Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 5 : Maj/Juni 2017
Det har varit en intensiv vår och det är snart dags att
plocka fram sandaler och solhatt och njuta lite av
sommarvärmen. Men först lite nyheter! Årets
Ekomatsliga är avslutad och vi ser nu istället fram emot
höstens aktiviteter med bland annat Lilla Ekomatsligan
på NOFF i Malmö. Under augusti månad kommer vi att
öppna upp för anmälningar.

Ekomatsligan 2017

Mängden antibiotika i köttproduktionen från det
importerade köttet har diskuterats flitigt under våren,
något annat som nu även är uppe på tapeten är etiska
aspekter, som arbetsvillkor inom livsmedelsindustrin.
Det är oerhört viktigt att även dessa delar
uppmärksammas. Tyvärr finns allt för många exempel
på slavliknande arbetsförhållanden, t ex vid fiskeri- och
kycklingindustri. Att ställa krav på leverantörerna är och
förblir ett mycket viktigt verktyg för alla som köper
livsmedel!
Vi drar en stor suck av lättnad eftersom KRAV beslutat
att behålla förbudet mot tillsatt nitrit och nitrat i KRAVmärkta charkprodukter, men… vi hoppas verkligen att
efterfrågan på KRAV chark nu växer sig stark. Tänk på att
fråga efter KRAV-märkt!
Nästa nyhetsbrev kommer ut i slutet av augusti. Till dess
önskar vi er alla en riktigt härlig sommar!!
Mimi och EvaNya medlemmar 15 maj -15 juni:
Oxelösund
Varberg
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Föreningen Ekomatcentrum

Månadens medlem är Säljpartner
Hej !
Mattias Olsson heter jag och arbetar som marknad-/produktchef på
Säljpartner Häll&Co. Vår erfarenhet kring storhushållsmarknaden grundar sig
mer än 25 år tillbaka. Kunskap och förståelse för kundens behov är viktiga för
att vi ska kunna erbjuda rätt produkt till rätt pris. De senaste åren har behovet
av ekologiskt ökat markant. Offentliga sektorns mål på ökade ekologiska
inköp har drivit utvecklingen av fler ekologiska produkter.
Tillsammans med våra uppdragsgivare Marenor, Polarbröd och Lecora
lanserar vi ekologiska nyheter löpande. Vi har även utvecklat ekologiska och
klimatsmarta produkter tillsammans med kund vilket är väldigt lärorikt för
bägge parter. Kravet är inte bara en ekologisk produkt, smak och
näringsinnehåll samt funktion vid tillagning är lika viktiga.
Det är alltid lika stimulerande att ta del av slutresultatet tillsammans med
personal och elever. Samarbetet med Ekomatcentrum är mycket bra. Deras
fokus på ekologiskt och kontakt med det offentliga köket hjälper oss att
erbjuda rätt sortiment och hålla oss uppdaterade.
Med vänliga hälsningar
/Mattias

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!
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Nya styrelsemedlemmar i föreningen
På årsmötet den 9 maj valdes 3 nya styrelsemedlemmar in i föreningen. Hjärtligt välkomna hälsar vi er!

Birgitta Mårtensson Asterland, Eslövs kommun
Jag har en 25-årig yrkesbakgrund från kommunala måltider, främst
från Malmö Skolrestauranger och Eslövs kommun där jag idag
arbetar som Måltidschef. Jag tillbringar en hel del av min fritid i
naturen och i trädgården. Jag har stor respekt för naturen och dess
välmående. Livsmedel är resurskrävande och att kunna påverka och
göra skillnad som chef för en måltidsverksamhet känns viktigt och är
stimulerande.

Ulrika Brydling,
Jag är en kock som älskar naturlig mat med terroirkänsla, mat som är
producerad på ett hållbart och rättvist sätt. Genom åren har möten
med ett gäng eldsjälar, framförallt inom den småskaliga
ekologisk/biodynamiska primärproduktionen format mig till den
kockar jag är idag. Dessa möten har även knådat fram en envishet där
jag fått en klar bild av hur livsmedelsproduktionen borde fungera i
framtiden. Alltså - Hållbart och rättvist. Jag har varit med och startat
föreningen Ekokockar som håller i kock och bagar tävlingar för att
sprida kunskapen om ekologisk matlagning och filosofi. Under åren
har jag även hunnit med att tävla, både individuellt och i
landslagssammanhang. Jag tränade juniorkocklandslaget inför OS2008, gett ut kokböcker, utvecklat recept åt olika företag och
tidningar, hållit kurser och föreläsningar mm. Nu driver jag en
verksamhet ute på Bro Park i Upplands-Bro tillsammans med sin man
och sin syster. Vi kommer att fortsätta vårt miljömedvetna arbete och
fokusera på att presentera en bra produkt ut till gästen och samtidigt
vara med att påverka leden bakåt.

