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Hoppas ni alla haft en härlig midsommar! Nu är det inte långt 
kvar till sommarsemestern, men vi hoppas att ni hinner med att 
läsa vårens sista nyhetsbrev .  
 
STORT GRATTIS TILL VELLINGE! 
Vinnare i Ekomatsligan 2015 är Vellinge kommun. Långt före 
Lund och Borlänge. Vellinge nådde 57 % ekologiskt 2014. I år 
har vi tyvärr ingen finansiering till statistikinsamlingen. På 
grund av detta släpper vi en gratis kortversion som går ut till 
alla intressenter och även finns att ladda ner på vår hemsida. 
En utförligare rapport kommer att finnas tillgänglig i digital 
form och kan beställas direkt via www.ekomatcentrum.se till 
en kostnad av 500 kr. I den utförliga rapporten är mer 
detaljerad  och illustrerad med grafer.  
 
Den 16 oktober kommer alla kommuner, landsting och regioner 
som klassat in i årets Ekomatsliga att diplomeras för sina 
ekoinsatser. I år är det Paul Svensson som delar ut diplomen 
och sprider glans över Ekomatsligan. Diplomeringen äger rum 
på Piperska Muren den 16 oktober.  
 
Vi har stängt registreringen till Lilla Ekomatsligan för den här 
gången, i augusti kommer vi med mer information angående 
diplomering. Duktiga offentliga ekokök finns det många av i 
Sverige. Läs om några exempel på sid 5 och 6.  
 
Under sommaren äts det mycket jordgubbar, läs mer om  
varför du ska välja KRAV märkta gubbar på sid 8.   
 
Missa inte heller att se på SVTs dokumentär om bin och 
humlor: ¨Bieffekten¨. En mycket intressant och viktig film som   
finns tillgänglig tom 16 juli på: 
http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten 
  
Och, …GLÖM INTE ATT BOKA IN EN KURS TILL HÖSTEN – gör 
du det senast den 10 juli bjuder vi på 10 % rabatt!  
 
Vi önskar er en riktigt GLAD SOMMAR !!   
Hälsningar Mimi och Eva 

http://www.ekomatcentrum.se/
http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten
http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten
http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x


VELLINGE STORSLAGEN VINNARE I EKOMATSLIGAN 2015! 
 
Vellinge har uppnått  57 % ekologiska inköp under 2014 och passerar därmed med god marginal förra årets vinnare 
Borlänge och Lund, som passande nog hamnade på delad 2:a plats i årets Ekomatsliga med 50 % ekologiska inköp 
vardera. Vi har därmed tre kommuner som passerat den magiska gränsen 50 % ekologiska inköp.   
Fantastiskt roligt!  
 
 

Nyheter 

ÄNTLIGEN är det nationella inriktningsmålet nått. Under 
2014 passerade offentlig sektor 25 % - målet med god 
marginal, 27 % kan vi summera de ekologiska inköpen till 
vid årsskiftet. Det är en ökning med drygt 17 procent 
eller 4 procentenheter, nästan dubbelt så stor ökning 
som året innan.  
96 kommuner, regioner och landsting har nått 25 % eller 
mer och klassar därmed in i Ekomatsligan 2015. De utgör 
31 % av landets kommuner, landsting och regioner. Det 
är 40 fler än 2013, då det endast var 56. 
Landsting och regioner är generellt bättre än 
kommuner på ekologiska inköp. 
Av landets 21 regioner och landsting har en majoritet (76 
%) nått 25 % eko eller mer medan endast 80 kommuner 
av 290 har klarat 25 %-målet. 

