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Med laddade batterier…

Efter en lång varm sommar har vi ett späckat 
nyhetsbrev till er. Efterfrågan på vissa ekologiska 
livsmedel har varit stor och vissa varor har i etapper 
till och med varit slutsålda i handeln under 
sommaren, ex bananer, ägg, potatis m fl. Tester som 
visar på höga halter av gifter och bekämpningsmedel 
i det konventionellt odlade lär inte heller minska på 
efterfrågan för ekologiska produkter. Något vi 
givetvis är glada över, men vi hoppas även att den 
svenska produktionen följer den ökade efterfrågan. 
Den årliga Ekomatsligan är i år inplanerad till den 
12 november. Inbjudan följer inom kort men vi kan 
avslöja att temat i år är fisk och Isabella Lövin, 
författare till boken ¨Tyst hav¨, kommer att deltaga. 
Vi har även tagit fram ett grönsaksmemory. 
Läs mer om allt detta  i nyhetsbrevet. 

Hälsningar från Mimi och Eva

Klimatsmart memoryspel
Vi har tagit fram ett memoryspel med färgstarka 
fotografier på frukt och grönsaker. Spelet levereras i en 
ask som innehåller två varianter av spelet med olika 
svårighetsgrader. Varje spel består av 25 olika par. Spel 
1 är den lättare varianten och har bild och ord på varje 
par. Spel två syns på bilden och där paras bild och ord 
ihop. Spelet riktar sig främst till barn i förskolan och 
lågstadieelever och fungerar som ett utmärkt 
komplement till läsundervisningen. Priset på spelen är 
90 kr exkl moms och porto. 

Spelet kan beställas på info@ekomatcentrum.se.

Barista vann Änglamarkspriset
Vinnare av Änglamarkspriset 2013 som Coop står 
bakom, blev Barista ‐ Skandinaviens första etiska 
cafékedja. Barista serverar enbart ekologiskt och 
Fairtrade‐märkt kaffe. Kaffekedjans modell är att 
betala ett skäligt pris direkt till bondekooperativen 
vilket ger odlarna möjlighet att bygga sin egen 
framtid med skolor, vårdcentraler och vattenrening. 
Prissumman om 100 000 kronor delades ut vid en 
ceremoni på Skansen i Stockholm idag.
Coop startade Änglamarkspriset 2002 med syfte att 
ge uppmärksamhet och uppmuntran till personer 
som gör förtjänstfulla insatser inom miljö och ekologi. 
De övriga tre finalisterna var:
Kostcheferna i Örebro kommuns grundskolor ‐ som 
skapat plattformen ´Smartare mat´ i syfte att minska 
matsvinnet.
Anna‐Kajsa Lidell ‐ livsmedelsinnovatör som saluför 
bönmassan ´Beat´. 
Way out West – musikfestival med starkt miljöfokus. 
Pressmeddelande Coop 2013‐09‐01
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Leröy Seafood Group och Bellona bildar 
gemensamt bolag för ekologiskt hållbart 
vattenbruk!

Leröy, ett av Norges ledande företag inom 
laxodling, och Bellona, välkänd norsk 
miljöorganisation, har tillsammans bildat ett 
samägt bolag inom vattenbruk, Ocean Forest. 
Företagets mål är att etablera en hållbar 
produktion av biomassa och energi längs den 
norska kusten.

Läs mer:
http://www.leroyseafood.com/Investor/Om‐
Leroy/Nyheter/2013/August/Leroy‐og‐Bellona‐
starter‐havbruksselskap/

http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2013/B
ellona_og_Leroy_etablerer_selskapet_Ocean_For
est

