Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 1 : Jan 2017
God fortsättning! Ett nytt år och nya utmaningar
står på tröskeln. Vi ser fram emot att utveckla
föreningen ännu mer i år. Planeringen för
Ekomatsligan 2017 är nu i full gång och årets tema
kommer att vara SvEkologiskt, dvs svenskt och
ekologiskt. Civilminister Ardalan Shekarabi kommer
att berätta om upphandling. Det ska vara lätt att
välja rätt! Det är det inte alltid.
Vad gör man till exempel när ens partner har
handlat och kommer hem med ett paket med
marinerade kycklingfiléer, och därefter stolt berättar
att vår familj nu bidrar till minskat matsvinn (50 %
rabatt för kort datum).
Efter att diskret ha vänt på paketet och konstaterar
att det är producerat (dvs marinerat) i Danmark…
och att det inte framgår om själva kycklingen
kommer ifrån Danmark, EU eller kanske Asien. Vad
gör man då?
A) Låtsas som det regnar och tänker, låt gå för
denna gång.
B) Berättar lite försiktigt för sin partner att det är
bäst om barnen inte äter av just den här
kycklingen…
C) Berättar genast att kycklingen troligen har
behandlats med massvis av antibiotika, haft ett
uselt liv och absolut inte ska ätas…utan kastas
(denna gång är det ok att bidra till matsvinn).
Det är inte alltid lätt att göra rätt, men mer
information och kunskap förenklar.
Hälsningar
Mimi och Eva

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2-3
Ekomatsligan 2017, sid 4

Behöver ni kompetensutveckling?
Boka in en utbildning till sportlovet om
klimatsmart mat.
Ring eller maila oss!
Kursprogram 2017

Ekomatsligan 2017 den 29 Maj
Årets diplomutdelare:
Ardalan Shekarabi
Årets tema:
SvEkologiskt!

Nya medlemmar i januari:
Trosa kommun
Hushållningssällskapet Skåne

Årets matbluff, sid 6
Forskare rekommenderar ekologisk
livsmedelsproduktion, sid 9
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Föreningen Ekomatcentrum

Månadens medlem är Martin & Servera
Som grossist och leverantör av livsmedel till många kommuner och landsting har Martin & Servera
möjlighet att göra skillnad genom inspiration, information och påverkan i säljögonblicket.
I kommande årsberättelse sätter Kristina Ossmark, marknadsdirektör, ord på det många av oss inom
Martin & Servera känner.
– Vi ska givetvis leverera ett resultat, men det handlar också om hur vi gör det. Jag vill jobba på ett
företag som vill göra skillnad. För mig är det superviktigt att vi också kan bidra med något gott till
samhället.
– Därför gillar vi att arbeta med att få våra kunder att köpa mer ekologiska och miljömärkta
produkter från oss. Under 2016 ökade offentliga kunder sina eko-inköp med 14 procent och har nu
en eko-andel på 28,3 procent.
– Vi har en långsiktig målsättning som säger att år 2020 ska Martin & Servera sälja minst 40 procent
ekologiskt och miljömärkt till våra offentliga kunder.
Därför fortsätter vi att visa upp goda och inspirerande exempel från fantastiskt duktiga
skolrestauranger, äldreboenden och förskolor, vi försöker tydligt markera ekologiska produkter i
våra kampanjer och i e-handeln, vi bearbetar leverantörer att lansera fler ekologiska produkter och
vi söker ekologiska alternativ till våra egna märkesvaror.
Vill du veta mer om Martin & Serveras sortiment av ekologiska produkter – läs mer på
www.martinservera.se/ekologiskt.
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Föreningen Ekomatcentrum
Enkät för medlemmar
I december månad skickade vi ut en enkät till alla medlemmar. Vi har fått in 29 svar. Stort tack till
alla er som svarade! Vi frågade även om det här nyhetsbrevet och 27 stycken (93 % ) svarade att de
läste nyhetsbrevet. Av dessa gav 23 personer kommentarer på hur de upplevde nyhetsbrevet i
stort. En majoritet (16 stycken) svarade att de tyckte att nyhetsbrevet är bra som det är, 3 stycken
tyckte att det var ok, 2 tyckte att det ibland var för långt och slutligen var det 2 som tyckte att det
kunde bli bättre. Däremot framgick det inte av de två sistnämnda hur det skulle förbättras. Det är
svårt att vara alla till lags men vi är glada över att de flesta ändå verkade nöjda. Har ni förslag på hur
vi kan förbättra nyhetsbrevet är vi mycket tacksamma för alla idéer.