Kronoberg är bästa län samt bästa region 
Region Kronoberg toppar bland regioner och landsting 
med 46 % ekologiska inköp. Tätt efter kommer 
Landstinget i Uppsala län med 44 % och Region Örebro 
med 42 %. 
Summerar vi de enskilda länens inköp så hamnar 
Kronoberg i topp med en genomsnittlig andel ekologiska 
livsmedel på 31 %. Södermanland ligger på andra plats 
och har dessutom ökat mest under 2014, med 5 
procentenheter sedan 2013. Tredje plats intar Örebro 
län med 29 % ekologisk inköp.  
Intresset för ekologiska livsmedel har ökat starkt det 
senaste året och det finns en stor chans att nästa 
Ekomatsliga kommer att visa att de genomsnittliga 
ekoinköpen i offentlig sektor fortsätter att öka och att vi 
når 30 procent, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. 

MÅLSNÖRET NÅTT – 27 % 
EKOLOGISKT I OFFENTLIG SEKTOR 
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- Vi är ett enormt gött gäng i köken och vi har gjort det här tillsammans, 
säger en mycket glad Mikael Andersson, kökschef i på Stora Hammar skola i 
Vellinge, som för övrigt ligger på 95 % ekologiskt för tillfället. 
Vellinge nådde inte ända fram förra året, hamnade då på tredje plats, men 
har nu tagit revansch mot Lund och Borlänge.   
- Det har varit tufft men vi har haft politikerna med oss från början och det 
har varit ett bra stöd, säger Mikael Andersson.  
 
96 kommuner, landsting och regioner nådde 25 % ekologiska inköp under 
2014 och klassar därmed in i årets Ekomatsliga.  80 kommuner, 8 regioner 
och 8 landsting har passerat 25 % under 2014. Det är 40 stycken fler än förra 
året. 16 kommuner, landsting och regioner har över 40 % ekologiskt och 53 
stycken har över 30 % ekologiskt.  
 

Bild från Sydsvenskan: Mikael Andersson  



 

 

Ekomatsligan 2015 
>30 procent 
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Ekomatsligan 2015 
25 – 29 procent  
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HÄR LAGAR BARNEN EKOMAT  
Förskolan Stallet satsar stort på ekologiskt – men 
kommunen har inga krav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Elin Björklund  Fyraåringarna Isabelle och 
Hailey på förskolan Stallet tycker att det är roligt att 
vara med i köket och laga mat.   
 
På förskolan Stallet i Njursta satsar man på maten. 
Här är 70 procent av allt som äts ekologiskt och 
barnen hjälper till i köket. – Barnen äter mycket 
mer frukt och grönsaker nu, säger kocken Anuar 
Mutlu. Men om barnen i Väsby får ekologiskt är 
helt upp till varje förskola.  
 
Fyraåringarna Hailey och Isabelle har precis kommit 
in i köket på förskolan Stallet. Där hjälper kocken 
Anuar Mutlu dem att ta på sig kockkläder. Sedan är 
det dags att hacka grönsaker. De börjar med morot 
och gurka. – Gurka är min favoritgrönsak, säger 
Hailey. På dagens meny står, förutom salladen, 
förrätten broccolisop 
pa med ingefära och varmrätten spansk kyckling 
med pasta och äppelyoghurt.  
 
Anuar Mutlu brinner för ekologisk mat och när han 
började på förskolan Stallet fick han fria händer och 
bestämde sig för att satsa på ekologiskt och 
kravmärkt. Satsningen började i augusti och nu har 
förskolan som den första i Väsby blivit 
kravcertifierad på nivå 2. Det innebär att minst 
hälften av maten ska vara ekologiskt eller MSC-
märkt.  

En annan ambition var att få med barnen i 
matlagningen.  – Vi började med minikockar i 
höstas. Innan dess ville många barn inte äta 
frukt och grönsaker men sedan de är med och 
lagar mat själva äter de mycket bättre.  Många 
tycker att det är för dyrt att köpa ekologiskt och 
kravmärkt, hur gör du för att få det att gå ihop?  
 
