
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vad puttrar i grytorna under dessa kalla 
vintermånader? I de offentliga köken, som är bäst i 
Sverige på ekologisk och klimatsmart mat, säkert 
mycket rotfrukter och kål. Men i hushållen då? När 
butikshyllorna är tomma på salladsgrönsaker, pga av 
kraftiga regn i Spanien blir alla tvingade att söka sig 
till en mer säsongsbetonad meny, och därmed även 
klimatsmart! Vad bra, säger vi på Ekomatcentrum. 
Tips på recept kan ni hitta i Ekomatsedeln, och ni 
som inte har tillgång till den titta in på 
mumsmiljömat.se. 
 
I början av februari kom den då äntligen. Den 
efterlängtade Livsmedelsstrategin! En vecka efter 
lanseringen släppte regeringen även nya ekomål! Oj 
vad förvånade vi blev för denna oväntade vändning, 
med så väldigt glada! 60 % ekologiskt i offentlig 
sektor år 2030 och samma år ska 30 % av 
jordbruksarealen vara ekologisk.  
 
Sist men inte minst, BioFach - den största ekomässan 
i Europa, vad hände där? Jo, den tydligaste trenden 
var mjöler i alla de former, både av  vanliga 
sädeslag, ursprungliga lokala sädesslag, baljväxter 
och av restprodukter. Vegan och glutenfritt, är två 
andra tydliga trender som fortsätter att växa och tar 
mer utrymmer för varje år.  
 
Vi hoppas att ni har haft, har eller får ett härligt 
sportlov! 
 
Hälsningar 
Mimi och Eva 

Läs om: 
Månadens medlem, Menigo, sid 2 
Livsmedelsstrategin, sid 3 
Förbjudna ämnen i mat från Skåne, sid 4 

 

Förbjudet bekämpningsmedel i odlad lax, sid 5 
Hälften vill inte veta vad maten innehåller, sid 7 
Stort genomslag för miljömärkt fisk, sid 8 
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Nya medlemmar i februari: 

Malmö stad  
Saltå Kvarn – GULD VÄN 

Västerås kommun 
Atria Sverige Foodservice 

Östra Söders förskolor 
 

Kompetensutveckling för kockar! 
Boka in kurser i klimatsmart mat, 

näringsberäkning, vegetarisk matlagning 
mm.  

Ekomatcentrum kursprogram 2017 

Ekomatsligan 2017  
den 29 Maj 

 

Årets diplomutdelare:  
Civilministern Ardalan Shekarabi 

Årets tema:  
Svekologiskt! 

BOKA DAGEN ! 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/06/Ekomatcentrums-kurser-2017.pdf
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Månadens medlem är Menigo Foodservice AB 
 
Mitt namn är Christoffer Carlsmose och jag är Corporate Sustainability- 
ansvarig på Menigo. Rollen är ny på Menigo och ett led i satsningen på  
Menigo att utvecklas hållbart. – Jag ser fram emot att jobba brett med  
CS-frågorna på Menigo. Frågorna är avgörande för en hållbar värld, men  
också för att på långsikt vara en attraktiv verksamhet för offentliga  
sektorn- och  företag, som arbetsgivare och samarbetspartner. 
 
Att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra 
detsamma, är definitionen av begreppet hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete på Menigo är en 
företagsövergripande fråga och utgår från att bidra till en hållbar miljö, ett socialt hållbart samhälle 
samt att själva bedriva ett hållbart företagande. Menigo har varit och är genom flera olika initiativ 
drivande i ekologifrågan, bland annat genom vårt engagemang i Organic Sweden, som vi också delar 
målsättning med: 20 % eko år 2020. Som Grön vän i Ekomatcentrum kan Menigo verkligen stötta 
upp kring det gedigna arbete som EMC bedriver för att få den offentliga sektorn att satsa mer på 
ekologiska livsmedel, genom kunskapsspridning inom ekologiska livsmedel, produktion och den 
inspirerande Ekomatsligan.  
 
Varma Hälsningar  
 
Christoffer Carlsmose 
Corporate Sustainability-ansvarig 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
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!  
 



 
Nyheter 

Handlingsplan för livsmedelstrategin 

Ekologisk produktion och konsumtion:  

Jordbruksverket får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter, 
företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan 
samt konsument- och miljöorganisationer ta fram en åtgärdsplan och 
etappmål för att nå inriktningsmålen om ekologisk produktion och 
konsumtion till 2030.  

