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Lilla Ekomatsligan 2018

Lilla Ekomatsligan är avslutad för denna gång. Det var 
med stor glädje som ett 60-tal diplom delades ut på 
Nordic Organic Food Fair i Malmö den 15 november. 
Stort Grattis till alla och tack till alla företag som 
sponsrade med presenter till kockarna!! 

Och stort grattis till er som inte hade möjlighet att 
komma utan fick diplomet skickat till er istället.

Årets Werner gick till Miljana
Vulovic , Hamiltons förskola i 
Helsingborg!! Årets Werner delas 
årligen ut till två personer inom 
den privata respektive offentliga 
gastronomin, som på olika sätt 
främjar den svenska matkulturen. 

Läs mer på:
http://www.restaurangvarlden.se/
arets-werner-har-ar-pristagarna/

Årets EKO-aktör

Kocken Mikael Andersson, kökschef på 
Stora Hammars skola i Vellinge, tilldelades 
Falsterbonäsets Naturvårdsförenings pris 
Årets Eko-aktör 2018.
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Region Kronoberg Vellinge kommun

Vellinge kommunLunds kommun

Örebro kommun

Göteborg sdf Västra Hisingen

Mingel på NOFF

Lilla Ekomatsligans 
vinnare 

Svekomats-
priset

Ekobröds-
priset

KRAVs pris

Raketen

Stort Grattis till alla diplomerade!!!

Helena Wistrand  med Samir 
Bennour från 
Annedalsskolan Göteborg

Elias Kvarnbäck med 
Anders Liliebladh på 
Arkens fsk

Anna Björnheden Bys 
Ansvarsområde & Linda 
Ivancsi Reveljens fsk Lund 
med Helena Wistrand

Helena Wistrand med 
Anette Karlsson 
Killebäcksköket  Lund

Niels Andresen med 
Linda Ivancsi Reveljens fsk, Lund



Ett första steg i kampanjen är ett samarbete med R&S (Restaurang och Storkök). På Fastfood mässan  
i Kista den 30 januari kommer Ekomatcentrum att dela ut Årets EkoBoost. Detta är ett nytt pris för att 
stimulera och öka ekologiskt i fast food. Priset Årets EkoBoost delas ut på Fast Food Awards 2019 och 
ges till den snabbmatsaktör som under de tre första kvartalen 2018 har ökat sina ekologiska 
livsmedelsinköp mest. Priset delas ut i samarbete med Ekomatcentrum. Tips om er själva eller en 
värdig kandidat till info@ekomatcentrum.se senast den 31/12. 
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Vellinge kommun

Vellinge kommunLunds kommun

Göteborg sdf Västra Hisingen

Mingel på NOFF
Lilla Ekomatsligan

Den 14-15 novemver  var 
Ekomatcentrum på den nordiska 
ekomässan (NOFF) i Malmö. Som 
vanligt hade vi Lilla Ekomatsligan 
den andra dagen.

Ett 40-tal deltagare från offentliga 
kök deltog i vårt seminarium och 
diplom delades ut av Helena 
Wistrand från Moreganic Sourcing. 

Dessutom delade Niels Andresen, 
från Ekologiska Lantbrukarna, ut ett 
pris till Reveljens förskola för högst 
andel svenska ekologiska livsmedel 
och Elias Kvarnbäck från KRAV 
delade även ut ett pris till Arkens 
förskola.

Högst andel ekologiska livsmedel
By Ansvarsområde, Lund 98%
Reveljens förskola, Lund 98%

Högst andel svekologiska livsmedel
Reveljens förskola, Lund 62%

Ökat ekologiska inköp mest under 2017
Annedalsskolan, Göteborg 61%
(från 38% till 62%)

Ökat inköp av ekologiska bröd och mjöl mest 
under 2017
Killebäcksköket, Lund 108%
(från 37% till 80%)

Årets EkoBoost

För en månad sedan fick 
Ekomatcentrum i uppdrag av 
Jordbruksverket att fram t o m 2020 
genomföra en informationskampanj 
riktad mot privata restauranger. Ett 
uppdrag som vi ser fram emot att 
arbeta med under det kommande två 
åren! Vi har valt att fokusera på 
snabbmatsrestauranger och trafiknära 
restauranger eftersom vi anser att det 
finns mycket att göra inom inom dessa 
segment. 

mailto:info@ekomatcentrum.se
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Broccolin är befriad!

