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Vem blir Årets EkoBoost, 2019?
Den 30 januari delar Rune Kalf Hansen ut
Ekomatcentrums nyinstiftade pris, Årets
Ekoboost. Priset går till den Fast Food
aktör som ökat sina ekologiska inköp mest
under 2018.
Prisutdelningen kommer att äga rum på
Fast food och Café mässan i Kista den 30
januari 2019.
Låter detta intressant ? Läs då mer på sid 4
och nominera gärna dig själv eller någon
annan snabbmatsaktör som du vet har
ökat sina ekoandelar under 2018! Alla
nomineringar mottages tacksamt, stor som
liten aktör är välkommen. Nominera
genom att maila oss:
info@ekomatcentrum.se
Rune och Fabian boostar Ekomackor på Kalf &
Hansen.

GOD JUL
Och
GOTT NYTT ÅR
Från Eva & Mimi

Den 31 december 2018 är sista
nomineringsdag

Läs om:
Debatt om ekologiskt är bra för klimatet, sid 2
Tyck till om Ekomatcentrums logga, sid 3
Nästan hälften vill ha nitritfri julskinka, sid 7
Var med och nominera årets matbluff, sid 9

Är Eko bra för klimatet?
DEBATT | EKOLOGISK MATPRODUKTION
De senaste dagarna har nyhetsmedier rapporterat om
en klimatstudie under rubriker som "Ekologisk mat är
sämre för klimatet". Problemet är att studien vare sig
handlar om eller bevisar detta.

mark kan inte automatiskt översättas till större
klimatpåverkan.