Inriktningsmålen: 

• 60 % ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor 

• 30 % av jordbruksarealen ekologiskt odlad  

 

Utse en svensk samordningsfunktion som ska arbeta med:  

• att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska 
livsmedel  

• bidra till utbyte av erfarenhet och dialog mellan berörda aktörer 
inom området ekologisk produktion och konsumtion  

• verka för kunskapsuppbyggnad i form av forskning, innovation och 
rådgivning  

• utreda marknadens funktionssätt. 

 

Läs mer om livsmedelstrategin:  

http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d
843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf 
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Kursprogram 

Ur kursprogrammet  
Priser från 3 750 kr/grupp  
 

• Klimatsmarta matvanor 
• Teach the teacher, kliMATinformtörer 
• Fingerfood – den klimatsmarta 

lunchmaten 
• Nyttiga mackor och klimatsmarta pålägg 

till mellis 
• Näringslära 
• mm 

http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/06/Ekomatcentrums-kurser-2017.pdf
http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/06/Ekomatcentrums-kurser-2017.pdf
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Förbjudna ämnen hittades i mat från Skåne  
 
Antalet fall med förbjudna bekämpningsmedel i 
mat som odlas i Sverige sjönk under början av 
2010-talet. Men den senaste rapporten från 
Livsmedelsverket visar att antalet fall ökade i 
Skåne under 2015. 
 
Livsmedelsverket gör varje år stickprov för att ta 
reda på hur mycket bekämpningsmedel som finns 
i mat. Under 2015 hittades fem fall av förbjudna 
bekämpningsmedel i mat som producerats i 
Sverige. Samtliga fall handlade om mat som 
odlats i Skåne. 
 
EU har strikta regler för vilka kemikalier som får 
användas i jordbruk. Reglerna berör ämnen som 
anses vara för giftiga att användas, och ämnen 
som kan vara skadliga för miljön. Men förbjudna 
bekämpningsmedel används ändå. 
Det rör sig om ämnen som kan vara skadliga för 

odlare och konsumenter, och ämnen som är 
skadliga för våra vattendrag. Undersökningen 
består av 1,922 stickprov varav fem visade dessa 
ämnen. 
 
Det rör sig alltså om 2,6 promille av all 
svenskodlad mat, vilket i sig inte är en hög siffra 
jämfört med EU som helhet. Det är dock en 
ökning sedan 2013 och 2014 då man fann 
förbjudna bekämpningsmedel i två stickprov. 
Även de två fallen handlade om mat odlad i 
Skåne. 
 
En ny rapport från European Union Intellectual 
Property Office, förkortat EUIPO, har gjort 
beräkningar som kommer fram till att marknaden 
för illegala bekämpningsmedel i Sverige kan 
uppgå till så mycket som cirka 70 miljoner kronor 
om året. 
Källa: Sveriges Natur, 21 februari 2017 
 

Risodlingar och cancer hos befolkningen 

Att ris inte är klimatsmart visste nog de flesta, och 
även att det kan innehålla stora mängder av arsenik. 
Men det ris som odlas med bekämpningsmedel, dvs 
oekologiskt ris, kan dessutom ha förödande effekter 
för människor som arbetar och lever kring 
risodlingarna. Missa inte att titta på det här 10 min 
långa videoklippet om Basmati risodling i Punjab, 
Indien ¨The Price of Basmati¨.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&fe
ature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlRc_UvRqik&feature=youtu.be


Förbjudet bekämpningsmedel i odlad lax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vad innehåller egentligen den odlade laxen? 

Testfakta undersökte ett antal märken på 

marknaden och hittade mycket höga halter av det 

förbjudna bekämpningsmedlet etoxikin i den odlade 

laxen. 

  

I vissa fall fanns det 20 gånger högre  halter i 

laxen jämfört med gränsvärdet för kött. 

Ämnet etoxikin är förbjudet i jordbruket sedan 2011 

och tydligt reglerat i kött, men det finns inga regler 

om ämnet för fiskfoder. Branschen använder det 

därför som konserveringsmedel för att fodret inte 

ska härskna eller till och med explodera under långa 

transporter. 

 

Anledningen till förbudet är enligt Livsmedelsverket 

att etoxikin kan vara hälsofarligt och att man inte 

kan utesluta att ämnet är cancerframkallande. I 

långtidsstudier på djur har ämnet visats ha skadlig 

inverkan på lever, sköldkörtel och njure. Testfakta 

uppmätte halter som var 20 gånger högre än 

gränsen för kött i norskodlad laxfilé. Högst halter 

hittades i lax från företagen Falkenberg, Falkeskog, 

Isokari (Lidl) och Ica. Lägst halter hittades i KRAV-

märkt odlad lax.  