Ska man kunna ta patent på frön som uppstått 
genom naturliga mutationer? Det låter tokigt 
men det händer faktiskt. Tur är väl då att vissa 

beslut kan korrigeras! Den 30 oktober beslutade 
det europeiska patentverket (EPO) att upphäva 
Monsantos patent på en typ av broccoli med en 
lång stjälk. Broccolin hade uppstått på naturlig 
väg och var genom sina längre stjälkar enklare att 
skörda.

Monsanto fick patent på broccolitypen redan 
2013. Under 2014 kom en rad organisationer in 
med ett invändningsförfarande, som nu fyra år 
senare lett till att patentet hävdes. 

Vi hoppas att detta är en ny trend och att det i 
framtiden inte ska vara möjligt att ta patent på 
växter, djur eller frön som tagits fram på naturlig 
väg eller vanlig växtförädling.
Källa: No patents on seeds, 7 november 2018

Bild från Bionext, 4 nov 2018

Mindre antibiotika 
år 2021

Häromdagen röstade EU-parlamentet om 
antibiotika användningen i EU. Resultatet är 
glädjande! Äntligen stramas reglerna åt. Om tre 
år ska antibiotika inte få användas i 

förebyggande syfte, vilket sker på många håll 
idag, dvs att till exempel griskultingar får 
antibiotika i förebyggande syfte oavsett om de är 
sjuka eller ej. Antibiotika i fodret ska endast vara 
tillåtet när en veterinär skriver ut det. Även 
importerat kött ska hålla denna standard. 

I Sverige kommer de nya lagarna inte att 
innebära någon förändring. Sverige har kommit 
långt när det gäller reglering av antibiotika och 
våra svenska bönder använder inte antibiotika i 
förebyggande syfte. Men eftersom ca hälften av 
all mat som vi äter i Sverige importeras är detta 
beslut oerhört glädjande. Synd bara att det tagit 
så lång tid.
Källa: Land & Lantbruk, 26 nov 2018
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Med NOFF (Nordic Organic Food Fair) bakom 
oss vänder vi nu blicken mot februari och nästa 
intressanta ekomässa, BioFach. 

Den 13-16 februari 2019 i Nürnberg är det dags 
för världens ledande mässa för ekologiskt 
livsmedel. Här presenterar 3 000 utställare från 
hela världen senaste nytt från den ekologiska 
branschen för cirka 50 000 besökare. 
Sverigepaviljongen är belägen i hall 5 med ett 
toppläge nära de danska och finska 
paviljongerna.

I år stöttar Business Sweden svenska företag 
genom att subventionera utställarplatserna i 
den svenska paviljongen. Nytt för 2019 är även 
att Sverigepaviljongen lanserar tre olika 
temaavdelningar för att underlätta företagens 
deltagande, men det finns även möjlighet för 
företag som inte passar in på dessa teman att få 
subventionerad plats i paviljongen

Temaavdelningarn är: 
•Superfood, snacks & sweets
•Meat & Fish
•Drinks

Intresserad av att boka plats i Sverige 
paviljongen? Kontakta Marie Jaeger, Trade Fair 
Agency; marie.jaeger@tradefairagency.se
eller Mona Hedenskog, Business Sweden
mona.hedenskog@business-sweden.se

På Mercur Hotell bor många svenska utställare 
och besökare. Hotellet ligger centralt i Nürnberg 
och det är enkelt att ta sig till mässan via 
metron. Rum till bra pris kan enkelt bokas via:
marie.jaeger@tradefairagency.se

mailto:marie.jaeger@tradefairagency.se
mailto:mona.hedenskog@business-sweden.se
mailto:marie.jaeger@tradefairagency.se


Matavfall som 
bussbiljett
Studenter som deltagit i 
hållbarhetsacceleratorn 
ASAP vinner pris som 
framtidens hållbara ledare. 
Vinnande förslaget ”Scania 
Mundus” handlar om hur 
man i Indien kan kombinera 
kollektivtrafik och 
återvinning av 
komposterbart avfall. 
Genom en påbyggnad kan 
bussen transportera både 
avfall till biogasproduktion 
och passagerare, vilket ger 
dubbel nytta. 
Källa: News Cision, 27 nov 
2018

Rostade syrsor på 
matbordet?