Medlemskap 2017
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi är nu
uppe i 25 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi närmare 100 förskolor och
skolor samt 13 företag och föreningar (inkl. Ekomatcentrums vänner). Nytt för i år är att vi även
erbjuder medlemskap till länsstyrelser i landet. Se nedan för mer detaljerad information om vad som
ingår i de olika nivåerna!
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Nyheter
EKOMATSLIGAN 2017

Vi har bokat datum för årets Ekomatsliga. Det blir den
29 maj och återigen träffas vi på Piperska Muren i
Stockholm. Vi jobbar som bäst med att sätta ihop ett
bra program som ska följa årets tema ¨SvEkologïskt¨,
dvs svenska livsmedel som även är ekologiska. Enligt
aktuella siffror som Ekomatcentrum fått ta del av från
DKAB Service AB, visar det sig att av de ekologiska
livsmedel som offentlig sektor köpt in under 2016 är
ca 60 % från Sverige. Det innebär att den ekologiska
maten, till betydligt större del, är svensk, jämför tmed
den oekologiska maten. Där är igenomsnitt ca 50 %
importerat. I år kommer vi därför även att premiera
den kommun, landsting eller region med högst andel
SvEkologiskt. Ekobrödspriset, som introducerades
förra året, fortsätter givetvis, däremot är det från och
med nu raketen som kommer att lyftas mest, dvs den
som ökat mest från tidigare år. Detta eftersom
Polarbröd vill premiera en positiv förändring.
Självklart kommer även den med högst andel att få ett
diplom.
Årets diplomutdelare är: civilministern Ardalan
Shekarabi, som även kommer att berätta mer om
livsmedelstrategin och upphandling. Vi är mycket
glada över detta och ser verkligen fram emot att få
höra mer …!
Men, innan det är dags för Ekomatsligan hoppas vi
givetvis att alla kommuner, landsting och regioner i
Sverige svarar på vår enkät om sina ekologiska
livsmedelsinköp. Enkäten kommer att skickas ut
denna vecka. Du som arbetar på kommunens,
landstingets el regionens kostenheten och inte fått
någon enkät via email senast fredag. Maila eller ring
oss så skickar vi en länk till enkäten via mail.
info@ekomatcentrum.se
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Ekogalan 2017
I förra veckan var det dags igen för Ekogalan
Under Ekogalan den 26 januari på Grand Hotel i
Stockholm delades fem utmärkelser ut till några av
ekobranschens starkast lysande stjärnor inom
olika områden.

Övre raden fr v Anna Lindholm &Mikael Palm (Årets
Omläggare), Magnus & Sofia Karlsson (Årets Nybyggnation för
Hållbart Lantbruk), Magnus Eckard & Anna Maria Wallblom,
Green Matmarknad (Årets Ekobutik).
Nedre raden fr v: Nicklas Truedsson & Monica Demorior,
Risenta (Årets Garant Ekostjärna), Eleonore Pettersson
(Ekologiska Framtidspriset)

STORT GRATTIS TILL ER ALLA!

Marknadsutvecklingen i Sverige
under 2016
Under 2015 rusade ekoförsäljningen
iväg ordentligt och ökade med hela 39
%.
Riktigt så stor blev ökning inte under
2016, men likväl mycket bra då
försäljningen av ekologiska livsmedel
ökade med 18 %. Det innebär att vi i
Sverige nu befinner oss på ca 8,7 %
andel ekologiskt i värde (7,7 % för
2015). Fortfarande har vi en bra bit att
gå innan vi hinner ifatt Danmark som är
bäst i världen på att konsumera
ekologiskt och nu befinner sig på
närmare 10 % ekologiska inköp.
MEN Sverige är dubbelt så bra på
ekologiska inköp som Danmark i
offentlig sektor. Danmark har ett
genomsnitt på 17 % och Sverige hade
2015, 31 % (Källa: Ecoweb).
Den sektor som ökat väldigt mycket är
internethandeln av livsmedel. De flesta
aktörer rapporterar en ökning mellan
15-25 % under det gångna året.
Positivt är även att marknaden i Sverige
nu har ökat tjugo år i rad. Helt
fantastiskt! Prognosen inför det
kommande året är god, och Ekoweb
räknar med att det kommer att öka ca
15 %.
Källa: Ekoweb, 30 januari 2017

Nu kör vi Sverige!