Inlagda rödbetor onyttigaste grönsaken
”Tråkigt att hänga ut någon” Spenat och andra gröna 
blad toppar listan över de nyttigaste grönsakerna, 
enligt en ny analys från Livsmedelsverket.
Föga förvånande är kanske också att de följs av gröna 
bönor och broccoli.
– Nej, det bekräftar gamla uppgifter, säger 
nutritionisten Veronica Öhrvik, som däremot kallar 
kantarellen för en bubblare.
Den hamnar nämligen precis utanför 10‐i‐topp‐listan 
över de undersökta grönsakerna, rotfrukterna och 
svamparna.
– Kantareller innehåller 2‐3 gånger så mycket D‐
vitamin som lax per 100 gram, säger hon.
Topplistan har korats utifrån innehållet av fibrer, 
vitaminer, mineraler och antioxidanter. Längst ner på 
listan finns inlagda rödbetor.
– Det är tråkigt att hänga ut någon. Alla grönsaker är 
ju nyttiga. Men att variera är viktigare än att bara äta 
de nyttigaste, säger Veronica Öhrvik

Ref: TT, 9 aug 2013, 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/inlagda‐
rotbertor‐onyttigaste‐gronsaken

Förslag på nya eko‐regler 2014
EU:s gemensamma regler för ekologisk odling ska 
uppdateras. I mars nästa år lägger EU‐kommissionen 
ett förslag.
I förslaget kommer bland annat skärpt kontroll av 
certifieringsföretagen ingå, enligt nyhetsbrevet Agra 
Europe. EU:s revisionsrätt har kritiserat den gällande 
lagstiftningen för att vara för svag när det gäller just 
kontrollen.
Lagförslaget väntas också innehålla globala standards 
för handel med ekologiska produkter och hur man ska 
hantera riskerna med att genmodifierade grödor 
blandas med ekologiska genom korsbefruktning.

Ref: Lantbrukets affärstidning, 28 augusti, 2013

Bananen fortfarande i topp
Bananen håller ställningarna som svenskarna 
favoritfrukt, följd av äpple och apelsin. Det visar 
Icas 10‐i‐topplista över fruktförsäljningen i cirka 
1 400 Ica‐butiker. Svenskarna köper sina 
favoriter år efter år, samtidigt som de är nyfikna 
på mer exotiska frukter. Allt fler väljer även att 
köpa ekologisk frukt, vilket har underlättats av 
att allt mer säljs i lösvikt. Under första kvartalet 
2013 steg försäljningen av ekologiska frukter 
och grönsaker med 42 procent i volym.
På 4 ‐ 10 plats kommer småcitrus, päron, melon, 
vindruvor, nektarin/persika, avocado och kiwi. 
Bubblare är persimon, physalis och mango. 

Ref: 
http://www.livsmedelifokus.se/news.aspx?news
id=14967
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Ställer KRAV på maten: Ekologi, etik och social rättvisa
KRAV‐märket är vida känt men det som alla kanske inte vet är att det är en 
fristående organisation som ägs av ett antal företag och organisationer som 
representerar både producent‐ och konsumentintressen. Det som är den 
huvudsakliga skillnaden mellan KRAV och ekologiskt är att KRAV är en märkning 
av varor som står för en viss standard när det kommer till miljö och djurhållning. 
– Det är skillnad på KRAV och EU‐ekologi, KRAV ställer mer krav samtidigt som 
det tar etisk hänsyn. KRAV accepterar bara ett visst antal tillsatser medan EU 
accepterar fler, säger Karin Vogt som är KRAV‐ambassadör.

Att vara ambassadör för KRAV innebär att man informerar vad det står för och 
om ekologi. Ambassadörer på KRAV är helt vanliga konsumenter som ideellt har 
valt att utbilda och föreläsa.

– Det handlar om hälsa, miljö, djurhållning, etik och social rättvisa. Många 
blandar ihop det med Fairtrade men de är både etiskt överlappande och har 
samma grunprinciper, säger Marcella de la Garza som också är ambassadör.