Den finska ekobutiken 
Happy Food Store, på 
Sveavägen i Stockholm, 
börjar nu sin försäljning av 
ätliga insekter, ¨rostade 
syrsor¨. Men, eftersom det i 
Sverige inte är tillåtet att 
sälja insekter som livsmedel 
kommer de rostade syrsorna 
att säljas som dekoration 
eller ¨ögon godis¨. Syrsorna 
säljs fredag 30/11 kl 12-18 
och lördag 1/12 kl 11-17.
Källa mitt i, 27 nov 2018
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Lokala anbud saknades!

Gävle kommun gjorde ett försök 
att locka lokala och mindre 
företag att lämna anbud vid 
upphandlingen av 
måltidsservice. Tyvärr fungerade 
det inte och jättarna Sodexo och 
Fazer Amica vann anbuden. 

Det blev inga avtal med lokala 
eller mindre företag i Gävle 
kommuns upphandling av 
måltidsservice. Trots att 
upphandlingen bröts ner i fem 
mindre delområden samt att det 
fanns ökade krav på att maten 
skulle tillagas på plats.
– Vi har verkligen försökt att ge 
både stora och små företag 
möjlighet att konkurrera, säger 
Mikael Hallqvist, inköpschef vid 
Gävle kommun.
Sodexo får fortsatt förtroende för 
stora delar av den kommunala 
maten. Men de är inte längre 
ensamma. Maten till kommunens 
äldreboenden ska under de 
kommande fyra åren lagas i Fazer 
Amicas centralkök i Upplands 
Väsby.
De båda internationella 
måltidsföretagen har vunnit tre 
av de fem avtalsområden som 
hittills är klara i den pågående 
upphandlingen. Mikael Hallqvist 
konstaterar:
– Nu vann två stora företag de 
första delarna av upphandlingen 
för att de är bra på det de gör 
och har en bra prisbild.
Två delområden är ännu inte 

klara. För förskolorna kommer en 
ny upphandling att inledas inom 
kort, då de anbud som lämnades 
in var för kostsamma. För 
området tillagning i grundskola 
pågår utvärdering.
Vid upphandlingen skärptes 
kvalitetskraven. Andelen 
ekologisk mat ska ökas från 30 
procent till minst 40 procent. Det 
kommer även fortsättningsvis att 
ställas krav på mat med färre 
tillsatser.
Avtalen löper över fyra år med 
möjlighet till förlängning i ett plus 
ett år. Årligen tillagas 3,8 miljoner 
portioner mat till en kostnad av 
cirka 120 miljoner kronor per år.
Källa: Inköpsrådet, 6 nov 2018
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Viktigt klimatmöte i Katowice 

Äntligen är det dags! På söndag 
inleder representanter för cirka 200 
länder årets klimatmöte, COP24, i 
polska Katowice. Under två veckor 
ska de förhandla för att komma 
fram till beslut om hur målen i 
Parisavtalet ska uppfyllas. Det mest 
kända är temperaturmålet, att den 
globala uppvärmningen ska hållas 
väl under 2 grader med ambitionen 
att sikta på 1,5 grader, men det 
finns också andra mål om 
klimatanpassning och finansiering.

Mötet i Katowice är det viktigaste 
sedan Parismötet år 2015. I år ska 
länderna ta beslut om hur målen i 
Parisavtalet ska nås. De ska komma 
överens om regler och riktlinjer 
som ska göra det möjligt att mäta 
om klimatarbetet går åt rätt håll.

Nyligen kom den beställda
specialrapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC som visade 
skillnaden mellan en global 
uppvärmning på 1,5 grader och 2 
grader. Det visade sig att en halv 
grad gjorde stor skillnad. 
Havsnivåhöjningen blir lägre, 
påverkan på människors hälsa blir 
mindre och för korallerna var 
skillnaden avgörande, så gott som 
alla skulle försvinna vid 2 grader.
Rapporten gjorde klart att 
utsläppen av koldioxid måste i det 
närmaste halveras till 2030.