Elias Kvarnbäck, KRAV
Jag fick mycket ekologisk mat redan med modersmjölken. Jag växte upp på
en KRAV-certifierad gård på Öland med såväl växtodling, djur, restaurang
och gårdsbutik. Senare utbildade jag mig till måltidsekolog vid Örebro
universitet, utbildningen är relativt ny och varvar kurser i biologi och
måltidskunskap. Sedan examen 2014 har jag bl.a. haft uppgifter inom
BERAS Belarus inkl. praktik på en belarusisk, ekologisk getgård. Senare har
jag även jobbat på Eat! Ekoaffären, så Håkan känner jag förstås! Sedan
februari har jag ett ettårigt vikariat som regelutvecklare med inriktning på
butik och restaurang på KRAV. Till Ekomatcentrums styrelse hoppas jag
kunna få input till att skriva bra och rättvisa regler. I sin tur hoppas jag
kunna bidra med input på hur certifiering går till ur certifieringsorganens
perspektiv och hur man utformar regler som passar många typer av
verksamheter, trots att reglerna är desamma.
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Ekomatsligan 2017
Den 29 maj genomfördes, för sjunde året, Ekomatsligan. En dag fylld med intressanta föreläsningar
och givetvis en diplomeringshögtid, där de kommuner, landsting och regioner som nått upp till en
viss andel ekologiska livsmedelsinköp premieras med ett diplom. Totalt deltog över 180 företrädare
från 61 framgångsrika kommuner, landsting/regioner och utställare från ca tio företag och
organisationer. Efter ett antal intressanta föreläsningar och en paneldebatt ledd av Johan Ceije från
KRAV nådde vi fram till dagens höjdpunkt, diplomutdelningen. Civilministern Ardalan Shekarabi
inledde med att berätta om LoU och hade därefter den trevliga uppgiften att dela ut diplom till
kommuner, landsting och regioner. Förutom årets vinnare av Kommunligan och Landstingsligan;
Vellinge kommun och Region Kronoberg, 80 % respektive 54 % ekologiska livsmedelsinköp, blev
Oxelösunds kommun den som ökade mest från 17 % till hela 40 % och utsågs därmed till årets raket
.

Vellinge kommun

Region Kronoberg

Oxelösunds kommun
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Ekomatsligan 2017
Förra året instiftades ett nytt pris i samarbete med Polarbröd, Ekobrödspriset. I år delade Polarbröd ut
två priser, dels till den med högst andel ekologiska brödinköp och dels till den som ökat sina inköp
mest från föregående år. Vellinge kommun kom upp i hela 65 % ekologiska brödinköp och vann
därmed högst andel. Årets ekobrödsraket blev Uppsala kommun, som ökade sina inköp med 210 %.
För att stimulera inköp av svenska ekologiska livsmedel instiftade Ekomatcentrum tillsammans med
Ekologiska lantbrukarna ytterligare ett pris i år, Svekomatspriset. Med hela 45 % svekologiska inköp,
dvs svenska och ekologiska, kammade Lunds kommun hem priset. Intresset för Ekomatsligan ökar
varje år och vi är glada över att det var hela 90 % av landets alla kommuner, landsting och regioner
som deltog i enkäten. Av dessa kom 82 % in med kompletta siffror. Samtliga landsting och regioner
rapporterade in sina svar, men vi saknar fortfarande svar från ett antal kommuner.
Vi hoppas att antalet svarande ökar ytterligare nästa år. I år kvalade 87 kommuner, 7 landsting samt 9
regioner in och hade därmed minst 30 % ekologiska inköp, det innebär totalt hela 103 stycken.
Fantastiskt roligt! Inför nästa års liga, som baserar sig på 2017 års siffror, höjs ribban till 35 %. Vi ser
fram emot nästa års resultat med stor spänning. Ladda gärna ner rapporten Ekomatsligan via:
https://www.dropbox.com/sh/w64nrnglqvztdnf/AADZn2nwqwhqcQ8LI17nbf3Ua?dl=0

Uppsala kommun

Lunds kommun
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Nyheter
Så kan svenska livsmedelsjättar hantera
slaveri och trafficking i
kycklingtillverkningen

Trots uppgifter om kränkningar och
missförhållanden inom den thailändska
kycklingindustri når stora mängder den
svenska marknaden. Nu startar branschen ett
initiativ för att komma till rätta med
problemen.