Enligt FN:s klimatpanel kommer merparten av
utsläppen av lustgas från användningen av konstgödsel i
jordbruket. Globalt står tillverkningen av konstgödsel för
1,2 procent av världens alla växthusgaser (IPCC Fourth
Debatt
Assessment Report: Climate Change 2007). Det kan
Det här är en argumenterande text med syfte att
jämföras med flyget som står för 2 procent. I det
påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Det är en av forskarna bakom klimatstudien, Stefan
ekologiska lantbruket används inte konstgödsel alls.
Wirsenius, som i ett eget pressmeddelande driver tesen I stället får grödorna sin näring från organisk gödsel, till
att ekologiskt lantbruk har betydligt större
exempel stallgödsel från djuren.
klimatpåverkan än konventionellt, trots att studien inte Precis som FAO, FN:s livsmedels- och
handlar om detta. Sveriges Radios Ekoredaktion, som
jordbruksorganisation, konstaterar i sin rapport
var först med att rapportera om klimatstudien med
"Organic agriculture and climate change mitigation
Stefan Wirsenius missvisande vinkling, gick under
(2011)" kan jordbruket – och
i synnerhet
det ekologiska
Göteborg
sdf Västra
Hisingen
fredagen (14/12) ut med en rättelse där Ekot tydliggör
– vara en del av lösningen för att dämpa utsläppen av
att studien egentligen inte säger något generellt om
koldioxid. På ekologiska gårdar bidrar den stora andelen
klimatavtrycket av ekologisk mat.
vallodling till ökad kolinlagring. Ekologiska lantbrukare
använder i större utsträckning lokalt producerat foder,
Klimatstudien, publicerad i den vetenskapliga
djuren är mer integrerade med växtodlingen och man
tidskriften Nature, presenterar en ny metod för att
använder naturgödsel i stället för konstgödsel. Det är en
beräkna klimatpåverkan från markanvändning. Metoden del av grunden till att det ekologiska jordbruket klarar
utgår i stort från att ju mindre mark vi använder till
sig utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
produktion av mat, desto mer skog som binder koldioxid Dessutom visar rapporten "Report of the special
Region Kronoberg
kan vi ha på planeten. Det är den här tanken som Stefan rapporteur on the right to food (2017)" från FN:s råd för
Wirsenius kopplar ihop med svenska skörderesultat för mänskliga rättigheter att jordbruksmetoder med mindre
två grödor, ärter och vete, i konventionell och ekologisk eller inga bekämpningsmedel – som i det ekologiska
produktion. Resonemanget, dragit till sin spets, skulle
lantbruket – har möjlighet att leverera tillräckligt stora
innebära att vi i Sverige borde odla all mat i Skåne och
skördar för att föda världens befolkning.
plantera skog på övrig jordbruksmark. På samma vis
som Wirsenius varnar för ekologisk mat kan han alltså
Hur en hållbar matproduktion ska se ut är en komplex
varna för mat från Norrland, som på grund av det kalla
fråga. Klimatpåverkan från vår mat behöver minskas på
Reveljen
klimatet får lägre skördar.
flera sätt. Att äta mindre men bättre kött, helst
Annons
ekologiskt och naturbeteskött, är viktigt. Därtill är det av
Lunds kommun
Vellinge kommun
Wirsenius gör därutöver ytterligare ett långsökt
stor vikt att minska matsvinnet. I Sverige går i dag en
antagande om att ökad ekologisk produktion i Sverige
tredjedel av den producerade maten till spillo.
indirekt skulle leda till skövling av regnskog. Det
Vi som arbetar för att främja ett hållbart jordbruk är
påståendet har ingen förankring i verkligheten. Vi har
övertygade om att framtidens matproduktion måste
ingen brist på åkermark i vårt land. Tvärtom finns stora bygga på hållbara metoder som ger oss levande bördiga
arealer åkermark som inte brukas alls. I realiteten är de jordar, stimulerar kolinlagring, biologisk mångfald, rent
verkliga orsakerna bakom avskogning i tropikerna
vatten och hälsosamma livsmedel. Vi är övertygade om
intensiv köttproduktion och intensiv odling av grödor
att vägen dit inte handlar om att satsa på ett intensivt
som soja och palmolja.
jordbruk som ensidigt ser till hög avkastning.
Att ekologisk produktion kan ge lägre skördar och därför
tar mer mark i anspråk i Sverige och övriga Nordeuropa Niels Andresen, verksamhetschef, Ekologiska Lantbrukarna
Eva Fröman, verksamhetsledare, Ekomatcentrum
har diskuterats tidigare. Men hur vår matproduktion
påverkar klimatet måste ses i sin helhet. Behovet av mer Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Charlotte Bladh André, vd, Organic Sweden
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Föreningen
Tyck till om Ekomatcentrums logga!
Vi funderar på att förnya vår logga och vill gärna ha in kommentarer om hur man uppfattar vår nuvarande logga.
Vi vore tacksamma om du kan avvara 2 min och gå in på länken för att svara på ett par frågor om vår logga!
Enkäten har 3 frågor angående våra loggor.
Länken är öppen t.o.m. den 20 januari
https://sv.surveymonkey.com/r/Logga_EMC

Ni kan också maila oss direkt och berätta vilken av de två loggorna ni sammanknippar mest med
oss och varför?

Ekomatcentrums logga

eller

Ekohjulet

Maila dina kommentarer på info@ekomatcentrum.se

Lilla Ekomatsligan i Sandviken

Förskoleköken i Sandviken hade ingen möjlighet att ta sig till
Lillas Ekomatsligans diplomutdelningen i Malmö den 15 nov
utan höll istället sin egen diplomering, den 12 december i
Sandviken. Stort grattis till alla vinnare och speciellt till Stefan
Eidem på Solgårdens förskola som hade hela 50 % ekologiskt
och därmed toppade ligan i Sandviken.

