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Lilla Ekomatsligan på NOFF den 15 november!!
Nu är det dags att nominera sitt eget kök eller någon annans till Lilla Ekomatsligan!
Så var det åter dags för Lilla Ekomatsligan för alla er som jobbar med maten i skiolan, förskolan
och äldreomsorgsköken. Nominera er själva eller nominera andra! Alla nominerade kök med
minst 25 % ekologiska inköp under 2017 får ett fint diplom att hänga upp på väggen.
• Grön nivå med grönt märke för 25-49 % ekologiskt.
• Silvernivå med silvermärke för 50-74 % ekologiskt.
• Guldnivå med guldmärke för 75-100 % ekologiskt.
Nominera här: https://sv.surveymonkey.com/r/Lillaekomatsligan2018

Läs mer om:
Lilla Ekomatsligan, sid 2
Bäst för klimatet – vegankost, sid 5
Miljön viktigare än priset på fisken, sid 6

Lill Ekomatsligan 2018
Lilla Ekomatsligan 2018
Nytt för i år är att kök som tillhör kommuner,
landsting och regioner och som är medlemmar i
Ekomatcentrum på nivå 4 erhåller en rejäl rabatt,
30 %, på nomineringsavgiften.

Mingel på NOFF

Var med på NOFF i Malmö vid vår ”stora”
diplomutdelningsdag eller gör som Göteborgs sdf
Västra Hisingen eller Göteborgs stad och ha en
egen diplomutdelning med alla era duktiga kök i
kommunen.
Örebro kommun

Göteborg sdf Västra Hisingen

Region Kronoberg

NOFF- Nordic Organic Food Fair
Mässan fortsätter att växa och i år kommer
ca 100st fler utställare att delta (totalt 500)
och två nya spännande temaområden –
vilket gör evenemanget 2018 till det största
och mest varierade hittills. Mer än 5000
Lunds kommun
inköpare och verksamma inom branschen,
förväntas återvända till NOFF.

Vellinge kommun

Här presenteras ett spännande utbud ekologiska
frukter och grönsaker av högsta kvalitet från hela
världen.
Lilla Ekomatsligan arrangeras för fjärde året i rad på
NOFF, Nordic Organic Food Fair i Malmö. I år äger
mässan rum den 14-15 november och Lilla
Vellinge
Ekomatsligan
går avkommun
stapeln den 15 november.

I den nya Start-Up Zone finns de senaste
produkterna (varav flera lanseras för första
gången) från 15 av de mest spännande nya
företagen som ligger i framkant med
nyheter och trender.
När det handlar om färska produkter är
Fresh Produce Market Place Area en nyhet
för 2018.

Örebro kommun
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Föreningen
Efter en otroligt varm, solig och torr sommar;
barnens dröm och bondens mardröm, kommer nu
hösten och vi får vara tacksamma för att det
äntligen börjat att regna. Långsamt börjar också
längtan komma efter höst och svalare väder. Men
innan det blir riktigt kallt har vi val. Många är vi
som känner oss osäkra och kanske inte riktigt har
bestämt oss. Vilka partier ska bilda block och vilka
ska ingå i en framtida regering? Det blir en riktig
rysare i år. I slutet av september vet vi även hur det

gått med våra projektansökningar som
Jordbruksverket nu börjat bearbeta. Håll
tummarna för oss, så hoppas vi att vi har glada
nyheter i nästa nyhetsbrev. Nu har vi öppnat för
anmälningar till Lilla Ekomatsligan! Nytt för i år är
att även äldreboenden kan delta. Sprid information
och länk vidare i ert nätverk!!
Hälsningar
Mimi och Eva

Ekomatcentrums nya styrelse
På årsmötet i maj valdes två nya styrelsemedlemmar in. Här följer en kort presentation av dem:

Cecilia Lenbäck är en mat – och
hållbarhetsintresserad jurist som har
mångårig erfarenhet från arbete med
miljömärkning och certifiering. Matens
miljö- och klimatpåverkan har blivit Cecilias
nisch och under de senaste åren har Cecilia
arbetat på två av våra mest välkända
miljömärkningar – först MSC och numera
KRAV. På KRAV ansvarar Cecilia för den
avdelning som jobbar med marknads- och
regelutveckling inom livsmedelsförädling,
restaurang och dagligvaruhandeln. Som
styrelseledamot i Ekomatcentrum hoppas
Cecilia kunna hjälpa till att hitta ännu fler
möjligheter för Ekomatcentrum att
inspirera fler att satsa på ekologiskt och
KRAV-märkt.