Sverige köper mycket kyckling från Thailand.
Men den thailändska livsmedelsindustrin är
ökänd för kränkningar av mänskliga
rättigheter och andra missförhållanden.
Axfood har sedan ett drygt halvår tillbaka
samlat företag, organisationer och
internationella experter till möten för att
diskutera hur man kan samarbeta för att
förbättra arbetsvillkoren inom den
thailändska livsmedelsindustrin. Parterna har
kommit fram till att fokus bör ligga på
utbildning och därför kommer man nu att
driva ett interaktivt utbildningsprojekt med
särskilt fokus på etisk rekrytering och
migrantarbetare.

människorättsaktivisten Andy Hall som är
villkorligt dömd till fängelse i Thailand efter
sin kritiska granskning av den thailändska
fruktindustrin.
Hur ser situationen ut för de som arbetar
inom den thailändska livsmedelsindustrin?
–När det kommer till fabrikernas leverantörer
och leverantörskedjan är problemen
jättestora, framförallt med slaveri och
trafficking.
Vad kan svenska företag göra för att
förändra situationen?
– Utbildning av arbetarna är väldigt viktig så
att de vet sina rättigheter och har möjlighet
att förhandla med sina arbetsgivare. Den här
typen av interaktiv utbildning har fungerat
bra förut och när man har företagen i ryggen
tror jag att det kan bli en väldigt gynnsam
process. En annan sak som företagen kan
göra är att se till att kontrollerna blir mer
effektiva och försäkra sig om att de köper in
produkter som är etiskt producerade.
Hur ser din situation ut idag?
– Jag har lämnat Thailand på grund av hot
och rättegångar. För tillfället drivs fem mål
mot mig, tre brottsfall och två civilrättsliga
fall. Domen mot mig förra året har haft en
negativ påverkan på folks vilja att tala om
problemen. Det finns mycket rädsla. Det är
en utmanande situation och det krävs att
organisationer som Finnwatch och
Swedwatch är där, gör bra research och
dokumenterar allting. Människor lokalt i
Thailand har ingen möjlighet att göra det.
Källa: Aktuell Hållbarhet, 11 maj 2017

Under ett möte i Svensk Handels lokaler i
Stockholm deltog den brittiska
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Det händer
Besprutning kan vara helt onödig
Det är inte självklart att bekämpningsmedel
minskar skadliga svampangrepp på matgrödor.
Tvärtom. Ny forskning visar att kemikalier i stället
kan slå ut de svampar som finns för att skydda
växten.
Ny DNA-teknik har låtit forskare från Sverige
Lantbruksuniversitet kartlägga de arter som lever
på stråsäd bättre än någonsin.
Skadliga svampar kan orsaka stora skador på
många av de grödor vi förlitar oss till.
Man kan oftast känna igen angrepp genom mörka
fläckar på bladen. Men många av de svampar som
lever på bladen är inte alls skadliga för växten.
Snarare tvärtom. På växternas blad lever allt från
bakterier till olika jäst och mögelsvampar, likt den
mikroflora vi människor har på vår hud.
Svamparna skyddar
Svamparna skyddar växterna mot angrepp både
genom att konkurrera med skadliga svampväxter
om utrymme och genom att bilda antibakteriella
ämnen som exempelvis antibiotika som skyddar
växten.
Två undersökningar har kollat på effekterna av
bekämpningsmedel mot svamp på stråsäd och
hur de påverkar mikrofloran. Den ena
undersökningen såg ingen minskning i antal arter
av svampar på bladen. Däremot såg forskare att
förhållandet mellan de olika svamparna
förändrades. I vissa fall såg man ingen minskning
hos de skadliga svamparna.
En annan undersökning såg faktiskt en minskning
i antalet svampar på sädesslagen.
Bekämpningsmedel var däremot inte det som
hade störst påverkan. Typ av säd, och plats för
odling spelade störst roll och inte om man hade
använt bekämpningsmedel eller inte.
Undersökningarna visade heller ingen minskning i
förekomsten av skadliga svampar.