I Danmark satsas det stenhårt på ekologisk odling och ännu fler bönder har lagt om under 2016,
jämför med rekordåret 2015. Danskarna både producerar och handlar mer ekologiska livsmedel
för varje år. Nu behöver vi i Sverige följa efter. Svenska ekologiska livsmedel! Det är visan vi ska
sjunga under 2017!
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Nyheter
Fördelning av rösterna:
1. Eriks Bearnaise tryffel 4 581 röster (33%)
2. Knorr mörk oxbuljong 3 936 röster (28%)
3. Annas Mandelpepparkakor 3 061 röster (22%)
4. Loka Crush hallon 1 413 röster (10%)
5. Fjällbrynt messmör med smak av lingon 970 röster (7%)
Totalt: 13 961 röster

Årets matbluff
Den ideella föreningen ¨Äkta
vara¨ har precis röstat fram
Årets matbluff:

Spännande och viktig tävling.
Fyra av förra årets fem
kandidater har nu försvunnit
eller förändrats . Vi på
Ekomatcentrum ser redan nu
fram emot nästa års tävling.

Vinnaren blev blev
tryffelbearnaisen, med en
mikroskopisk mängd tryffel
signerad Erik Lallerstedt.
I omröstningen deltog nästan
nästan 14 000 personer i
omröstningen, vilket är mer än
dubbelt så många som förra
året. – Intresset för antipriset
har helt klart växt. Alla är vi
konsumenter av mat och ingen
vill ju bli lurad, säger Äkta varas
ordförande Björn Bernhardson.
Om vinnaren säger han så här: –
Jag tror att många känner sig
lurade av att man tror att det är
en riktig bearnaisesås med
recept från hans restaurang och
att de skryter med att de har
äkta tryffel i, samtidigt som
smaken främst visar sig komma
från syntetiskt aromämne.
Dessutom är det rapsolja istället
för smör i såsen.
Källa: Äkta vara, 25 januari 2017

Kändis kocken Jamie Oliver kämpar
mot det ökade sockerintaget i världen
och kopplar ihop det med ökad
ohälsa. Dokumentären ¨Sugar Rush¨
från 2015 finns nu tillgänglig via
Urplay. Filmen är mycket pedagogisk
och lämpar sig bra att visas för
skolbarn på högstadiet eller
gymnasiet. Missa inte att se den!
http://urplay.se/program/197041jamie-olivers-sockerchock
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Nyheter
Sveriges konsumenter vill ha svensk kyckling
Åtta av tio konsumenter är beredda att betala mer
för kyckling från svenska gårdar. Trygghet och en
vilja att gynna svenska bönder är fortfarande de
främsta anledningarna till att välja svenskt. I år
uppger dessutom över hälften att de väljer svensk
kyckling för att den är uppfödd utan
tillväxtantibiotika.
Trots detta är det få som frågar efter ursprungsland
när de äter på restaurang. Det visar en ny Ipsosundersökning som gjorts på uppdrag av Svensk
Fågel.
Konsumtionen av svensk fågel ökar i Sverige. Färska
siffror visar att förbrukningen ökat med 4 procent
under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma
period förra året. Så många som åtta av tio
konsumenter är beredda att betala mer för kyckling
från svenska gårdar eftersom det känns tryggt och
för att man vill gynna svenska uppfödare.
– Ökade krav på kvalitet och svenskproducerat har
naturligtvis bidragit till den starka försäljningen,
säger Maria Donis, vd Svensk Fågel. Det är härligt
se att våra bönders satsningar på kycklingarnas
hälsa, kvalitet och hållbar produktion uppskattas.
Förutom att konsumenter känner igen vår Svensk
Fågel-märkning visar undersökningen också att de
förstår det hårda arbete som våra bönder gör för
att ta fram världens bästa kyckling.
Konsumenterna blir även alltmer medvetna om de
svenska mervärdena, såsom att kycklingen inte får
antibiotikabehandling i förebyggande syfte och att
svensk kyckling har bättre förhållanden under
uppfödningen.