Ref: Anna Nordström, http://www.nwt.se/hagfors/article1349646.ece

KRAV ambassadörer, 
Foto: Anna Nordström 

Arla sålde 40 000 liter 
konventionell mjölk som 
ekologisk
I början av juli månad 
upptäcktes att mjölkbolaget 
Arla:s mejeri i Jönköping sålt 
konventionella mjölkprodukter 
som ekologiska. Totalt 
omfattades drygt 40 000 liter 
mjölk. Men Livsmedelsverket 
och certifieringsbolaget KIWA 
tog enligt uppgift beslutet att 
produkterna inte behövde 
återkallas. Det ställde Arla upp 
på.
– Vi har handlat i enlighet med 
de riktlinjer som finns, säger 
Gina Kylin, senior 
kvalitetsspecialist, Arla Foods.

Ref: H Frisell,  Foodmonitor.se, 
22 juli 2013

Ekogård lockar mer än playan
Vissa väljer att avnjuta sommaren i svinstian i stället för på 
playan. Allt fler volontärer söker sig till ett lantliv hos svenska 
bönder som slår upp sina dörrar till ladugårdarna.  Nuförtiden 
kallas det wwoofing – att semestra på en ekologisk bondgård. I 
Sverige har antalet gårdar i nätverket ökat från ett tiotal 2005 till 
164 i dag. En gård som tar emot volontärer är  Goagård i 
nordvästra Skåne. – Hos oss är det nog osten som lockar. Här får 
de jobba i mejeriet och se hur man gör ost och mjölkar getter, 
säger Katarina af Wetterstedt på Goagård. Hon tvingas att säga 
nej till en hel del förfrågningar från sugna turister. Intresset är 
stort.

– Det är framförallt under sommaren, men vi har folk här året 
runt. Ofta är de till stor hjälp, och vi får lära känna fantastiskt folk 
från hela världen.

World Wide Opportunities on Organic Farms (Wwoof) består av 
flera organisationer som förmedlar volontärplatser på ekologiska 
gårdar i hela världen. Antalet gårdar i nätverket har vuxit i snabb 
takt – från ett tiotal 2005 till 164 i dag. För att ta del av utbudet i 
Sverige måste man vara medlem i Wwoof Sweden. 
Medlemskapet kostar 25 euro per år.

Omkring 75 procent av volontärerna i Sverige är från utlandet.

Ref: Wwoof Sweden, 
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ekogard‐lockar‐mer‐an‐
playan/, 30 juli 2013
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Förvaringen påverkar grönsakers näringshalt Foto: Scanpix

Välj hur nyttiga dina grönsaker ska vara
Ljuset påverkar näringen Hur nyttig en grönsak blir beror på 
hur man förvarar den. Det kan också spela roll när på dygnet 
man tillagar den hävdar forskare i ny rapport. 
Det är inte bara tiden ute på åkrarna som avgör hur nyttig 
en grönsak blir. Grönsakerna fortsätter nämligen att leva en 
tid efter att de har skördats och hamnat i affärernas frukt‐
och grönsaksdiskar. Och grönsakerna påverkas kraftigt av hur 
vi väljer att förvara dem, det visar amerikansk forskning som 
publiceras i veckans nummer av Current Biology.

– Grönsaker och frukt kan, även sedan de skördats, reagera på ljussignaler och ställa om sin ämnesomsättning 
på ett sätt som påverkar både hur hälsosamma och motståndskraftiga mot insekter de är, säger forskaren 
Janet Braam. Många processer som pågår inuti växter och djur påverkas av yttre faktorer som ljus och 
temperatur. Dygnsrytmen påverkar helt enkelt den kemiska balansen i kroppen eller i växten. Forskarna var 
nyfikna på att se vad som hände med den balansen efter de skördat grönsaken och därmed skurit av den från 
själva moderväxten.

