med 9,7 % 

av den totala livsmedelsmarknaden. I Sverige 

var enligt denna statistik motsvarande siffra 7,9 

%.

Nästan tre miljoner producenter och 58 

miljoner hektar

År 2016 rapporterades 2,7 miljoner ekologiska 

producenter. Indien fortsätter att vara landet med 

högst antal producenter (835 200), följt av 

Uganda (210 352) och Mexiko (210 000).

Markarealen i ekologisk drift ökade med 15 % till 

nästan 58 miljoner hektar, vilket motsvarar en 

tillväxt på 7,5 miljoner hektar under 2015. Det är 

den största årliga tillväxten som någonsin 

registrerats. Australien är landet med mest 

ekologisk jordbruksmark (27,2 miljoner hektar), 

följt av Argentina med 3 miljoner hektar och Kina 

med 2,3 miljoner hektar. Nästan hälften av den 

ekologiska jordbruksmarken i världen ligger i 

Oceanien, följt av Europa med 23 % och 

Latinamerika med 12 %.

Femton länder med mer än 10 % ekologisk 

jordbruksmark – Sverige sexa

Länderna med störst andel ekologisk 

jordbruksmark av deras totala jordbruksmark är: 

Liechtenstein 37,7 %, Franska Polynesien 31,3 

% och Samoa 22,4 %. I femton länder är 10 % 

eller mer av allt jordbruksmark ekologisk, vilket 

är ett nytt rekord. Sverige hamnade på sjätte 

plats med 18 % ekologisk jordbruksmark.

Ladda ner rapporten: 

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/downlo

ad/link/id/1093/?ref=1

Källa: IFOAM – Organics International

Boka in  
BioFach
2019, 
13-16 
februari!

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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Restaurang Volt tog hem 
utmärkelsen Årets hållbara 
gastronomi för andra året i rad. 
Den KRAV-certifierade 
stjärnkrogen mottog priset på 
White Guide Gala på 
måndagskvällen.

– Det är alltid roligt att bli 
premierad för något man 
strävar efter. För oss är det en 
självklarhet med KRAV-märkta 
och ekologiska råvaror, säger 
Johan Bengtsson, krögare på 
Restaurang Volt.
Utmärkelsen Årets hållbara 
gastronomi går till en 
restaurang som förenar en stor 
måltidsupplevelse med en 
tydlig strävan att förbättra 
hållbarheten i den egna 
verksamheten och i 
bakomliggande led. Priset är ett 
samarbete mellan KRAV och 
White Guide.

Restaurang Volt i Stockholm 
vann med motiveringen: För att 
ha kombinerat en hög 

innovationsnivå vad gäller smak 
och teknik med en ambitiös 
strategi för att främja hållbara 
och ekologiska råvaror.
– Vi på KRAV har haft privilegiet 
att ta del av Volts resa som 
KRAV-certifierade och 
imponerats av deras vision där 
smaken och råvarorna är i 
fokus, säger Cecilia Lenbäck, 
affärsområdeschef Livsmedel på 
KRAV. Vinnaren utses genom att 
restaurangerna rankas utifrån 
en vägd kombination av 
gastronomiska poäng satta av 
White Guide och hur många 
stjärnor restaurangen har på sin 
KRAV-certifiering.

I årets White Guide finns 33 
KRAV-certifierade restauranger, 
spridda över hela landet. Totalt 
finns mer än 1 200 KRAV-
certifierade restauranger i 
Sverige. Restauranger kan 
KRAV-certifieras på tre olika 
nivåer för att visa matgästerna 
hur stor del av restaurangens 
mat som är tillagad med 

godkända råvaror. Ju mer 
godkända råvaror, desto fler 
stjärnor i märkningen är ifyllda:
•En stjärna = minst 25 % 
godkända livsmedel eller 15 
godkända produkter
•Två stjärnor = minst 50 % 
godkända livsmedel
•Tre stjärnor = minst 90 % 
godkända livsmedel

Restaurang Volt är certifierad 
med två stjärnor. 
Här hittar du alla KRAV-
certifierade restauranger som 
är listade i White 
Guide http://www.krav.se/whit
e-guide
Källa: KRAV, 6 mars 2018
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På bilden: Emelie Bry Berg från Volt, Anita Falkenek, vd KRAV, Mathilda Flack 
från Volt, och prisutdelare, samt Johan Bengtsson, krögare Restaurang Volt.