För att svensk kyckling är bättre uppfödd: 48 %
För att det finns ett kontrollerat kvalitetsprogram:
39 %
För att de anser att svensk kyckling håller högre
kvalitet: 39 %
Trots att en klar majoritet vill köpa svensk kyckling
är det endast sex procent av dem som svarat att
det är viktigt att kycklingen är svensk som frågar
efter ursprungsland när de äter kyckling på
restaurang. Hälften frågar aldrig när de är på
restaurang och 16 procent frågar ibland. Övriga
beställer inte kyckling ute.
Fakta om undersökningen
Undersökningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av
branschorganisationen Svensk Fågel. Totalt har 1
087 riksrepresentativa intervjuer med män och
kvinnor, 16-65 år, genomförts under perioden 2-7
september 2016.
• I Sverige får djuren endast ges antibiotika om de blir
sjuka, efter diagnos av veterinär och med
receptförskrivning.
Källa: Svensk fågel, 10 januari 2017

Därför väljer konsumenter svensk kyckling
De vill gynna svenska uppfödare: 62 %
De tycker att det känns tryggt med svensk kyckling:
59 %
För att kycklingen inte får antibiotikabehandling i
förebyggande syfte*: 56 %
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Nyheter
Netto lanserar GO EKO
Efterfrågan på ekologiskt sprider sig som en löpeld över
Sverige. Nu har lågpriskedjan Netto hoppat på tåget och
presenterar sitt nya ekologiska varumärke GO EKO!
Så roligt tycker vi och skickar en stor applåd till Netto.
- Detta är en del av vår framtida strategi och är något som
vi sätter stort fokus på. Det är något som vi kommer
arbeta med kontinuerligt och varumärket kommer växa
med fler produkter, säger Bent Holm VD för Netto
Sverige. Källa: Netto, 10 jan 2017

Stark svensk närvaro på BIOFACH 2017 i Nürnberg
BIOFACH äger rum 15-18 februari 2017 i Nürnberg och är världens ledande mässa för ekologiska livsmedel. Här
presenterar omkring 2 500 utställare från hela världen senaste nytt från den ekologiska branschen och bland
utställarna återfinns även i år den svenska paviljongen SWEDEN Into Organic.
Paviljongen arrangeras av mässans svenska representant, Trade Fair Agency AB, i samarbete med KRAV och inför
2017 års mässa finns totalt 11 högintressanta företag representerade i paviljongen. Intresset för BIOFACH på den
svenska marknaden är fortsatt stort och inom de kommande åren beräknas paviljongen växa, för att göra plats för
det stora antal företag som visat intresse för att delta på mässan.
SWEDEN Into Organic välkomnar både KRAV-märka företag och företag med ekologiska produkter, för att
möjliggöra för så många olika aktörer som möjligt att delta på mässan i ett svenskt sammanhang. Viktigt är dock att
alla utställare lever upp till mässans mycket höga krav på ekologisk standard.
De som deltar i årets svenska paviljong är KRAV Ekonomisk Förening, Alex & Phil, Almnäs Bruk, Berga Bruk, Frebaco
Kvarn, Gotlandsägg, Nordic Råbar, Roomi, Sackeus, Superfruit Scandinavia och Svenskt Butikskött. Utöver
utställarna i paviljongen SWEDEN Into Organic deltar även First Class Brands of Sweden på BIOFACH som enskild
utställare.
BIOFACH 2017 är en självklar mötesplats för aktörer inom ekologi och hållbarhet från hela världen. Mässan erbjuder
en gedigen plattform för att knyta kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners, samt möjliggör för
företag att nå ut internationellt. Varje år besöker omkring 49 000 personer BIOFACH och mässan bevakas intensivt
av världens media.
Mer information finns på www.biofach.de.
Marie Jaeger - Sverigeansvarig BIOFACH
E-post: info@tradefairagency.se.
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Forskning
Forskare rekommenderar ekologiska
lantbruksmetoder för hälsan

kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande
och behöver kontrolleras bättre.

Ekologisk livsmedelsproduktion innebär vissa
fördelar för människors hälsa. Det konstateras av
en grupp europeiska forskare som på uppdrag av
ett utskott inom EU-parlamentet gått igenom
relevant forskning.
Forskarna rekommenderar parlamentet att
prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder och
deras användning också inom det konventionella
lantbruket. Forskargruppens arbete har resulterat i
rapporten “Human health implications of organic
food and organic agriculture”.