– Det handlar framför allt om planering. Att 
titta på dagspris  och att jobba med en 
fyraveckors matsedel. Om jag har mycket 
rotfrukter över från föregående vecka kan jag 
exempelvis fräsa dem och mixa med en 
tomatsås.. – Sedan äter vi vegetariskt en gång i 
veckan, det är billigare än kravmärkt kött. Jag är 
helt övertygad om att jag kommer att hålla 
budget, men det var inte lika lätt de första 
veckorna innan planeringen var i gång, då var 
det dyrt, säger Anuar Mutlu. Men om man får 
hemlagat eller ekologiskt är helt upp till varje 
förskola. Väsby kommun har ingen egen policy. 
 
– Vi följer de nationella regelverk som finns i 
skollagen om att  maten ska vara näringsriktig, 
men vi har inga kommunala krav, säger Sara 
Sharif, förskolechef i Väsby kommun.  
Efterfrågar föräldrar ekologisk eller kravmärkt 
mat? – Jag har inte fått sådana signaler. Det är 
ingen som har hört av sig till mig, men det kan 
ju hända att föräldrar pratar med 
förskolechefer direkt. I Väsby finns 29 förskolor. 
Cirka hälften av dem lagar mat själva. Resten 
beställer mat av det kritiserade Fazer food.  
 
Någon uppgift om hur många av förskolorna 
som serverar ekologisk mat har inte 
kommunen. Förutom Stallet är de kommunala 
förskolorna Bryggan och Borgen 
kravcertifierade, på nivå 1 som innebär att de 
har 15 ekoiogiska produkter eller minst 25 
procent är ekologiskt eller MSC-märkt.  
Källa: Mitt i Upplands Väsby, 9 juni 2015 
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FÖRSKOLOR I EKOLOGISK 
FRAMKANT 
24 av alla de 73 kommunala förskolorna i 
Gävle har redan klarat kommunens mål 
gällande inköp av ekologiska livsmedel – sex 
år för tidigt. På Trollgårdens förskola i Valbo 
låg snittet på 63 procent under 2014, 13 
procent mer än målet för 2020. 
– Sedan jag började för tre år sedan har det 
ökat konstant, säger Annica Berglund, kock på 
Trollgården. 
Under måndagens lunch serverades 
köttfärslimpa, potatis, lingonsylt och sås samt 
grönsaker.  
– Allt är inte ekologiskt. Nu under sommaren 
är det svårt att få tag i ekologisk potatis och 
morötter. Men köttet är kravmärkt och alla 
andra grönsaker är ekologiska, till exempel 
vitkålen och äpplena i coleslawen, säger hon. 
Målet som Gävle kommun har i sitt 
miljöstrategiska program – att alla inköp inom 
kommunkoncernen år 2020 ska vara 
ekologiska – har redan uppnåtts av hittills 24 
kommunala förskolor.. 
 

Samtliga 24 har egna kockar som lagar maten på 
plats. Ann-Charlotte Berglin, kostcontroller på Gävle 
kommun, förklarar den positiva utvecklingen. 
– Vi har utbildat alla egenanställda kockar. De är 
jätteduktiga. Men vi jobbar även vidare på de 
förskolor där vi anlitar Sodexo och målet är att få upp 
procenten till 30 procent tills 2020. 
Efter måltiden får Annica Berglund beröm av barnen. 
Sexårige Jonathan Fröjdenlund är nöjd. 
– Det här är min favoritmat, säger han. 
Källa: Simon Kingdal, Arbetarbladet, 15 juni 2015 
 

Bild: Ann-Charlotte Berglin på Gävle kommun är nöjd med 
ekologiska utvecklingen på förskolorna. Fotograf: Simon 
Kingdal.  

SVERIGE SKA RÄTTVISEMÄRKAS 
                         Konsumentminister Per Bolund (MP) arbetar för att Sverige ska bli       
                        världens första land att certifieras av Fairtrade, som rättvisemärker  
  produkter  tillverkade under bra arbetsvillkor. 
  – Sverige ska jobba för rättvisa villkor på arbetsmarknaden globalt,  
  säger Per Bolund. 
  Näringsliv och frivilligorganisationer ska bjudas in för att diskutera hur  
  märkningen ska bli verklighet. 
 