VOLT ÄR ÅRETS HÅLLBARA RESTAURANG

http://www.krav.se/white-guide


POLITIKER SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR BRA MÅLTIDER I BOXHOLM

I Boxholms kommun har måltids-
organisationen ett helhjärtat stöd från 
politikerna att arbeta enligt konceptet "Food 
for life" för att höja kvalitén på måltiderna och 
ta tillvara dem för lärande kring hållbara och 
hälsosamma matvanor.

– I höstas hade vi en studiedag där hela Åsbo 

skola, 150 elever, besökte en granngård. 
Eleverna fick gå runt mellan olika stationer och 
vi lagade mat utomhus med grönsaker från 
gården, berättar Eva-Lott Blixt, kostchef i 
Boxholms kommun.
De lokala gårdarna som man har avtal med 
levererar efter vad de klarar av, till exempel 
köttfärs fyra gånger per år. I upphandlingen 
ingår krav på att elever ska kunna besöka 
gården. Än så länge har inga extra medel avsatts 
för denna satsning utan det handlar om att 
utnyttja de befintliga medlen på bästa sätt.

– Till höstens studiedag bjöd vi också med oss 
alla kommunpolitiker, varav åtta kom. Det var 
jätteroligt att de ville prioritera detta och 
genom sin närvaro visa att verksamheten är 
viktig. Politikernas stöd är en avgörande faktor 
för att lyckas, säger Eva-Lott Blixt. 

Britt-Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 
ordförande, Eva-Lott Blixt, kostchef, Therese 
Leufvén (C), kommunstyrelsen och Hans Sjögren 
(S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Källa: Mattanken, 7 mars 2018
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Fakta
Kommunstyrelsen i Boxholm fattade i 
maj 2017 beslut att konceptet "Food
for life" ska implementeras i 
kommunens arbete med offentliga 
måltider. Boxholm samarbetar med 
grannkommunerna Vadstena, Ydre
och Ödeshög i denna satsning.

Hur många gånger om 
dagen behövs en bonde?
I konceptet "Food for life", 
som har sitt ursprung i 
England, ingår även en 
ambition att höja andelen 
inköp av närproducerade 
livsmedel. Det handlar dels 
om att få råvaror av hög 
kvalitet och att främja det 
lokala näringslivet, men 
även om att ta tillvara på 
måltiden som en 
pedagogisk resurs. Mat är 
påtagligt och konkret för 
barnen och därför lätt att 
knyta an kunskap till. När 
barnen vet var maten 
kommer ifrån äter de bättre 
och får större förståelse för 
matens värde.



Mördargetingen hotar svenska honungsbin

Den asiatiska rovgetingen, även kallad 
mördargetingen, kan utgöra ett hot mot biodlingar 
i Sverige framöver. Den har orsakat problem i 
Frankrike och Italien där den har förstört 
bisamhällen. Dess specialitet är att lurpassa på 
honungsbin utanför kupan och anfalla dem i 
luften. 

Det har kommit många larmsignaler om bidöd på 
senare år. En tredjedel av de vilda biarterna är 
hotade, enligt Artdatabanken.
Bekämpningsmedel, brist på blommande växter 
och sjukdomar har betydelse för minskningen av 
antalet bin och humlor.

Nytt hot mot bin

Nu har ett nytt hot tillkommit, sammetsgetingen, 
som är något mindre än en bålgeting. Den är inte 
farligare för människor än en vanlig geting och 
ännu finns inga konstaterade exemplar i Sverige.

Men risken bedöms som stor att den kan ta sig 
norrut och hota bisamhällen i södra delen av 

landet. Den tar sig in i bikupor och fångar sin 
huvudföda honungsbin för att skaffa protein till 
sina larver.