Bekämpningsmedel verkar snarare slå ut mer
sällsynta arter av svampar medan de vanligare
finns kvar. Dessutom slogs många mögelsvampar
ut, som hjälper till att bryta ner växterna efter att
de skördats och bidrar till en mer näringsrik jord.
Fler arter i ekologiskt odlad säd
En tredje undersökning tittade på svampar hos
ekologiskt odlat säd och fann att det i snitt fanns
40 procent fler arter. Utöver att
bekämpningsmedel mot själva svamparna inte
används så tror man även att förekomsten av
ogräs fungerar som ett lager för fler arter av
svampar, vilket bidrar till en högre biologisk
mångfald i växternas egna skydd.
Dessa studier visar att mikrofloran på stråsädens
blad till allra störst del består av svampar som har
en skyddande effekt för värdväxten. Det hittades
bland annat mycket jästsvamp som man sedan
innan vet hjälper till att skydda växterna.
Forskningen kan ligga som stöd för framtida
åtgärder att försöka utveckla ett mer hållbart
jordbruk.
Källa: Naturskyddsföreningen, 1 juni 2017
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Nyheter
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.
Nitrit fortfarande förbjudet
KRAV har beslutat att behålla
förbudet mot tillsatt nitrit och
nitrat i KRAV-märkta
charkprodukter. Beslutet grundar
sig på tanken att mat ska vara så
naturlig som möjligt samt på
försiktighetsprincipen.
– Vi kommer nu att bjuda in
relevanta aktörer inom
livsmedelskedjan för att diskutera
hur vi tillsammans kan utveckla
svensk KRAV-märkt
grisproduktion. Idag får bara en
procent av de svenska grisarna
komma ut och beta och böka och
vi vill att det ska bli fler, säger
Anita Falkenek, vd på KRAV.
Hittills har utbudet av KRAVmärkta charkprodukter i

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: Naturskyddsföreningen, 21 februari 2017

butikshyllan varit begränsat. Ca
två tredjedelar av grisen hamnar i
charkprodukter och det är därför
nödvändigt att tillsammans med
branschen utveckla utbudet av
den nitritfria, KRAV-märkta
charken för att ekonomin ska gå
ihop för den KRAV-märkta
grisproduktionen.
KRAV-certifierade Melins Lamm är
en av få tillverkare av KRAV-märkt
chark.
– Vi vill se fler aktörer som tar för
sig av denna växande marknad.
Metoderna för att jobba med
tillsatsfri chark har utvecklats och
nitritfritt är en trend som växer,
både i Sverige på andra håll i
världen, säger Benny Melin på
Melins Lamm.
Källa: KRAV, 7 juni 2017
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Nyheter
Förbjudna ämnen hittades i mat från Skåne
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bekämpningsmedel används ändå.
Antibiotika i kyckling
I maj kom WWF med en rapport som visade att
stora mängder antibiotika användes vid
uppfödning av kyckling i Thailand. Rapporten
ledde till att flera landsting och kommuner
slutade köpa in thailändsk kyckling. Även flera
köttgrossister och färdigmatstillverkare
meddelade snart att man skulle sluta köpa in
kycklingen.
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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: Naturskyddsföreningen, 21 februari 2017

Men i ett nypublicerat reklamblad från Axfood
marknadsförs fortfarande thailändsk kyckling.
Tidningen Jordbruksaktuellet rapporterar att
kycklingprodukten ”Happy chef” är den enda
köttprodukt i Axfoods reklamblad där
ursprungsland inte skrivs ut i reklamen.
När Jordbruksaktuellt ringer upp Axfoods
presschef Claes Salmonsson för att fråga varför
det inte finns någon ursprungsmärkning på
kycklingköttet svarar han att Axfood skriver ut
ursprung på allt kött utom kyckling, men att
man funderar på att börja skriva ut
informationen där också.
”Happy chef”, som importerats av Norveda, är
en beredd produkt. Enligt lagstiftningen
behöver inte ursprungsland skrivas ut för
beredda produkter.
Källa: Aktuell Hållbarhet, 11 maj 2017
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Europas ”billiga” fruktträdgård
Växthusen i Almería i södra Spanien
förser hela Europa med frukt och
grönsaker. Men ett fåtal stora
aktörer dominerar marknaden och
tar den största delen av vinsten.
Resultatet blir att jordbrukarna har
små marginaler och många av
arbetarna lever på knappa löner,
med migrantarbetare som den mest
utsatta gruppen.