Rätt sorts kaffe 
Som ett led i arbetet kan till exempel statliga myndigheter bli tvinga att köpa rättvise-märkt kaffe. 
– Ja, upphandling är en naturlig del i det här. Regeringskansliet och många myndigheter har redan 
Fairtrade-märkta produkter. Men det kan också handla om hur många kommuner som ska vara 
certifierade eller att det ska finnas en kännedom om Fairtrade i befolkningen, säger Per Bolund till TT. 
Bolund hoppas få Sverige rättvisemärkt inom mandatperioden. 
 
Källa: Lantbrukets affärstidning, 15 juni 2015 
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FOOD WASTE IN DENMARK REDUCED BY 25% 

The World Environment Day brings great news: 
Stop Wasting Food movement Denmark (Stop 
Spild Af Mad), the many volunteers, the Danish 
people and stakeholders from the entire value 
chain have contributed to significant reduction in 
food waste. Since 2010, Denmark’s food waste is 
reduced by 25% and 4,4 billion DKK.  

 

This looks like a European record, only followed by 
the United Kingdom’s reduction of food waste 
with 21% during the years 2008-2013. 

 

These figures are from the Danish Trade Magazine 
(Dansk Handelsblad) and Danish Agriculture & 
Food Council. Founder of Denmark’s biggest NGO 
against food waste, Stop Wasting Food movement 
Denmark (Stop Spild Af Mad), Selina Juul, is 
thrilled about these new numbers: 
 

“This is a fantastic result of our work! Stop 
Wasting Food movement Denmark was fighting 
against food waste for the last 7 years. With 
massive actions such as consumer education 
campaigns, school campaigns, United Against 
Food Waste events and collaboration with 
entire value chain, the food waste in Denmark had 
beed drastically reduced. We have not reached our 
goal yet - but we are on the right track.” 
 

Danish Trade Magazine (Dansk Handelsblad) 
reports that Denmark is the country in EU with 
most initiatives against food waste;  

 

 

all Danish supermarket chains have today a 
food waste reduction strategy, over 300 
restaurants in Denmark offer free doggybags 
and are members of REFOOD label 
against food waste. Hospitals, foodservice and 
festivals are also reducing food waste - and 
even the Prime Minister of Denmark has food 
waste on the political agenda. The financial 
crisis in 2008 has also contributed to 
increasing Danish awareness to minimize the 
overconsumption.  

 

Stop Wasting Food movement Denmark (Stop 
Spild Af Mad) has contributed to public debate 
on food waste in more than 18,000 press 
articles in Denmark and internationally and is 
an official Partner of UN FAO initiative SAVE 
FOOD, the EU project FUSIONS and the UN 
FAO an UNEP campaign Think.Eat.Save.  
 

Right now, during EXPO Milano 2015, Stop 
Wasting Food movement Denmark 
collaborates with UN FAO an UNEP on World 
Environment Day (WED), supported by 
Hollywood actor Leonardo DiCaprio. Stop 
Wasting Food Ambassador and Chef Michael 
Museth will be making meals of delicious 
surplus food featured on Italian Rai TV and 
viewed by millions of viewers. 
 

Meanwhile, Selina Juul and partners are 
working on establishing the world’s first 
international Think Tank against food waste. 

Källa: stopmadspild.dk, 5 juni 2015 
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I DANMARK HAR MATSVINNET 
MINSKAT MED HELA 25 % 
 
Vi har mycket att lära av våra grannar i väst . Under 
de senaste åren har  Danmark gjort ett mycket bra 
arbete med matsvinnet .  

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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KRAV-märkta jordgubbar är verkliga superbär. Väljer 
du ekologiska jordgubbar minskar du risken att få i dig 
rester av kemiska bekämpningsmedel. En rapport från 
Livsmedelsverket, SLV, visar kemikalierester i 84 
procent av stickproven på jordgubbar som odlas med 
kemiska bekämpningsmedel.  