 

På norska motsvarigheten till Livsmedelsverket 

planeras en utfasning av etoxikin till år 2020, under 

förutsättningarna att man hittar ”ett bra alternativ 

som minskar risken för antändning under transport”, 

säger Anneli Widenfalk, toxikolog på 

Livsmedelsverket. Enligt Livsmedelsverket finns det 

inget som tyder på att det skulle vara en hälsorisk 

att äta lax om man äter enligt deras kostråd, dvs att 

äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan och variera 

sorterna.  Hårdare rekommendationer gäller för 

strömming/sill, vildfångad lax och öring från hela 

Östersjön och Bottniska viken, samt vildfångad lax, 

öring och sik från Vänern och Vättern, liksom röding 

och sik från Vättern. Dessa fiskar bör barn, kvinnor i 

barnafödande ålder, gravida och ammande enbart 

äta 2-3 gånger per år och övriga personer max en 

gång i veckan. Detta på grund av de höga halterna 

dioxin och PCB som uppmätts i dessa fiskar. 

Källar: Testfakta, 16 februari 2017 
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Slut på salladsgrönsakerna i butiken 

 

Det är dags för konsumenterna att börja tänka 

säsong, dvs inga salladsgrönsaker under 

vintern.  Snö, översvämning och temperaturer 

långt under det normala har lett till 

grönsaksbrist i Europa. I Västervik märks det 

bland annat på priset. Odlingar i Spanien, 

Italien och Grekland har drabbats av hårdare 

väder än normalt. På vissa ställen har snön 

tagit skörden och det kalla vädret har försenat 

grönsakernas mognad. Det har lett till brist på 

flera sorters grönsaker i hela Europa, så 

också i Västervik. 

 

På Coop extra har man brist på kravmärkt 

babyspenat och ruccola. Annars finns det 

mesta fortfarande. – Det är lite högre pris än 

normalt, berättar Ivana Maras som jobbar 

med frukt och grönt på Coop extra i Västervik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathilda Karlsson arbetar med frukt och grönt 

på Ica maxi i Västervik. Hon säger att de just 

nu har brist på påssallader, alltså olika 

mixsallader. 

– Även isbergsallad kan fattas vissa dagar. 

Babyspenat och ruccola kan också vara svårt 

att få tag i. Men kunderna förstår att det finns 

brist, så det brukar inte bli några problem. 

Mathilda Karlsson säger att man kan prova 

något nytt, om man tycker att vissa grönsaker 

blivit dyra eller om de fattas i hyllan. 

 

– Om man är sugen på sallad kan man göra 

en med mango och räkor, salladslök och 

kanske rädisor. Man kan prova något nytt, det 

är ett bra tillfälle. 

Hon säger att priserna går upp och ner, 

beroende på hur mycket varor som 

leverantören fått in. På Willys i Västervik är 

Alexander Jonsson ansvarig för grönsakerna. 

Han säger att det finns en högre efterfrågan 

på just grönsaker, vilket gör att det blir 

märkbart om vissa sorter fattas. 

– Det är bantningstider nu efter nyår och det 

kan vara extra svårt att hålla det löftena om 

det fattas grönsaker. På Willys har man också 

svårt att få tag i påssallader, samt ruccola och 

babyspenat. 

– Det är extra svårt att få tag i ekologiska 

varor. Vi märker att de tar slut lika snabbt som 

vi kan få ut det i butiken, säger han. 

Paprikan har blivit mer än dubbelt så dyr 

under bristperioden. 

– Vi får nog vänta minst två veckor innan det 

mesta finns igen. På flera av våra odlingar har 

man fått börja om helt, så det kommer att 

dröja. 

Alexander Jonsson uppmanar till att använda 

fantasin, om den grönsak man normalt 

använder är slut eller att man tycker att den 

blivit för dyr. 

– Man får tänka nytt i så fall. Jag tycker att 

man kan prova att ha exempelvis melon i 

salladen, det fyller ut bra och är jättegott, 

säger han. 
Källa: Andreas Johansson, VT, 30 januari 2017 



Hälften vill inte veta vad maten innehåller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bara hälften av konsumenterna tar till sig 
information om livsmedels nyttighet och ekologisk 
hållbarhet. Det säger lundaforskaren Jonas 
Nordström, som gjort en studie på konsumenters 
beteenden. 

Jonas Nordström – Från politiskt håll finns det en 
stor tilltro till att information ska göra oss till 
bättre konsumenter och välja sunda och 
miljövänliga produkter. Men det vi har upptäckt i 
vår studie är att om man får välja att ta del av 
informationen struntar hälften i den och köper 

sämre produkter, säger Jonas Nordström. 