Nu i veckan kom rapporten från 
Världsmeteorologiorganisationen, 
WMO, som visade att nivåerna av 
växthusgaser satte nya rekord 
under 2017, den genomsnittliga 

halten av koldioxid uppgick till 405, 
5 miljondelar.

Beslutsunderlaget till Katowice har 
förberetts under tre år. Det har gått 
lite trögt och i höstas sattes ett 
extramöte in i Bangkok. Inte heller 
där lyckades de nå så långt som de 
önskade.

– Vi hade velat få fram mer konkret 
text. Tidstillgången under mötet i 
Katowice är en praktisk utmaning, 
säger Johanna Lissinger Peitz, 
Sveriges chefsförhandlare och även 
en av EU:s tre förhandlare.
Källa: DN, 24 nov 2018
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*definition: 
Hög > 5 kg CO2e per kg
Mellan 1,5-5 kg CO2e per kg
Låg < 1,5 kg

De vanligaste produkterna på 
julbordet

Klimatpåverkan*

Skinka Hög
Köttbullar Hög
Sill, strömming, skarpsill Låg
Potatis Låg
Lax Mellan
Ägg Mellan
Revbensspjäll Hög
Prinskorvar Hög
Ost Hög
Bröd Låg
Risgrynsgröt Mellan
Julmust Låg
Lutfisk Mellan-hög
Grönkål /rödkål Låg
Rotsaker Låg
Rödbetor Låg

Gör en klimatbudget

Julen närmar sig med stormsteg och det 
är svårt att stå emot den enorma köphets
som uppstår. Men det är inte bara paket 
under granen som påverkar klimatet. Vi 
får inte glömma bort all mat, dignande 
julbord med alla konstens läckerheter, 
ofta förknippat med stora mängder 
matsvinn. Och som ni vet påverkar även 
maten klimatet.

Koldioxidutsläpp är det man oftast pratar 
om för hur vi påverkar jordens klimat och 
om man gör en koldioxid-budget kan det 
bli mer greppbart. Forskare har räknat ut 
att alla världens människor har 100 ton var 
att leva av, det vill säga som vi kan släppa 
ut på vår återstående livstid, om inte 
jordens uppvärmning ska nå 2 grader.

– Gör en klimatbudget, inte bara under 
julen utan för ett helt år. Man kan likna 
100 ton vid att du har 100 kronor att leva 
på resten av ditt liv. En verklig klimatbov är 
flyget. Firar vi jul och ledighet i Sverige 
eller tar vi flyget med hela familjen till 
varmare breddgrader? En flygresa till 
Thailand kostar då 5 kronor per person. En 
vegetarisk måltid mat kostar 0,0005 
kronor, säger Emma Persson från 
Länsförsäkringar.

Att producera 10 000 vegetariska måltider, 
mat i nästan 10 år, ger alltså 
koldioxidutsläpp jämförbart med en enda 
flygresa.

Som hjälp i beräkningarna av er 
klimatbudget kan ni till exempel använda 
Klimatkalkylatorn.se
Källa: Länsförsäkringar, 26 nov
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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/

DEKORATIVA SÄSONGSGUIDER

Illegala GMO-
sojabönodlingar i 
Ukraina

I Sverige har vi kontroll på våra 
odlingar och bönderna följer de 
regler och riktlinjer som finns, 
men vi importerar ungefär 
hälften av all mat. Hur ser det 
ut i andra länder?
-I Ukraina är situationen 
okontrollerbar, säger Gabriel 

Paun från Agent Green. 
I mer än 20 procent av de 
kontrollerade sojafälten odlades 
genmaipulerad soja, framförallt 
Monsantos glyphosatetåliga 
MON 40-3-2. Inga av dessa 
odlingar är registrerade som 
GMO-odlingar och frågan man 
bör ställa sig är hur dessa frön 
från Monsanto hamnat i 
Ukraina, fortsätter han.
Källa: Organic-Market info, 22 nov 
2019

Agent Green är en icke vinstdrivande 
NGO som startade 2009 i Rumänien 
med syfte och mål att skydda naturen. 

Monsanto köptes i höstas upp av det 
tyska kemikaliebolaget Bayer.

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

NU!

MIMI DEKKER

VÅRA KURSLEDARE

EVA FRÖMAN LOTTA BRINCK ULRIKA BRYDLING ERIK MÅNELD

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