I Sverige finns det drygt 20 KRAV-certifierade 
jordgubbsodlingar, varav 19 presenteras i KRAVs årliga 
jordgubbslista, där det även finns en översikt som visar 
vilka butiker som säljer jordgubbarna.  

– KRAVs jordgubbslista är unik och med den vill vi 
berätta om de KRAV-märkta bönderna som väljer 
naturliga sätt att tackla ogräs och skadeinsekter istället 
för att använda kemiska bekämpningsmedel, säger 
Katarina Wolf, Marknadschef på KRAV.  

Under 2013 tog Livsmedelsverket 50 stickprov på 
jordgubbar för att mäta förekomsten av rester av 
kemiska bekämpningsmedel från odlingen. Mätbara 
resthalter, alla under gränsvärdet, påträffades i 84 
procent av proven (42 av 50). I jordgubbar som odlats i 
Sverige hittades rester av nio olika bekämpningsmedel i 
92 procent av proverna (23 av 25 prov). Halterna i de 
svenska bären var generellt låga i förhållande till 
gränsvärdena, skriver SLV i sin rapport.  

– Jag ser inte att det kan finnas någon risk för akuta 
hälsoeffekter vid så låga halter, säger Professor 
Christina Ruden, på institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi på Stockholms universitet.  

Samtidigt är hon mycket kritiskt till att SLVs gränsvärden 
inte baseras på den nya forskning och kunskap som 
finns. Till exempel att ingen hänsyn tas till den forskning 
som visar att blandningar av ämnen kan ge skadliga 
effekter vid doser där varje ämne var för sig skulle vara 
ofarligt. 

– Det finns mycket som tyder på att riskerna med 
hormonstörande kemikalier i dagsläget är 
underskattade. Krav på testning av kemikalier för 
hormonstörande effekter saknas i hög grad. Både när 
det gäller riskbedömning av hormonstörande kemikalier 
och av blandningar så ligger lagstiftningen tyvärr långt 
efter forskningen. Detta är mycket olyckligt ur ett miljö- 
och hälsoperspektiv, säger Christina Ruden.  

 

Att äta bär och frukt är nyttigt oavsett om frukten är 
ekologiskt odlad eller inte menar Livsmedelsverket. 
För den som vill minska risken att få i sig 
kemikalierester via jordgubbarna rekommenderar 
KRAV de ekologiska: 

Eftersom KRAV-märkta jordgubbar inte får besprutas 
med kemiska bekämpningsmedel sker 
ogräsbekämpningen för hand. Det tar längre tid och 
kräver mer personal, men för Mikael Jonasson, en av 
bönderna på KRAVs jordgubbslista, var det självklart 
att KRAV-certifiera odlingen: 

– Går du ut i vårt jordgubbsland när allt är moget så 
luktar det bara jordgubbar och inget annat. Det är 
inget vidare att stoppa i sig en massa 
bekämpningsmedel om man inte behöver. Vi vill inte 
heller att de som jobbar här ska bli utsatta för något 
hälsovådligt, säger Mikael Jonasson som odlar 
jordgubbar på Härjeåsjöns lantgård vid Sveg i 
Härjedalen. 

Var kan du då köpa dessa superbär? De flesta KRAV-
märkta jordgubbar säljs direkt från gården, men 
några butiker säljer bären direkt:  

http://www.krav.se/jordgubbar-butiker-2015 

 

Läs mer: 

KRAVs jordgubbslista(pdf): 
http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/jordgub
bslista-webb.pdf 

Livsmedelsverkets rapport: 
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rappor
ter/2015/kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-
livsmedel-2013.pdf 

 

Källa: KRAV, 2015-06-15  
 

KRAV-märkta jordgubbar 
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VI VILL ÖKA PRODUKTIONEN AV 
EKOLOGISKA LIVSMEDEL 
 
Vi vill se en ökad svensk livsmedelsproduktion och fler 
jobb inom hela livsmedelskedjan. Därför tar vi nu fram 
en långsiktig livsmedelsstrategi. 
Det är det helhetsgrepp som behövs för en ökad hållbar 
livsmedelsproduktion och en ökad export som 
tillsammans kan skapa nya jobb och tillväxt i hela 
landet. Jobben på landsbygden är en viktig del i 
regeringens målsättning att Sverige ska ha lägst 
arbetslöshet i EU 2020. 
 