När SVT Nyheter Skåne frågar konsumenter 
utanför ICA Kvantum i Lund bekräftas bilden: 

– Vi tittar efter och köper mycket ekologiska varor, 
och vi har ju tid till det eftersom vi är pensionärer, 
säger Christer Nilsson 

– Jag tänker inte på det utan jag handlar så fort 
som möjligt. Ner med varorna och sen hem, säger 
Siv Månsson. 

Politisk övertro 

Jonas Nordström och hans grupp har studerat 
konsumenter i Stockholm och Köpenhamn. De fick 
välja mellan att få information om varor och att 
avstå från det. Och det var förvånande många som 
valde bort informationen. 

– Ja, ungefär hälften avstod. Det visar att 
politikerna har haft en övertro på detta. Men det 
finns ju styrmedel som skatter och subventioner. 
Och så kan ju handeln kan har en viktig uppgift 
genom att placera nyttiga och hållbara varor på ett 
sätt som gör att det blir lättare för konsumenten 
att välja det, säger han. 

Källa: Richard Lööf, SVT nyheter, 27 januari 2017 

 

 
Nyheter 

Palmfett eller inte? 
Livsmedelsindustrin använder idag stora mängder 
palmolja. Mer än tre fjärdedelar av den globala 
produktionen kommer ifrån  palmolja, 
sojabönolja samt rapsolja. Och palmoljan är den 
olja som produceras mest, den utgör ca  35 % av 
all olja. Palmoljan används framförallt inom 
processad mat, men även till; fritering, margarin, 
emulgeringsmedel, tvål  och givetvis även till 
biodisel. Världsproduktionen av palmolja har mer 
än fyrdubblats på 20 år. Vilket har lett till många 
diskussioner kring exploatering av mark, 
framförallt i Asien. Hur illa är det då med 
palmoljan? Är den bra eller dålig? Gunnar 
Rundgren har för Matlust projektet skrivit en 
rapport och jämfört olika typer av fetter. I 
rapporten tar han inte ställning till vilken typ av 

fett som är bäst. Men tydligt är att palmoljan, 
som produktionen ser ut idag, inte är idealisk. 
Gunnar Rundgren ställer sig frågan varför det inte 
finns någon ekologisk palmolja, något som skulle 
innebära stora förbättringar för industrin. Tydligen 
är efterfrågan här ett problem, vilket betyder att 
vi som konsumenter, om vi nu vill ha palmolja, 
borde efterfråga en ekologisk variant! Ur ett 
hälsoperspektiv innehåller palmolja mycket stora 
mängder mättat fett, framförallt palmetinsyra 
(16:0). För mer information om fetter, läs 
rapporten: 
 
http://matlust.eu/wp-
content/uploads/2016/11/Fettrapport-MatLust-
november-2016-av-Gunnar-Rundgren-final.pdf 
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Stort genomslag för miljömärkt fisk i butik 

Det är inte bara när det gäller klimatsmartmat och 
att följa råvarornas säsonger som offentlig sektor 
leder vägen. Majoriteten av de offentliga köken har 
sedan länge ställt om fiskinköpen till MSC-märkt 
fisk. Nu följer även handeln och butikerna efter. 
Sist ut är privata restauranger och vi uppmanar alla 
som går ut och äter, framförallt på privata 
lunchrestauranger, att våga fråga var fisken 
kommer ifrån och om den är MSC-märkt. Alltför 
ofta vet inte personalen i de privata 
lunchrestaurangerna vad de serverar för fisk, dvs 
om den är MSC-märkt eller  var den kommer ifrån.  
Även här kan det bli mycket bättre! 

 

Under de senaste  5 åren har  marknaden 
exploderat vad gäller hållbart fångad fisk. Idag är 
28 procent av all fisk som säljs MSC:s miljömärke, 
nästan en fördubbling sedan mätningarna startade 
för fem år sedan*. 

-- Vi jobbar för att vi ska ha fisk både idag och i 
framtiden, därför blir vi extra glada när siffrorna 
pekar uppåt för andelen MSC-märkt. Det betyder 
att miljömärkningen fungerar och att både 
konsumenter och handeln bidrar till MSC:s vision 
om levande hav, säger Minna Epps, 
programdirektör för MSC i Skandinavien och 
Östersjöregionen. 

 

Skulle man bara titta på vildfångad fisk, blir 
andelen MSC-märkt fisk betydligt högre, då 
undersökningen gäller all fisk i butik, även odlad 
lax,  som utgör en stor del av utbudet. MSC är ett 
miljömärke för vildfångad fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar tonfiskexplosion 

Det finns flera MSC-märkta produkter som på kort 
tid tagit sig in i butikerna,  en av dem är tonfisken. 
Från 2014 har utbudet av MSC-märkt tonfisk 
femdubblats och idag är 22 procent av all tonfisk 
på burk som säljs MSC-märkt**. 