Dygnsrytmen viktig
De började med att titta på kål eftersom kålväxter innehåller så kallade glukosinolater, en slags aromämnen. 
De påverkar inte bara smaken utan har också visat sig ha en skyddande effekt mot cancer och de är viktiga för 
att skydda växterna mot insektsangrepp. Forskarna förvarade kålen antingen helt i ljus, helt i mörker, eller så 
behöll de dygnsrytmen och växlade ljusförhållanden med 12‐timmarsintervall.
När experimenten gjordes i rumstemperatur var resultaten slående. Halterna av det cancerhämmande 
ämnet ansamlades i betydligt högre mängder i den kål som fick behålla normal dygnsrytm. Under vissa 
tidsperioder fanns det 2‐3 gånger så höga halter som i den kål som förvarades helt i ljus eller helt i mörker. 
Även skadorna från insektsangrepp var betydligt mindre hos kålen som fick behålla sin ursprungliga 
dygnsrytm.
– Vi kanske borde förvara våra frukter och grönsaker i ljus‐mörker‐cykler och tajma när vi ska laga till dem 
och äta dem för att höja deras hälsovärde, säger Janet Braam.
När samma experiment gjordes i kylskåpstemperatur gick det däremot inte att se några tydliga skillnader 
mellan olika ljusförhållanden. Och hos den kål som fick behålla dygnsrytmen nådde halterna av det 
cancerhämmande ämnet inte lika höga nivåer som när kålen förvarades i rumstemperatur.

Gäller fler grönsaker
Forskarna undersökte också vad som hände med förmågan att motstå insektsangrepp hos några grönsaker 
som inte är kålväxter, och som därmed inte innehåller glukosinolater.
Det visade sig att både sallad, spenat, zucchini, sötpotatis, morötter och blåbär klarade sig betydligt bättre 
från insektsangrepp om de fick behålla sin dygnsrytm och förvaras i omväxlande ljus och mörker. Enligt 
forskarna tyder det på att dygnsrytmen påverkar ämnesomsättningen, och därmed näringsinnehållet, hos 
många olika slags grönsaker.
– Det kanske vore idé att skörda och frysa, eller på annat sätt konservera, grönsakerna på vissa tider på 
dygnet när näringsvärdet och värdefulla växtkemikalier är på topp, säger Janet Braam.
Ref: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valj‐hur‐nyttiga‐dina‐gronsaker‐ska‐vara
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Världens dyraste hamburgare: 2,2 Mkr
För första gången har odlat kött serverats, i form av 
en 140‐grams hamburgare som kostat 2,2 miljoner 
kronor att tillverka.

Förutom det malda nötköttet, som odlats fram från 
muskelceller från en levande (ekologisk) ko, innehöll 
pannbiffen salt, äggpulver och ströbröd, och hade 
fått en aptitlig grill‐lik kulör av rödbetsjuice och 
saffran. Professor Mark Post från Maastricht‐
universitet i Nederländerna, vars labb odlat köttet, 
serverade burgaren vid en presskonferens i London. 
Den amerikanske matskribenten Josh Schonwald och 
den österrikiska livsmedelsforskaren Hanni Ruetzler
var frivilliga munskänkar. Efter att ha tagit en tugga 
sade Ruetzler: 

"Jag hade förväntat mig att konsistensen skulle vara 
mjukare. . . Det är nära kött. Det är inte lika saftigt".

Vetenskapsmännen tror att odlat kött kan finnas i 
livsmedelsaffärer om tio‐tjugo år. Mark Post forskar 
vid universitetet i holländska Maastricht och biffen i 
2,2‐miljonershamburgaren har ”odlats” fram i 
laboratoriet. Biffen är gjord av muskelfibrer som 
odlats fram från stamceller från nötboskap.