Bilden t.v. Alla diplomerade
kök i Sandviken.
Bild ovan : Vinnare i
Sandvikens Lilla Ekomatsliga,
Stefan Eidem på Solgårdens
förskola.
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EKOUTMANINGEN i Sigtuna

Föreningen
Mingel på NOFF
Ekoutmaningen
Sigtuna

Vinnarna i Sigtunas Ekoutmaning 2018

Ekomatcentrum har kartlagt det ekologiska utbudet
i kommunens butiker och restauranger sedan 2014.
Varje år genomförs en diplomeringshögtid med
vinnarna. Stora Coop i Märsta, Willys i Märsta,
Hotell Kristina och Sigtuna Folkhögskola var fyra
vinnare i lika många kategorier i Sigtunas
Ekoutmaningen för sina ekologiska och
klimatsmarta satsningar. Diplom delades ut av Gill
Brodin (C) på Sigtuna kommuns Företagarlunch den
15 november i Märsta.
Stora Coop i Märsta hade största och bredaste
utbudet av ekologiskt 2018. Willys hade den bästa
och tydligaste skyltningen av ekologiskt 2018. Hotell
Kristina hade 68 % ekologiska inköp 2017 och
Göteborg
sdf Västra
Hisingen
Sigtuna Folkhögskola hade
det bästa
vegetariska
och
veganska utbudet på menyn.
Ladda ner rapporterna och läs mer på:
http://ekomatcentrum.se/rapporter/

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
Lunds kommun
snabbmatsrestauranger
och trafiknära
restauranger eftersom vi anser att det
finns mycket att göra inom inom dessa
segment.

Vellinge kommun

Vellinge kommun

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 ekologisk snabbmat. 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
Örebro kommun
värdig kandidat till info@ekomatcentrum.se senast den 31/12.
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Nyheter
Svenskarna äter
mindre kött
Fortfarande äter
genomsnittssvensken stora
mängder kött, men under 2017
minskade antalet kg pp till 85,5
kilo (jämfört med 87,5 kilo under
2013-2016).

importerade köttet.
Konsumtionen av svenskt kött har
ökat. Svenskarna väljer allt mer
svenskt kött och svensk matfågel.
Ekomatcentrum välkomnar en
utveckling som leder till att det
kött som konsumeras väljs med
omsorg och hänsyn till
produktionsmetod och
djurvälfärd.
Källa: SVT nyheter, 4 dec 2018

Det som minskat är det

Labköttet på
frammarch

Prototypen av en liten bit biffstek för
ca 500 kr. Bild: Aleph Farms

För fem år sedan
presenterades den första
hamburgaren gjord på celler
från nötkreatur. Kostnaden på
den burgaren var ca 2, 5
miljon kr. Den prototyp som
nyligen visades upp av Didier
Toubia, medgrundare och VD
för Aleph Farms, hade en helt
annan prislapp, ca 500 kr.
Denna gårng var det inte en
hamburgare utan en portion
biffstek. Fortfaraande en dyr
hamburgare, men enligt
Toubia ¨inte helt galet¨.

Förutom priset är tjockleken
på köttet som i nuläget är ca
5 mm. Teamet har redan
utvecklat ett tillväxtmedium
som är vegetabiliskt.
Standarden för cellkultur är
att använda sig av ett serum
från foster, exempelvis från
nötdjur. Några få celler
behövs även för att starta upp
cellkulturen. Dessa celler tas
från ett levande djur.
Källa: The Guardian, 14
december 2018
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Forskning
Vad begränsar expansionen av
ekoodling?
I ett nytt forskningsprojekt ska man
studera vad det är för faktorer som
begränsar en expansion av
ekologiskt certifierad mark i
Sverige. Det är forskare vid Lunds
Universitet och SLU som beviljats
medel från FORMAS till projektet.
Trots en kraftigt ökad konsumtion
av ekologiska livsmedel har
certifieringen av jordbruksmark inte
hängt med i motsvarande takt.
Enligt SLU beror det på att endast
en liten del av den mest produktiva
åkermarken odlas ekologiskt.
Projektet är tvärvetenskapligt och
kommer att utgå från agronomi,
ekonomi och ekologi.