Bilden visar växthusen i Almería
Almería i sydöstra Spanien är den
del av Europa som har flest
soltimmar per år. Närmare 30 000
hektar i området är täckta av
växthus och bildar ett landskap av
plast som fått smeknamnet ¨El mar
de plástico¨ (plasthavet). De
växthusodlade grönsakerna ger
varje år jobb till ca 200 000
personer och utgör ca 90 procent
av alla jobb i området som tidigare
var den fattigaste provinsen i
Spanien.
Regionen står för 50 procent av den
totala arealen ekologiskt jordbruk i
Spanien, en industri som har
exploderat det senaste decenniet
och numera täcker en miljon hektar
(motsvarande en tredjedel av
Belgiens yta) bara i denna region.
Men kontrollerna som CAAE
(Spaniens motsvarighet till svenska

KRAV) gör riktar bara in sig på
ekologi, och inte på arbetarvillkor,
något han gärna skulle ändra på och
som det också finns arbetsgrupper
som jobbar på.
– Jag tror att många konsumenter
inte är medvetna om det när de
köper ekologiskt. De tror att allt är
okej, säger José Angel Navarro,
jordbrukstekniker vid CAAE.
Men arbetsförhållandena är en
känslig fråga att prata om i Almería.
Viljan att prata med journalister är
låg. Erfarenheterna är dåliga. Folk
har förlorat sina jobb efter hårt
vinklade artiklar. Fokuset i media
blir oftast på de mest extrema
missförhållandena längst ner i
produktionskedjan, medan roten till
problemen är mer komplex än så
och handlar om hela
distributionskedjan med stora
kooperativ som sätter en hård
prispress på jordbrukarna.
– Det är de stora kedjorna som
bestämmer priset! Mercadona,
Carrefour. De köper till det priset
de vill ha. Köparna samlas och gör
upp om priserna sinsemellan! Så
ska det inte gå till!
Men många föredrar ändå att sälja
på auktion hellre än att ansluta sig
till de stora kooperativen. Den som
säljer till en kedja först efter köpet
veta priset.

De låga priserna avspeglar sig inte i
det slutliga priset i affärerna
runtom i Europa. I vintras
chockhöjdes till exempel priserna
på sallad och flera andra grönsaker
till följd av oväder och snö i
Medelhavsområdet. – Slutpriset
blev högt, men det kom inte

producenterna till godo. Flera
organisationer har påpekat detta
förhållande många gånger och i
februari i år anmäldes
mellanhändernas uttag av
ockerpriser till spanska
jordbruksverket för en närmare
utredning kring eventuella
kartellbildningar.
I mars månad låg priset på zuccinin
till jordbrukaren på 0,21 euros per
kilo, medan butikspriset i Spanien
låg på 1,90 – en ökning på 805
procent. (I Sverige ligger priset på
omkring 30 kronor eller mer.) – Det
är mot all logik! Producenterna
borde få mer betalt i sådana
situationer, säger José.
Här arbetar även många
papperslösa. Fackföreningen SOCSAT, som representerar
lantarbetarna och dagarbetarna i
Andalusien, får in hundratals
anmälningar från personer som inte
själva vågar konfrontera sina
arbetsgivare då de blivit utan
betalning eller fått långt under den
lagstadgade minimilönen.
I år höjdes minimilönen med 50
euro till 707 euro per månad eller
23 euro per dag. I Almería gäller
djungelns lag. Antingen vet inte
migrantarbetarna att de har rätt att
anmäla eller så är de rädda att
deras chef ska anmäla dem till
polisen så att de blir utvisade, säger
Spitou Mendy, talesperson för SOCSAT.
Källa: Syre, 21 Maj 2017
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Kurser, seminarier, kursmaterial

Kursmaterial!
Kurser och priser 2017
http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2017.pdf

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.

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%202015webb-low.pdf

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

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

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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