Helena Wistrand har lång erfarenhet från
livsmedelsbranschen. Med förflutet inom
livsmedelsindustrin, som kvalitetskonsult samt
som livsmedelsinspektör.
De senaste sex åren har Helena varit som
kundansvarig för internationell handel och
förädling på KRAV. Numera partner på
nystartade bolaget Moreganic Sourcing som
specialiserat sig på att hitta mer lönsamma
marknader för ekologiska produkter som ligger
långt fram i hållbarhet.
Styrelsen för det nya året: Mimi Dekker, Birgitta
Mårtensson-Asterland, Eva Fröman, Cecilia Lenbäck,
Ulrika Brydling, Helena Wistrand
Adjungerad till styrelsen: Carin Enfors
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Aktuellt
Bäst enligt experterna – Miljöpartiet och
Centern
Hur stor skillnad är det egentligen på vad de olika
partierna tycker och tänker när det gäller
hållbarhetsfrågor? Aktuell Hållbarhet lät 13
experter granska samtliga riksdagspartiers
åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga
hållbarhetsutmaningar.
Under poängsättningen har partierna varit
anonymiserade. Experterna har alltså inte fått
veta vilket parti som lämnat de förslag som
experterna fått bedöma. Förslagen poängsattes
beroende på kvalitén på den presenterade
lösningen. 90 poäng kunde maximalt uppnås.
Inget parti fick kom upp i 60 poäng, eller 2/3 av
maxpoängen.

Poängfördelningen blev relativt jämt fördelad på
samtliga partier, som hamnade mellan 49-59
poäng. Endast ett parti sticker ut med en
betydligt lägre poäng, Sverigedemokraterna med
25 poäng. Enligt experterna var det Miljöpartiet
och Centerpartiet som presenterade bäst
lösningar på hållbarhetsproblemen.
Läs mer om vad varje parti vill på
https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-villpolitikerna-losa-hallbarhetsutmaningarna/
Källa: Aktuell Hållbarhet, 14 aug 2018

Vad tycker partierna i
hållbarhetsfrågor?
Maxpoäng 90
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokaterna
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Forskning
Bäst för klimatet - Vegankost
Att äta vegankost är den bästa
insatsen man kan göra för
klimatet, enligt den hittills
största studien som gjorts av
lantbrukets klimatpåverkan.
”Genom att äta växtbaserat kan
vi minska utsläppen från
livsmedel med över 70 %”, säger
docenten Fredrik Hedenus.
Produktionen av kött har minst
sex gånger större klimatpåverkan och tar upp 36 gånger
mer jordbruksmark, än växter
och grönt.
Källa: TT, 17 juni 2018
Här hittar du studien:
http://science.sciencemag.
org/content/360/6392/987

klimatavtrycket, säger Fredrik
Hedenus, docent i fysisk
resursteori på Chalmers.

kött och mejeriprodukter för 75
%.
– Det är ungefär samma siffror
och mönster som de har kommit
Enligt studien skulle man genom fram till i den globala studien.
att sluta producera kött- och
Animaliska produkter orsakar
mejeriprodukter kunna minska större utsläpp och kräver mer
jordbruksmarkerna med mer än mark.
75 %, ett område lika stort som Källa: Aktuell Hållbarhet, 1 juni
USA, Kina, EU och Australien
2018
tillsammans – och ändå klara av
att föda världens befolkning.
– Den marken skulle vi sedan
kunna använda till mycket annat
bra. Till exempel till ekologisk
Fakta: Köttets klimatpåverkan
produktion som kräver mer
Enligt Per Bodin,
mark, eller till att producera
miljömålssamordnare på
bioenergi som kan ersätta fossila Jordbruksverket, finns det flera
bränslen, säger Fredrik Hedenus. skäl till att köttproduktion har en