Fångar bin i luften

– Deras specialitet är att hovra utanför bikupor 
och sedan fånga honungsbin i luften, säger 
Jordbruksverkets bihälsokonsulent Preben 
Kristiansen till SVT Nyheter. 

Sammetsgetingen har kommit från Asien till 
Europa i början av 2000-talet. Forskare tror att en 
enda drottning kom i en försändelse av lergods 
från östra Kina. Den är nu spridd i stora delar av 
västra Frankrike och i Italien där den ställt till med 
problem för biodlare. Getingen har observerats i 
Spanien, Portugal, Belgien och Storbritannien.

Ovanligt stora bon

– Getingen har förmåga att flyga långt och förökar 
sig kraftigt i ovanligt stora getingbon, stora som 
badbollar, säger Preben Kristiansen. 

Getingen klarar klimatet i södra Sverige och därför 
finns nu beredskapsplaner om vad man ska göra 
om sammetsgetingen dyker upp vid svenska 
biodlingar.

Källa: SVT Nyheter, 25 mars 2018

Nyheter
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Fakta:
Sammetsgetingen heter Vespa velutina och 
kallas även asiatisk rovgeting. Den är något 
mindre än en bålgeting och skiljer sig från 
den vanliga bålgetingen med svart bakhuvud, 
mörkare bakkropp och gula ben. 

DEKORATIVA SÄSONGSGUIDER
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? Dessa två dekorativa guider kan du beställa 
från Ekomatcentrum. Priser finns på hemsidan där 
kan ni också göra era beställningar.
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/

http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/


Kurser, seminarier, kursmaterial 
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http://ekomatcentrum.se/wp-
content/uploads/2016/10/Ekomatcen
trums-kurser-2018-2.pdf

VI HJÄLPER ER ATT NÅ ERA MÅL 
Klimatsmart och grön växtmat ger hållbara avtryck i stad och land 

KLIMATSMART MATGLÄDJE I OFFENTLIGA RESTAURANGER OCH 
STORHUSHÅLL 
1. Vad är klimatsmart mat? 3,5 tim.
2. Grön mat ger ekonomi i köket, 3,5 tim. 
3. Grön mat som gillas av alla, 3,5 tim 
4. Ekomatsedeln med näringsberäkning, 3,5 tim 
5. Grundläggande näringslära, 3,5 tim 
6. Ursprung spelar roll – välj svekologiskt, 3,5 tim 
7. Livsmedelssvinn, 3,5 tim 
8. Uppföljningsträff, 3,5 tim 

GRÖN MATGLÄDJE I SKOLA OCH FÖRSKOLA.
1. Grön matglädje för vuxna, 1,5 tim 
2. Workshop på temat grön växtmat, 2 tim 
3. Matlagning med grön växtmat, 3,5 tim 
4. Grön matglädje för barn, 1-2 tim 

TEACH THE TEACHER - KURS FÖR BLIVANDE KLIMATPEDAGOGER 
1.    Klimatsmarta matvanor, 3,5 tim 
2.    Workshop 1: Verktyg och pedagogik för klimatpedagoger, 3,5 tim 
3.    Workshop 2: Presentationer och upplägg, 3,5 tim 

FINGERFOOD - DEN SMARTA LUNCHMATEN I FÖRSKOLAN OCH 
SKOLAN 
1. Klimatsmart matval, 3 tim 
2. Grön ekovego ger matglädje med barnens favoriter, 3 tim 

VEGETARISK MATLAGNING MED PROFESIONELLA EKOVEGO-KOCKAR 
1.     Grön mat som gillas av alla, 4 tim 

HÅLLBAR MAT I HEMKUNSKAPEN 
1. Klimatsmart och hållbar mat i hemkunskapsundervisningen, 3,5 tim
2. Klimatsmart matlagning inspiration för lärare, 3,5 tim

BOKA HÖSTENS KURSER 
INNAN 31 MAJ OCH FÅ 
5 % RABATT!

MIMI DEKKER

VÅRA KURSLEDARE ÄR

EVA FRÖMAN LOTTA BRINCK ULRIKA BRYDLING ERIK MÅNELD

http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/10/Ekomatcentrums-kurser-2018-2.pdf