Om framtidens burgerbiffar kunde tillverkas i 
laboratorier skulle utsläppen av koldioxid och 
metangas minska radikalt. Enligt artikeln svarar 
köttbesättningar för 5 procent av koldioxidutsläppen 
och 30 procent av metangasutsläppen (korna 
pruttar).  Ref:  Dagens industri.se, 5 augusti 2013

Alger kan bli mat, foder, medicin och 
energi
Ett svenskt forskningsprojekt om hur alger skulle 
kunna odlas och för att producera mat, medicin och 
energi har fått hela 31 miljoner i anslag, ovanligt 
mycket i de här sammanhangen. Projektet leds av 
Fredrik Gröndahl från Sven Lovéncentret i 
Fiskebäckskil. 
– Jag blev väldigt förvånad, eller snarare glatt 
överraskad. Ja, det är nästan som att vinna högsta 
vinsten för en forskare i marinbiologi‐ eller snarare 
industriell ekologi på KTH, som är Fredrik Gröndahls 
egentliga tillhörighet. 

Det är det statliga vetenskapsrådet Formas som delat 
ut 25 miljoner. Regioner, kommuner och enskilda 
livsmedelsföretag bidrar med resten. Så här beskriver 
han projektet:
– Algerna som vi odlar ska vi sen stoppa in i ett 
bioraffinaderi, där vi kan utvinna mat eller 
mattillsatser, det kan vara djurfoder, vi ska titta på 
värdefulla kemikalier, material och sådant som man 
kan få fram.
Men inte nog med det, den algmassa som blir kvar, 
den kan användas som biomassa för att producera 
energi. Och restprodukten, den kan bli näring till 
odlade växter. Och det är viktigt för miljön att algerna 
odlas vid kusten:

Odling av alger kan ta upp övergödande ämnen från 
havet och komma till nytta på många sätt. 
Foto: Jim Conrad

– Hela poängen är då att odlingen ska vara i havet, så 
att algerna också plockar upp närsalter så att det inte 
bidrar till övergödningen, utan kanske förbättrar 
miljön lokalt när man tar upp dem.
Projektet ingår i en ny internationell tillväxtgren som 
kallas för blå tillväxt, där man utvecklar nya näringar i 
havet och vid kusterna.
Ref: Karin Ullvén, SLU, 27 augusti 2013
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Ekobananer tog slut efter giftlarm
Giftlarmet fick efterfrågan på ekobananer att skjuta i 
höjden. Nu tvingas leverantörerna kvotera leveranserna  
till de olika butikerna i hela landet.

Det var i början av augusti som Barometern kunde 
berätta om den stora granskning som konsumentsajten 
Testfakta låtit göra. Som mest hittade laboratoriet som 
anlitades sju olika gifter i skalet på en och samma 
banansort. Flera av bekämpningsmedlen fanns inte 
heller bara i skalet. De hade gått in i fruktköttet också. 
De enda bananerna som inte visade något gift alls vid 
undersökningen var de ekologiska. Testfaktas 
undersökning fick stor spridning. Och strax därefter tog 
ekobananerna slut i hela Sverige. 

–Catharina Grundström på Ica Maxi i Kalmar tror att det 
finns flera skäl till den stora efterfrågan. Många tycker 
ekobananerna är godare och naturligare. Sedan finns 
det en allt större grupp konsumenter som köper 
ekobananerna för att skapa efterfrågan. 

Den stora bristen på ekobananer bekräftas även av Ica 
centralt. Pressekreterare Sara Hjelm säger att 
efterfrågan var stor långt innan Testfaktas avslöjande.
– Ekologisk frukt över huvud taget är mycket populärt. 
Det har ökat med 19 procent den sista tiden. 

Ref: 
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/ekobananer
‐tog‐slut‐efter‐giftlarm%283912364%29.gm

Giftiga meloner har sålts på Ica-
butiker
Höga halter av ett förbjudet 
bekämpningsmedel, karbofuran, har upptäckts i 
honungsmeloner som sålts i Ica‐butiker. 
Barn är särskilt i farozonen vid exponering för 
bekämpningsmedlet, och det räcker med 100 
gram för att ett barn ska få 
andningssvårigheter. Det rapporterar SVT:s 
Sydnytt.
– De akuta symptom man kan få är till exempel 
illamående, ryckningar i musklerna och 
andningssvårigheter, säger Annelie Widenfalk 
på Livsmedelsverket

Karbofuran är helt förbjudet för användning på 
livsmedel inom EU, och det används i 
normalfallet som insektsmedel.
De giftiga melonerna importerades av 
grossisten Internova Frukt och Grönt AB i 
Helsingborg i slutet av juli, och omkring 700 kilo 
ska ha sålts vidare till Ica. Grossisten har 
återkallat melonerna.