I studien framkommer det även
att samma typ av livsmedel kan
ha väldigt olika klimatpåverkan,
Visst är det bra att sluta flyga
beroende på hur de produceras.
men det allra bästa du som
Kött från biffkor som fötts upp
privatperson kan göra för
på skövlad skogsmark orsakar till
klimatet är att bli vegan. Köttexempel upp till tolv gånger mer
och mjölkprodukter står bara för växthusutsläpp än de som betat
18 % av de kalorier vi människor på naturliga betesmarker.
får i oss och 37 % av proteinet.
Produktionen av dessa upptar
– Det är stor variation i hur
83 % av jordbruksmarkerna och mycket utsläpp de orsakar per
står för 60 % av klimatutsläppen. kiloprodukt, men studien visar
att animaliska produkter alltid
Det framkommer i den hittills
har högre miljöpåverkan än
mest omfattande studien som
vegetabiliska, säger Fredrik
gjorts över lantbrukets miljö- och Hedenus.
klimatpåverkan, där data från
38 700 lantbruk i 123 länder har Han har själv forskat i ämnet –
undersökts.
fast då haft Sverige i fokus. Och
– Studien bekräftar det man
här hemma ser siffrorna ut så
tidigare sagt, att köttproduktion här: en femtedel av
är en av de industrier som
växthusgasutsläppen kommer
lämnar det största
från den mat vi äter. Av det står

negativ klimatpåverkan:
1. Köttproduktion innebär ”ett till
steg i ledet” innan vi har mat på
våra tallrikar. I stället för att odla
mat vi äter, så odlar vi mat som
djuren äter.
2. Foderproduktionen orsakar
utsläpp dels genom att man kör
traktorer, dels genom att man
lägger kvävegödsel på åkrarna som
delvis blir till lustgas, som är en
växthusgas.
3. Använder man konstgödsel
tillkommer utsläpp från
tillverkning av denna gödsel. I vissa
områden i världen skövlas
regnskog och andra naturliga
ekosystem för odling av till
exempel soja. Intensiv
köttproduktion baserad på hög
andel sådant foder får därför
högre utsläpp av växthusgaser.
4. Kornas matsmältning omvandlar
gräs till bland annat metan, som är
en växthusgas.
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Aktuellt
Miljön viktigare än priset på
fisken
Det3 är viktigare att fisken är
producerad på ett hållbart sätt än att
priset är lågt. Viktigast tycks dock
vara smak och hälsoeffekter visar en
ny undersökning.
Engagemanget för havet har ökat.
Inte minst är man oroade för all
plast i havet och för risken av
överfiske, säger Linda Sörnäs,
kommunikationschef för MSC i
Skandinavien och Östersjöregionen.
87 % av fiskkonsumenterna väljer
miljömärkta produkter. 34 % väljer
miljömärkta produkter så ofta de
kan, medan 53 % svarar att de gör
det ibland, visar en undersökning
genomförd på uppdrag av
hållbarhetsmärkningen Marine
Stewardship Council, MSC. Det är en
ökning med 6 procentenheter
jämfört med för två år sedan, en
statistisk säkerställd ökning.
– Det är positivt. Jag tror att fler
blivit medvetna, engagemanget för
havet har ökat. Inte minst är man
oroade för all plast i havet och för
risken av överfiske, säger Linda
Sörnäs, kommunikationschef för
MSC i Skandinavien och
Östersjöregionen till TT.
– Svenska konsumenter är väldigt
medvetna om hoten mot fisken och
världshaven.
Undersökningen visade att det
viktigaste anser konsumenterna vara
smaken och fiskens hälsoeffekter.