I Sverige har vi goda förutsättningar att öka 
produktionen av ekologiska livsmedel. Exempelvis 
innebär vårt kallare klimat i stora delar av Sverige 
minskad utsatthet för skadeinsekter. 
Fler och fler vill köpa ekologiska livsmedel. Under förra 
året ökade efterfrågan med hela 38 procent. Tyvärr 
hänger inte den ekologiska produktionen i Sverige med, 
det vill vi ändra. 
 
Vi vill bidra till att öka produktion av ekologiska 
livsmedel och därför har regeringen avsatt 200 
miljoner kronor inom ramen för 
landsbygdsprogrammet. Det hoppas vi kan stimulera 
till att fler börjar med ekologisk produktion. 
För att kunna öka den ekologiska produktionen krävs 
även regler som hjälper och inte stjälper. Nu pågår 
förhandlingar om nya regler för ekologisk produktion 
och märkningi EU. 
 
Sverige har drivit på för förenklingar och för att viktiga 
undantag gällande exempelvis avhorning och möjlighet 
till blandjordbruk ska finnas kvar. 
 
På rådsmötet den 16 juni och under den fortsatta 
processen i Europaparlamentet kommer vi inte att 
acceptera ett förslag som försvårar för det ekologiska 
jordbruket. 
Vi vill skapa förutsättningar som möjliggör en bred 
frammarsch för den ekologiska produktionen - så att vi 
tar tillvara den potential som finns för fler jobb och en 
bättre miljö. 
 

Livsmedelsproduktionen är redan idag otroligt viktig för 
jobben, inte minst på landsbygden. Livsmedelsindustrin 
är Sveriges fjärde största export och cirka 250 000 
människor är sysselsatta inom livsmedelskedjan. 
Vi är övertygade om att Sverige kan få en ännu starkare 
livsmedelsproduktion, öka exporten av svenska livsmedel 
och bidra till ännu fler jobb. 
För att vi ska lyckas med att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen behöver vi en livsmedelsstrategi 
med bred uppslutning. Därför åker vi nu runt i landet för 
att involvera alla som på något sätt berörs av strategin. 
 
Vi sträcker även ut handen till andra partier för att få 
en bred överenskommelse i riksdagen. Allt detta 
behövs för att vi ska få den långsiktiga strategi som är 
nödvändig. 
Vi vill stärka konkurrenskraften inom hela 
livsmedelskedjan. Då behövs inte minst mer tillämpbar 
forskning och vi behöver se över hur vi matchar de 
kompetenser som efterfrågas. 
Grundläggande förutsättningar såsom infrastruktur och 
tillgång till internet och bredband är nödvändiga. Och 
branschen behöver bli ännu bättre på marknadsföring, 
där inte minst ursprungsmärkning av produkter kan vara 
en viktig del. 
 
De svenska mervärdena, god djurhälsa med låg 
antibiotikaförbrukning och högt miljökunnande är 
faktorer som kan lyftas mycket mer. 
Allt fler konsumenter intresserar sig förkvalitet och 
ursprung på mat. Samtidigt ökar behovet av livsmedel i 
hela världen i takt med den globala befolkningsökningen 
och den ekonomiska tillväxten. Detta är en möjlighet 
som vi inte får missa.  
 