En av medförfattarna i studien, professor Phillippe
Grandjean från Syddansk Universitet, säger: ”
kemiska bekämpningsmedel tycks vara högre i
Europa än i USA, där tre större forskningsstudier
har dokumenterat att barns hjärnfunktioner blivit
nedsatta om modern under graviditeten utsatts för
förhöjda halter av kemiska bekämpningsmedel.”
Han tillägger: ”Vi bör inte riskera våra barns
hjärnfunktioner på grund av några kortsiktiga
fördelar i livsmedelsproduktionen.”

Experterna listar flera hälsofördelar med metoder
som används inom ekologiskt lantbruk.
Genom den restriktiva användningen av antibiotika
i ekologisk djurhållning minskar risken för att
bakterier utvecklar antibiotikaresistens, något som
utgör ett allvarligt och långsiktigt hot mot
folkhälsan.
Förebyggande metoder för växtskydd och
restriktioner för användning av bekämpningsmedel
i ekologiskt lantbruk leder till att konsumenter i
minskad omfattning exponeras för kemiska
bekämpningsmedel, vilket ger hälsofördelar.
Experterna drar även slutsatsen att små skillnader
mellan konventionell och ekologisk mat när det
gäller innehållet av näringsämnen och andra
hälsobefrämjande ämnen troligen inte har någon
större betydelse för människors hälsa.
Forskarassistent Axel Mie vid SLU (Sveriges
lantbruksuniversitet) och Karolinska Institutet
koordinerade arbetet och hans slutsats är tydlig: I
ekologisk odling används inga kemiska
bekämpningsmedel och en mycket begränsad
användning av antibiotika vilket innebär fördelar
för människors hälsa. ”Beslutsfattare bör
uppmuntra användningen av sådana metoder och
att de även introduceras i konventionellt lantbruk
samt att ekologiskt lantbruk även fortsättningsvis
kan fungera som en drivkraft för framtidens
hälsosamma livsmedelssystem.”
Experterna betonar särskilt att exponeringen av

Axel Mie tillägger: ”Det är glädjande att Sverige
har en förhållandevis sträng syn på användningen
av bekämpningsmedel och antibiotika. Vissa mer
oroande bekämpningsmedel får inte användas i
lantbruket. Men mycket av våra frukter och
grönsaker är importerade, och vi får dessa
bekämpningsmedel den vägen.”
Universitetslektor Stefan Gunnarsson, SLU,
påpekar även att djur i oekologisk djurhållning
oftare drabbas av vissa sjukdomar som förknippas
med intensiva produktionsformer jämfört med
djur på ekologiska gårdar. Det i sin tur innebär att
de ekologiska djuren inte har samma behov av
antibiotika behandlingar, eftersom de håller sig
friska utan medicin.
Mindre antibiotika och mindre resistenta
bakterier
”Det minskar risken för resistensutveckling hos
bakterier. Ett exempel är att även om det finns
avsevärda skillnader i antibiotikaanvändning
mellan olika djurarter och olika länder så har det
konstaterats att antibiotikaresistens är mindre
vanlig hos ekologiska grisar jämfört med
konventionella i Frankrike, Italien, Danmark och
Sverige” tillägger Stefan Gunnarsson.
I rapporten belyses flera möjligheter att stödja och
utöka den ekologiska matproduktionen.
Rapporten finns tillgänglig här:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.p
df
Källa: SLU, 24 januari 2017
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Kurser, seminarier, kursmaterial

Kursmaterial!

Kurser och priser 2017
Kursprogram 2017
Klimatsmart, Ekologiskt,
Ekonomiskt och Vegetariskt
EkoMatCentrum erbjuder ett brett
kursprogram på temat ”Svekologiskt,
klimatsmart, vegetariskt, ekologiskt och
ekonomiskt i offentlig sektor”.

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!

SÄSONGSGUIDER FÖR ”FRUKT & GRÖNSAKER”
OCH ”FISK & SKALDJUR”.

Ekomatcentrums prisvärda utbildningar ger
mycket goda resultat.

Klimatsmart och Klimatsmarta
matvanor:
 Hemkunskapslärare och annan
pedogogisk 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.
Beställ direkt via vår mejl info@ekomatcentrum.se.
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