I en internationell jämförelse är
medvetenheten om MSCmärkningen i Sverige hög. Sverige
ligger på fjärde plats bland de
undersökta länderna. 54 % säger att
det känner till och har sett
märkningen, en ökning med 4
procentenheter sedan mätningen
2016.
Marine Stewardship Council (MSC)
har ställt frågor om synen på fisk,
fiske, hållbarhet, miljöhot och
miljömärkning till 1 450 svenska
konsumenter under tiden januari
2017 till januari 2018. Bland annat
visar undersökningen att 71 % av
svenska fiskkonsumenter anser att
de genom att köpa miljömärkta
produkter bidrar till att säkerställa
att det kommer att finnas fisk för
framtida generationer.
Den internationella undersökningen
genomfördes i 22 länder och totalt
deltog 18 900 personer.
Källa: MSC:s
konsumentundersökning 2018

Fakta:
Marine Stewardship Council
(MSC) är en internationell
organisation som arbetar för
miljömärkning av fisk och
skaldjur.
De 10 viktigaste faktorerna
när svenskar köper fisk och
skaldjur
1. Smaken
2. Hälsoaspekterna
3. Att den är säker att äta
4. Att den är färsk
5. Att den är miljömärkt eller
miljövänlig
6. Priset
7. Att den inte är
genmanipulerad (GMO)
8. Att man vet var den kommer
från
9. Att arbetsvillkoren är
schysta
10. Att den är enkel att tillaga
Källa: MSC:s
konsumentundersökning
2018

https://www.martinservera.se/kampanj/hallbara-val
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Nyheter
Forskare: Korallrevens död är en global katastrof
Det Stora barriärrevets död är början på en global
katastrof. Det konstaterar marinforskaren och
korallrevsexperten John ”Charlie” Veron i en lång intervju
med CNN.
De senaste två årens varma vatten har blekt korallrev över
hela världen och cirka hälften av det Stora barriärrevet har
dött. Veron menar nu att en ekologisk kollaps och
massutrotning hotar.
– Någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla
marina arter har i stort sett någon del av sin livscykel i ett
korallrev. Så om korallreven försvinner försvinner en
tredjedel till en fjärdedel av alla arter, säger han.
Även om alla slutade med fossila bränslen nu kommer
haven att fortsätta värmas upp de närmaste två
decennierna, säger han.
– Korallblekning drivs av koldioxid – om vi inte slutar
pumpa ut koldioxid i atmosfären – så kommer det fortsätta.
Det är så enkelt.
Källa: Omni.se, 26 aug 2018

Färre ekologiska kor i Värmland
Nästan var tredje mjölkko i Värmland var ekologisk i
juni år 2017 vilket placerar länet på tredje plats i
landet. Men antalet ekologiska mjölkkor i länet har
minskat. Det visar färsk statistik från
Jordbruksverket.
Källa: SVT nyheter, 28 aug 2018

Den kände kocken Paul Svensson
föreläser om klimatsmarta måltider
och gästspelar i restaurangen när
Katedralskolans nyrenoverade
restaurang Vasaköket invigs 28
augusti.
I Vasaköket är 60 procent av maten
ekologisk, med målet att all mat ska
vara ekologisk år 2023.
Källa: Uppsala kommun, 27 aug 2018
GRATTIS Falbygdens Osteria!!
På den internationella mässan Natural
& Organic Products Asia har den svenska
ekologiska och KRAV-märkta osten
SweCheese från Falbygdens Osteria
vunnit priset "Best New Organic Food".
SweCheese är ett koncept framtaget för
den asiatiska marknaden.
Källa: Ekoweb, 30 aug 2018
Kinesisk medelklass efterfrågar
nordisk ekologisk mat
I Kina ökar välståndet i rask takt
samtidigt som utbildningsnivån
stiger snabbt. Ettbarnspolitiken har
lett till att familjer lägger stora
resurser på sitt barn. Inhemska
matskandaler, inte minst den kring
mjölkersättning för småbarn, har
gjort att matsäkerhet hamnat allt
högre upp på dagordningen. Den
stora välbärgade medelklassen
äter gärna ekologiskt, men vill
helst att maten är
importerad. Allra helst från norra
Europa.
Källa: Organic Sweden, 21 augusti
2018
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Nyheter
Hamburgekedjorna använder varken ekologiskt
kött eller grönsaker i sina burgare!
Burger King däremot har inget svenskt kött alls,
utan köper in nötkött från Italien, och kyckling
från Frankrike och Tyskland.
Däremot använder ingen av de fyra kedjorna
svensk potatis till sina pommes frites. Orsaken
uppges vara att det saknas svensk potatis i
tillräckliga volymer, samt att den svenska
potatisen är för söt. Däremot serverar man
under sommaren svenska salladsgrönsaker.