Ref: 
http://www.expressen.se/kvp/giftiga‐meloner‐
har‐salts‐pa‐ica‐butiker/
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Palmolja ‐ vegetabiliskt fett

Palmolja finns i margarin, chips, glass och kakor, men 
också i tvål och stearinljus. Palmolja är en finstilt 
ingrediens, som orsakar skövling av världens 
regnskogar. Produkter som kan innehålla palmolja är 
exempelvis flingorna, pepparkakor och chips. Ofta 
gömmer den sig även under beteckningen ”vegetabiliskt 
fett” eller ”vegetabilisk olja” eftersom det inte är 
nödvändigt att specificera vilken typ av olja eller fett som 
används. Bakom de begreppen kan till exempel finnas 
palmolja, kokosfett, majsolja eller en blandning av flera 
fetter. Annat vegetabiliskt fett, till exempel rapsolja eller 
linfröolja, som är fetter som rekommenderas ur 
hälsosynpunkt, brukar ofta uppges under eget namn i 
ingredienslistor medan palmolja och kokosfett, som båda 
innehåller mycket mättat fett, ofta döljer sig bakom 
samlingsnamnet.

Måste stå på förpackningen
Från och med den 13 december 2014 införs en ny 
förordning, som gör att producenterna måste ange vilka 
vegetabiliska fetter och oljor det handlar om, så att 
konsumenterna kan se och göra egna val. 
– Det här är uppgifter som konsumenterna vill ha reda på, 
så det är ju bra att det blir tydligare, säger stadsinspektör 
Lena Wallin på Livsmedelsverket. Det finns företag, som 
redan nu skriver ut palmolja i innehållsförteckningen.

Mycket mättat fett
– Livsmedelsverket har egentligen inget emot palmolja 
som livsmedel, men vi avråder från att äta alltför mycket 
palmolja eftersom det, precis som smör och kokosfett, 
innehåller en stor andel mättat fett, säger Eva Warensjö
Lemming, nutritionist på Livsmedelsverket. Att äta lite 
pepparkakor med palmolja i är inte farligt om du äter bra 
i övrigt, säger hon. Palmolja är, liksom smör och 
kokosfett, fast i rumstemperatur, vilket ger särskilda 
egenskaper som inte alla fetter har.

När debatten om de farliga transfetterna kom byttes 
transfett i många fall ut mot palmolja.
Förutom i livsmedel används palmoljan också i 
tillverkning av bland annat tvål, ljus, tvättmedel och 
hudkräm. Dessutom kan palmolja omvandlas till 
biodiesel, vilket ytterligare ökar efterfrågan. 
Odlingsarealerna har därför ökat rekordartat och allt mer 
regnskog måste skövlas för att ge plats åt nya plantager.

Enligt Världsnaturfonden WWF har odlingen av palmolja 
tredubblats under de senaste 30 åren och är på väg att ta 
över sojans roll som den största oljeproducerande 
grödan i världen.