- Detta handlar både om tillgång och en engagerad 
handel. I takt med att yrkesfisken av tonfisk arbetat 
för att få bestånden hållbara och minimera 
bifångst blir allt fler certifierade och idag har 13 
fisken lyckats uppnå MSC-certifiering, säger Minna 
Epps. 

 

Miljömärkt fisk för alla smaker 

För 14 år sedan fanns det endast en MSC-märkt 
produkt i butik, Hoki. Idag finns det över 40 arter, 
som återfinns i  tusen olika produkter i butiker 
landet över, allt från hummer och löjrom till enkla 
fiskpinnar. Men även produkter man kanske inte i 
första hand förknippar med miljömärkt fisk som till 
exempel omega 3-kapslar och husdjursfoder. 

  

Källa: MSC, 30 januari 2017 
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Kort rapport från BioFach 

I mitten av februari , varje år, pågår Europas största 
ekomässa, Biofach. I år var det den 14 till den 18  
februari.  

 
Som vanligt var det mycket folk, en positiv anda och 
proppfullt i alla hallar, alla dagar. Representation fanns 
från 134 länder. Förutom alla utställare ett stort antal 
seminarier, bland annat om trender och 
marknadsutvecklingen i olika delar av världen. Bland 
utställarna fanns en svensk paviljong med med drygt tio 
utställande företag.  
Bl.a Almnäs Bruk, barnmatsföretaget Alex  & Phil, 
Frebaco och Roomi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Mjöl och gryn som alternativ till ris 
Mjöl och gryn som alternativ till bl.a. ris var stort. 
Traditionella mjöler såsom vete, råg, havre 
från olika länder men även mjöl av gamla sädesslag 
fanns väl representerat såsom En-korn, Emmer och 
Dinkel. Mjöl av linser och kikärter fanns och olika 
varianter av Bovete.  
Tritordeum är en ny mjölsort från ett nytt sädesslag 
som lanserades av ett spanskt företag. En synnerligen 
lyckad korsning av vete och korn. Mjölet ger ett 
gulaktigt, smakrikt bröd med kort konsistens och frasig 
skorpa. 

  
Mjöl av kafferester 
Att skapa nya produkter av rester från 
livsmedelsindustrin är en annan växande trend. Ett 
Holländskt företag lanserade något som var helt nytt 
för oss nämligen mjöl av kaffebönans skal. Ett gråsvart 
mycket näringsrikt mjöl som kan blandas i  bakverk och  
bröd och ge lite extranäring och smak. Skal som annars 
går till destruktion. 

  
 

Ekoplus 
En annan trend var ekoplus. Ekologisk  produktion  som 
på något vis har ytterligare mervärden eller genererar 
en positiv synergieffekt. 
Ett exempel var djungelnötter (en vild typ av 
jordnötter). Nöten har en liten vildare smak  än den 
vanliga och skalet  är lite kamoflagemönstrat. Pacari 
(chokladproducent) har ett sidoprojekt, där dessa 
nötter handplockas i djungeln av 
ursprungsbefolkningen i Peru. Djungelnötter har blivit 
populärt och odlas även i Asien, men de från Peru är 
vildväxande. 
  
Ytterligare ett exempel var en gudomligt god dansk ost 
från Thise Mejeri. Osten skulle på prov lagras i en 
limestone-grotta  och därmed var de tvungna att flytta 
ingången till grottan. De fladdermöss som levde i 
grottan fick via den nya ingången, bättre 
levnadsomständigheter, och flocken växte snabbt i 
antal.  
  
Vegantrenden 
Vegantrenden fanns naturligtvis också på mässan. 
Oändligt med alternativ till vanlig komjölk erbjöds från 
flera håll. Cocosmjölk/cocosvatten, mandelmjölk, 
hasselmjölk, sojamjölk, björkvatten, lönnvattten.  Eller 
mjölk från andra djur kor såsom får, get eller häst. 

  
Globalt stor efterfrågan på eko 
Stor efterfrågan på ekologiskt i USA och Kina. I USA och 
Kina är efterfrågan större än utbud av 
ekologiskt på marknaden. 
USA har gott om unga ekoproducenter, medelåldern på 
lantbrukarna låg.  I Australien slås små ekoproducenter 
ut av stora eftersom livsmedelskedjorna prioriterar att 
handla  från de större producenterna. 
  

 

10 



 
 
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 

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  
  
 

 
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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