Svensk livsmedelsproduktion kan bidra med mer och 
hållbar mat och samtidigt skapa ökad tillväxt och fler 
jobb. 
Sven-Erik Bucht, Matilda Ernkrans, Jens Nilsson, och Jytte 
Guteland opinion@svt.se  
Publicerad:16 juni 2015  

mailto:opinion@svt.se
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VAD ÄR EN MÅLTID UTAN KÖTT?  
Vi måste äta mindre kött. Vi blir överösta av 
argument för att minska vårt köttintag; kött ger 
oss cancer, kött ger oss hjärt- och kärlsjukdomar, 
köttindustrin är dålig för miljön och djuren vi äter 
går en plågsam död till mötes. Ändå fortsätter 
köttkonsumtionen att öka. Vi svenskar äter idag 
mer kött än någonsin. Är det möjligt att minska 
köttkonsumtionen utan att fullkomligt förändra 
vår livsstil? 
Ja, faktum är att det inte alls är särskilt svårt att 
gå över till att äta mer hälsosamt och 
klimatsmart. Dagens matvanor har förödande 
konsekvenser för vår hälsa och miljö. Den 
intensiva köttproduktionen bidrar bland annat till 
ett ökat utsläpp av växthusgaser och en ökad 
mark- och vattenanvändning. I samband med den 
ekonomiska utvecklingen har köttkonsumtionen 
ökat drastiskt och svenskar äter idag mer nötkött 
än EU-genomsnittet. 
Det är ingen nyhet att köttproduktion bidrar till 
miljöproblem. Utsläppen från vår 
köttkonsumtion är till och med högre än 
utsläppen från vår bilkörning. Ändå är debatten 
om att åka kollektivt större än den om att äta 
mindre kött per vecka. 
Större delen av dagens markanvändning går åt till 
köttproduktionen. Den intensiva 
köttproduktionen förbrukar också mycket vatten. 
Vattenbrist är i dag ett allt större problem på 
många ställen på jorden, även i delar av Sverige. 
Mindre än 1 % av världens sötvatten är 
tillgängligt för människor att använda, och detta 
bör därför förvaltas väl. Det krävs 15500 liter 
vatten för att framställa 1 kg kött, vilket är 43 
gånger mer än vad som behövs för att framställa 
1 kg spannmål så som havre och vete. Just därför 
måste vi se över våra prioriteringar och övergå 
till mer hållbara matvanor. Vi tror att en eller två 
köttfria dagar i veckan skulle räcka långt. Vi kan 
minska miljöpåverkan ytterligare om vi dessutom 
väljer kött som producerats på ett miljövänligt 
sätt, exempelvis svenskt närproducerat och 
ekologiskt. Det är bättre för miljön att välja 
bättre kött någon gång i veckan i stället för att 
äta dåligt kött flera dagar i veckan. Om du 
behöver hjälp att göra kloka val går det att hitta 
många bra tips i WWF:s nya köttguide. 
 

Det är inte bara för att rädda miljön som vi bör 
minska vår köttkonsumtion. Studier visar på att 
ett högt intag av rött kött – nöt, fläsk, lamm och 
vilt – ökar risken för att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar, höga kolesterolvärden samt olika 
former av cancer. 
Det finns gott om alternativ till kött som är både 
billigare och mer hälsosamma. Att dra ner på din 
köttkonsumtion behöver inte innebära att du 
gör någon stor uppoffring. Tänk tillbaka till 
början av 90-talet, gick du runt hungrig hela 
tiden? Då åt vi svenskar 40 procent mindre kött 
än vi gör i dag. Så utmana dig själv och testa 
något nytt genom att minska din 
köttkonsumtion. Köttfria dagar är ett enkelt sätt 
att göra en betydelsefull insats för din hälsa och 
miljön. Om du vill kunna lämna över en frisk 
planet till kommande generationer så måste din 
köttkonsumtion minskas redan i dag! 
 
Källa: Miljövetarstudenter, Linköpings 
universitet, Södermanlands Nyheter, 16 juni 
2015 
 



 
Aktuellt 

BARN MED FETMA KLARAR SKOLAN 
SÄMRE  
 

Dietistens fem bästa tips  
1 Välj aktiviteter för hela kroppen. 