Malaysia och Afrika
Palmoljan kommer från snabbväxande oljepalmer, som 
odlas i plantager främst i Indonesien och Malaysia, men 
också bland annat i Colombia, Brasilien, Nicaragua, 
Kenya, Uganda, Kamerun och Liberia.
Skövlad regnskog innebär enorma koldioxidutsläpp när 
marken eldas. Ensidig odling av bara ett växtslag gör att 
jorden utarmas och att många värdefulla växter, som 
finns i regnskogen riskerar att utrotas.
Skövlingen påverkar också regnskogarnas rika djurliv. Ett 
exempel på djur som drabbats är orangutangerna på 
Sumatra, som minskat med 86 procent jämfört med 
tidigare och om deras livsutrymme minskar i samma takt 
kommer de att vara utrotade inom tio år, enligt WWF. 
Pengarna som finns att tjäna på palmoljan har också i 
flera fall lett till våldsamma konflikter mellan 
produktionsbolag och lokalbefolkning.
I spåren av plantagerna har också följt skogsbränder, 
användning av miljöfarliga bekämpningsmedel, 
förorenade vattendrag och utarmade jordar. Både 
Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen arbetar 
för att minska användningen av palmolja och att minska 
skadeverkningarna som palmoljan ger i 
producentländerna. 
– Vi vill inte bojkotta palmolja, men det är inte hållbart 
att vi använder så mycket palmolja per person som vi gör 
i dag, säger Maria Rydlund på Naturskyddsföreningen. 
När palmoljan odlas på ett hållbart och rättvist sätt är 
den ju en produkt, som kan ge både arbete och 
förbättrad ekonomi till befolkningen i dessa länder. 

Certifierad palmolja
Naturskyddsföreningen vill att den palmolja som ändå 
används ska vara certifierad. I dag är 14 procent av 
palmoljeproduktionen certifierad.
Den certifierade oljan kan ge både arbete och pengar till 
befolkningen i odlingsländerna.

Ref: Malin Ottosson, Icakuriren, 5 aug 2013



På gång

Skolmåltiden – mer än bara mat!

Seminarium 10 oktober 2013, SIK, Göteborg
Välkommen till en lärorik dag om en av skolans viktigaste resurser!
Med utgångspunkt i FAMM‐modellen med elevens måltidsupplevelse som mål, bjuder vi på 
forskningsresultat, goda exempel och nya vinklingar på skolmåltidsupplevelsen. Seminariet vänder sig 
främst till dig som är politiker, rektor, kostchef eller annan beslutsfattare inom skolmåltidsfrågor. 
Arrangörer av seminariet är deltagare i projektet Den svenska skolmaten — en gastronomisk 
måltidsupplevelse som är delfinansierat av Jordbruksverket. Heldagsseminariet inkl. förmiddagsfika, lunch 
och eftermiddagsfika  kostar 1 200 kr exkl. moms.

För mer information kontakta Carina Björsgård: carina.bjorsgard@sik.se eller Mia Prim: Mia.Prim@sik.se

Diplomering av Ekomatsligans vinnare 
den 12 november i Stockholm  & seminarium 

med Isabella Lövin !  BOKA DAGEN!



Kurser och informationsmaterial

Höstens klimatsmarta kursprogram 2013

 Vad är klimatsmart mat? 
 Minskat svinn ger ekonomi i köket
 Hitta rätt i fiskhavet – certifieringar, fisklistor och miljömärkningar.
 Ekologiskt – vad är ekologiskt och varför?
 Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket.
 Säsongsanpassning och lokalproducerat.
 Skapa egna klimatsmarta recept och menyer med www.ekomatsedeln.se
 Inspirerande klimatsmart och ekologisk matlagning.

Kurs i Borlänge, maj 2013, Klimatsmarta matvanor

Vi håller kurser och föreläsningar för:
1. Personal i offentliga restauranger och storhushåll
2. Politiker & tjänstemän i kommuner och landsting
3. Skol‐ och förskolepersonal
4. Lärare i ämnet hem‐ och konsumentkunskap

Prisexempel:
Halvdag teori, 5 000:‐
Heldag med teori och matlagning inklusive livsmedel, 13 000:‐, max 24 deltagare
2,5 dagar, teori och praktisk matlagning 25 000:‐, max 24 deltagare 
(Endast moms tillkommer)

Säsongsguider
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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? 
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. 
Även Frukt & Grönt guiden är ny 
och kan beställas direkt från vår 
hemsida.  
Beställ direkt på; 
http://www.ekomatcentrum.se/
MatrAttBestalla.htm