Kan vi lita på
företagsfinansierade
forskningsstudier?
Axel Mie, forskare på EPOK, har
tillsammans med Christina Rudén vid
Stockholms Universitet och Philippe
Grandjean vid Syddansk Universitet
har granskat rådata från en
företagsfinansierad
säkerhetsutvärdering av
insektsmedlet klorpyrifos.
Detta ämne används i ett stort antal
grödor i många länder inklusive ett
20-tal inom EU. Medlet är inte
godkänt i Sverige, men vi exponeras
i ungefär lika stor utsträckning som i
andra länder, bland annat genom
importerad frukt.

SLU beskriver en av anledningarna
till angelägenheten i projektet är att
en ökade ekologisk areal kan vara
ett sätt att nå flera av de globala
målen, till exempel "hållbar
konsumtion och produktion" och
"ekosystem och biologisk
mångfald". Det är också en
indikator för det svenska miljömålet
om en giftfri miljö och en
målsättning i den nationella
livsmedelsstrategin där man vill att
30 procent av åkermarken ska vara
ekologiskt brukad år 2030.
Källa: Ekoweb, 6 december 2018

Resultatet av studien visade negativa
effekter som inte rapporterats i
slutsatsen från företagsstudien,
nämligen att medlet hade en tydlig
effekt på lillhjärnans storlek hos
försöksdjuren, även vid mycket låga
doser.
Innan ett bekämpningsmedel
godkänns i EU måste det först
utvärderas och testas för eventuella
risker hos människor och miljö.
Vanligtvis genomförs dessa tester
genom att företaget som säljer
bekämpningsmedlet ger
kommersiella testlaboratorier i
uppdrag att genomföra de
djurförsök som sedan är viktiga i
utvärderingen av medlet.

Omfattande oberoende forskning
pekar sedan tidigare dessutom på
att klorpyrifos påverkar hjärnans
utveckling negativt, inklusive lägre
IQ hos barn, redan vid de låga doser
som befolkningen allmänt utsätts för
via maten.
– En slutsats vi drar är att det finns
en risk att resultat från
företagsfinansierade
toxicitetsstudier inte rapporteras
korrekt. Detta påverkar
myndigheternas möjlighet att
utvärdera bekämpningsmedlen på
ett säkert och giltigt sätt. En annan
slutsats är att oberoende akademisk
forskning bör ges högre status i
utvärderingen av kemikaliers
säkerhet, säger Axel Mie.
Källa: SLU, 29 nov 2018
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Aktuellt
Nästan hälften av svenskarna uppger att de
skulle vilja köpa nitritfri julskinka, enligt
undersökning.
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göra uppger hela 48 procent att de skulle vilja
köpa en nitrifri, Krav-märkt och naturligt gråare
julskinka, istället för en rosa skinka med tillsatt
nitrit.
Utan nitrit blir skinkan nämligen mindre rosa i
färgen (se faktaruta). Endast 23 procent vill
hellre köpa den rosa nitritskinkan medan 29
procent svarar att det inte spelar någon roll.

Bild: KRAV

Idag kan julskinkor utan konserveringsmedlet
nitrit vara svåra att hitta. Men trots den skrala
tillgången verkar efterfrågan vara stor. I en
konsumentundersökning* som Krav har låtit

I Krav-märkta produkter, till skillnad från i EUekologiska, får nitrit inte användas. Därför är
endast en liten del av de ekologiska skinkorna
Krav-märkta. Även reglerna för djurvälfärden är
striktare hos Krav.
Källa: Äkta Vara, 10 december 2018

FAKTA: Nitrit
•Matindustrin menar att nitrit används för att skydda oss mot farlig
botulism. Det är dock bara en del av sanningen. Mot
botulinumbakterien finns faktiskt flera andra effektiva motmedel,
som vanligt salt, kall förvaring, lågt ph, rökning och låg vattenhalt.
•Tillsatsen används ibland också för att ge produkterna längre
hållbarhet, men ett av de viktigaste skälen är att den färgar köttet
attraktivt rosa, förändrar dess smak och gör att man kan pumpa i
mer billigt vatten. Dessa saker talar industrin dock ofta tyst om.