2 Begränsa skärmtiden. 

3 Begränsa mängden sötsaker och snacks. 

4 Var uppmärksam på dryck, erbjud vatten. 

5 Servera lagom portioner på regelbundna tider. 

 

 

 

 

Exempel på lagom portioner för barn mellan 4 och 6 
år: 

3 fiskpinnar, 1,5 dl kokt ris/couscous/bulgur, grönsaker. 

1 dl kött/linser/bönsås, 2 dl pasta, grönsaker. 

4–5 medelstora köttbullar, 2 potatisar stora som ägg, 
grönsaker. 

Frukt är bra men kan inte ätas i obegränsad mängd. Det 
räcker med två tre portioner frukter per dag. En 
portion frukt ska få plats i  barnets kupade hand. Källa: 
Barnhälsovården 

 

 

KLIMATSMARTA MATVANOR  
Klimatsmart mat = hälsosam mat = bra ekonomi 
Minska matsvinnet, öka det ekologiska, öka intresset för vegetarisk mat hos barnen. 
Ekomatcentrums kurser är subventionerade av Naturvårdsverket under 2015. 
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  

KURSDELAR 
 1. Föreläsning  
Den teoretiska föreläsningen är uppdelad i två delar: 
¨Klimatsmart mat¨ och ¨Klimatsmarta matvanor¨.  
 I “Klimatsmart mat” berättar vi om hur 
matproduktionen påverkar miljö och klimat. Vi reder ut 
orsak och verkan av olika typer av livsmedelsproduktion. 
Vi tittar även närmare på ekologisk mat och går igenom 
olika miljömärkningar.  
 “Klimatsmarta matvanor” handlar om vad som 
påverkar våra matvanor och hur matvanor kan 
förändras. Vi pratar också om behovet av protein och 
alternativa proteinkällor. 
  
Föreläsningen riktar sig till pedagoger och föräldrar.  
För de pedagoger och föräldrar som inte har möjlighet 
att närvara under utbildningsdagen kan vi erbjuda en 
webbaserad föreläsning som genomförs vid ett separat 
tillfälle. 
  
2. Workshop  
I workshopen arbetar vi med pedagogiska matövningar 
och olika pedagogiska verktyg, t.ex smaktester där vi 
jämför olika grönsaker och blindtestar ekologiskt kontra 
oekologiskt, bygger matkollage och grönsaksinspirerat 
pyssel.  
 

 3. Klimatsmart matlagning och buffé  
Gemensam matlagning med klimatsmart inriktning, som 
ska inspirera deltagarna till klimatsmarta matval, kan 
komplettera första stegen i utbildningen.  
  
Deltagarna lagar klimatsmarta maträtter och vi avslutar 
med att duka upp till en buffé och låter oss väl smaka 
samtidigt som vi gör en utvärdering av de olika 
maträtterna. Pedagoger, kockar och om möjligt, 
föräldrar, deltar i matlagningen. Föräldrar som inte är 
med vid den praktiska matlagningen kan bjudas in, i 
mån av plats, för att vara med och provsmaka den 
tillagade buffén. 
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KLIMATSMART, EKOLOGISKT OCH 
EKONOMISKT 
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Klimatsmart, 
ekologiskt och ekonomiskt i offentlig 
sektor”. 
EkoMatCentrum har utbildat personal på 
alla nivåer i kommuner och landsting i över 
20 år. Våra prisvärda utbildningar ger 
utomordentligt goda resultat.  
 

Priser från 5 000 kr för en hel grupp. 
  

FÖRELÄSNINGAR PÅ TEMAT 
KLIMATSMART MAT FÖR: 
 Hemkunskapslärare och annan 

pedogogisk 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  
  
 

 

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

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 uppdaterad  och kan beställas direkt från vår hemsida.   
Beställ direkt på; http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm 

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2015.pdf 
 

NYTT Kursmaterial

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/MatrAttBestalla.htm  

Kurser och priser 2015 
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