Det blir allt vanligare att konsumenterna
efterfrågar svenska råvaror i sina burgare.
Norrländska Max hade svenskt kött redan från
starten 1968, och är än idag den enda
rikstäckande hamburgerkedjan som erbjuder
det. Sibylla är näst bäst i klassen, då de använder
cirka 65 procent svensk köttråvara,
och resten från en handfull EU-länder.
McDonalds uppger att cirka 45 procent av deras
kött kommer från Sverige, resten från Polen.

Lidl storsatsar på KRAV-märkt råvara i chark
Som enda dagligvarukedja i Sverige satsar Lidl på en
ekologisk charkserie med enbart KRAV-märkt
grisråvara. Det är en god nyhet för alla konsumenter
som efterfrågar chark från grisar som får gå ute och
beta och böka på sommaren.
Källa: KRAV, 19 juni, 2018

McDonalds har använt sig av samma
Malmöbageri till sina hamburgerbröd sedan
Sverigeetableringen 1973. Ungefär 50 procent av
Burger Kings bröd är svenskt. Även Sibylla bakar
sitt bröd i Sverige.
Samtliga kedjor serverar även svensk ekologisk
mjölk. För övrigt är inget annat ekologiskt.
Källa: land &lantbruk, 23 aug 2018
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Nyheter
I och med den torra sommaren behöver
vi konsumenter bli mer flexibla med
utseendet på livsmedel. Under juli stödde
ICA svenska bönder genom att förändra
regelverket.
Ica lättar på regler - säljer kantbränd
sallad
Ica ger sina handlare grönt ljus att sälja
sallad som har fått kantbränna till följd
av torkan i butikerna.
– Kantbrännan är ju väldigt
förekommande nu i torkan. Vi får försöka
få konsumenterna att acceptera lite
brunt i kanterna, säger Jonas Andersson,
sortiments- och inköpsansvarig för frukt
och grönt på Ica, som är på väg ut till en
odlare då Land Lantbruk når honom.
Finns det andra varugrupper som är
aktuella att titta över i Icas sortiment?
– Vi har inga indikationer på att det är
problem med andra grönsaker – inte
ännu i alla fall, säger Jonas. För att hjälpa
de svenska bönderna beslutade ICA att
godkänna kantbränna på alla sallater.
Kantbrännan är enbart kosmetisk och
påverkar varken smak eller hållbarhet,
det är bara att skära bort:).”

Mat2018 – 7-9 september
Nästa vecka är det MAT2018 i Växjö. I dagarna tre
finns där, förutom en mängd intressanta
föreläsningar, riksfinalen av både Årets Ekokock och
Unga Ekokockar. Lycka till alla ni som tävlar!
Mat- och klimatseminarium – 14 september
Tänker vi på vad vi äter?
Även i Jönköping finns ett antal intressanta
föreläsningar att lyssna på. Det kostnadsfria
seminariet belyser matens betydelse för vår
klimatpåverkan. Hur kan vi producera maten
smartare och konsumera effektivare? Anmälan på
klimatveckans hemsida:
https://klimatveckan.klimatradet.se/mat-ochklimatseminarium/?siteorigin_panels_live_editor=t
rue

Källa: Land och lantbruk, 12 juli 2018

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 Frukt & grönt
samt Fisk & skaldjur kan du beställa från
Ekomatcentrum. Priser finns på hemsidan där kan ni
också göra era beställningar.
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/
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Kurser, seminarier, kursmaterial

KURSPROGRAM 2018

UR KURSINNEHÅLLET
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

http://ekomatcentrum.se/wpcontent/uploads/2016/10/Ekomatcen
trums-kurser-2018-2.pdf

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

BOKA
HÖSTENS KURSER
NU!

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

VÅRA KURSLEDARE

MIMI DEKKER

EVA FRÖMAN

LOTTA BRINCK

ULRIKA BRYDLING

ERIK MÅNELD
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