•Det finns dessutom misstankar om att charkprodukter med nitrit i
kan vara skadliga, eftersom det kan bildas cancerframkallande
ämnen.

Äkta vara har även tittat på
utbudet av pepparkakor i
butikerna och det visade sig
att majoriteten fortfarande
innehåller palmolja. Jämfört
med deras undersökning för
två år sedan fanns det något
fler alternativ utan palmolja,
men fortfarande är dessa i
minoritet. Läs mer på
äktavara.se
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Aktuellt
Resterkocken- tävling på rester
Under oktober och november månad pågick
tävlingen Resterkocken. I tävlingen skickar skolelever,
individuellt eller klassvis, in bidrag på maträtter
tillagade på rester.
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Äppelglass på nedfallna äpplen och gamla äggvitor,
skrumpna rotfrukter blev en smarrig grönsakskaka,
gamla ägg blev crêpes och torra kardemummabullar
förvandlades till goda skorpor när barn och
ungdomar i södra och nordvästra Skåne gjorde
fantastiska restrecept. Resterkocken resulterade till
slut i 24 vinnarbidrag.
Totalt inkom 160 bidrag och många tävlande hade
tänkt till kring hållbarhet, hur man avgör hur gammal
en matvara är och hur man mest klimatsmart kan
använda sina matrester.
- Matsvinn är ohållbart både för miljön och
plånboken och är ett stort resursslöseri. Vi glada över
att så många har engagerat sig i årets Resterkocken.
Det känns viktigt att öka kunskapen kring matsvinn,
våga smaka och lukta innan maten kastas.
Resterkocken återkommer nästa höst, då hoppas vi
på ännu fler bidrag från fler kommuner. Att minska
matsvinnet ingår i kommunens avfallsplan och i FN:s
globala mål
för hållbar utveckling och ligger helt rätt i tiden,
säger Ann Thorén, projektledare.
Läs mer om de vinnande recepten på:
www.resterkocken.se
Så här gick tävlingen till:
Utmaningen var att laga något riktigt smaskigt av
resterna i kylen, rädda mjölken med kort
utgångsdatum eller leta fram förra årets grötris i

skafferiet och gör ett supersmarrigt mellanmål.
Recepten skickades in tillsammans med bilder eller
filmer. Resterkocken återkommer hösten 2019.
Om Resterkocken:
Resterkocken riktade sig till grundskolorna i södra
och nordvästra Skåne. Kampanjen har som mål att
minska matsvinnet i hushållen. Resterkocken är ett
initiativ av Sysav, NSR och LSR med ägarkommuner.
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot,
återvinner och behandlar avfall från hushåll och
industrier i södra Skåne.
Källa: Sysav,14 december2018

Fakta om matsvinn:
•En barnfamilj kan spara minst 3 000–6 000
kronor per år på att minska sitt matsvinn.
•De livsmedel som hushållen slänger mest av är
frukt och grönsaker följt av kött, fisk, skaldjur och
ägg samt bröd och bakverk.
•Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000
ton matavfall. Nästan hälften av det som slängs
är mat som hade kunnat ätas.
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Aktuellt
Naturskyddsföreningen rätar ut frågetecken!
Då och då dyker det upp negativa artiklar om ekologiskt i media
vilket kan leda till förvirring om hur man som konsument ska
förhålla sig.
Naturskyddsföreningen har nu skrivit svar på 8 vanliga frågor och
svarat på den. Missa inte att läsa det på:
https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/8-satt-att-doda-myterom-ekologiskt
Källa: Naturskyddsföreningen. 20 december 2018

Årets Matbluff 2018
Förra året utsågs Polaricas
Kronhjortskav till årets matbluff av
Äkta Vara.
Har du uppmärksammat någon
livsmedelsprodukt som utger sig för att
vara något som den inte är? Missa då
inte att nominera till årets matbluff!
Maila till: matbluff@aktavara.org och
berätta varför du nominerar just den
produkten.

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
VÅRENS 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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