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Vi vill stödja förändring
Allt fler restauranger av olika slag har en ambition att arbeta med rena råvaror som
producerats på ett sätt som är skonsamt för miljö och natur och klimat – gärna lokalt
producerat. Allt fler gäster uppskattar och efterfrågar sådan mat. God mat ska vara
god hela vägen: för producenten, miljön, restaurangen och magen.
Detta är en liten hjälpreda för restauranger som vill börja eller har startat en förändringsprocess.
Vi på EkoMatCentrum har arbetat med matens miljöfrågor, ekologisk och klimatsmart
mat under många år. Vi har mött många eldsjälar och inspiratörer som har delat med
sig av sina erfarenheter och tips. Vår önskan är att förmedla denna kunskap. Genom
att bidra med tips och att presentera några personer och restauranger som har kommit en bit på väg hoppas vi att det ska underlätta för fler andra.
Metoderna för att införa ekologiska och miljösmarta livsmedel i restaurang är många,
alla krogar har sin egen modell. Gemensamt är strävan mot ett mål och viljan att
göra något gott, att förbättra vår miljö och att arbeta med smak och kvalitet.
Stort tack till Jordbruksverket som ställt medel till förfogande samt till dem som villigt har delat med sig av sin erfarenhet.
EkoMatCentrum i Sigtuna november 2010
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Mat & Klimat
Maten har stor betydelse för klimatet. Såväl
produktion, hantering, transport som beredning orsakar utsläpp av gaser som påverkar
klimatet, så kallade växthusgaser. Cirka ¼ av
Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer
från matkedjan och råvaruproduktionen står
oftast för den största delen. Genom att välja
klimatsmart mat kan vi minska utsläppen av
växthusgaser.

Mer frukt och grönt och
mindre kött

Det mest klimatsmarta man kan äta är
ekologiskt och närproducerat, frukt och
grönsaker som odlats på friland. Morötter,
potatis, vitkål, rödbetor, lök, linser, bönor,
ärtor liksom äpplen, plommon och päron är
exempel på optimala klimatsmarta livsmedel. Frukt och grönsaker är dessutom bra för
hälsan och inte minst ekonomin.

Hur påverkar produktions
metoderna klimatet?

Odling och djuruppfödning står för 8095 procent av klimatpåverkan från jord till
bord. Kött- och mejeriprodukter har den
största klimatpåverkan.
Ekologisk odling orsakar generellt mindre
utsläpp än konventionell odling, där konstgödsel har använts. Det beror på att tillverkning av konstgödsel orsakar utsläpp av
den mycket starka växthusgasen lustgas.

Vilka matvaror är klimatbra
och vilka är klimatbovar?
Kött
Djurhållning har generellt mycket stor
klimatpåverkan. Det beror dels på foderproduktionen och dels på djurens matsmältning som avger starka växthusgaser.
Kor och får är de största ”klimatbovarna”.
De både rapar och fiser metangas, som är
en stark växthusgas. Å andra sidan så är de
betande djur som håller landskapen öppna
och bidrar till biologisk mångfald och betesmarker binder koldioxid från atmosfären.
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I ekologisk djuruppfödning betar djuren
alltid ute under sommaren och äter mest
hö och ensilage under vintern. Viltkött är
mycket bra kött eftersom ingen åkermark
har används för foderproduktion.

Fisk
Den vilda fiskens klimatpåverkan beror
mest på fångstmetoderna. Stora fiskeflottor
och trålning är energikrävande och orsakar
stora klimatutsläpp, till exempel trålfångad
torsk. Klimatsmart fiske är stim som fångats med nät och kustnära fiske med mindre
redskap.
För odlad fisk är det fångsten av foderfisk
som har nästan hela klimatpåverkan.

Vegetabilier
Vegetabilier är mycket bättre för klimatet
än kött. Ett undantag är risodling som har
en stor klimatpåverkan. Det beror på att det
bildas metangas i odlingsfälten. Frilandsodling är bättre än odling i växthus som ofta
värms med olja.

Vilka förädlingsprocesser
har stor klimatpåverkan?

I förhållande till råvaruproduktionen så har
industriprocesser och tillagning en liten betydelse ur klimatsynpunkt.

Transporter av livsmedel.
Transport av livsmedlen står för mindre
andel av klimatpåverkan än man ibland tror.
Utsläpp av koldioxid beror på avståndet
men också på transportsättet. Flygtransport är värst och båt är bäst. Lastbil är inte
bra men bättre än flyg. Inom Sverige och
Europa sker de flesta transporterna med
bil. Från andra kontinenter är båttransport
vanligast.

Svinn.
Avfallshantering och svinn har en relativt
stor klimatpåverkan.

Vad är ekologiska
livsmedel?

våra barns urin, i vårt blodomlopp och det
stör vår förmåga att fortplanta oss. Vad vet
vi egentligen om hur detta påverkar vår
hälsa på lång sikt?

Ekologiska livsmedel är rena och naturliga.
De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel,
varken för arom, färg eller konservering.
I det ekologiska lantbruket används inga
kemiska bekämpningsmedel och inget konstgödsel. Djuren tas om hand på ett etiskt
och naturligt sätt, de får ekologiskt foder,
till största delen odlat på den egna gården
och de får röra sig fritt både ute och inne.
Genmodifierade organismer, GMO, är inte
tillåtet.

3. Etik

Fem skäl till att välja ekolo
giskt

4. Kvalitet

Man brukar tala om fem viktiga skäl till att
välja ekologiskt, dessa är; miljö, hälsa, etik,
kvalitet och GMO-fritt.

1. Miljö
Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt
lantbruk. Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör att fler
fåglar, insekter och växter trivs.

Djuren har det bra på svenska gårdar. Vi har
en djurskyddslag som skyddar våra husdjur
bättre än något annat land i EU. På en ekologisk gård ställs ytterligare krav och djuren
har det ännu bättre. De får komma ut och
får utlopp för sina naturliga beteenden.

Ekologiska livsmedel har producerats på
etiska värdegrunder och ett uthålligt sätt
för miljön. Det gör att det känns bra att
äta en ekologisk produkt, kanske så bra att
det t.o.m. smakar bättre. Växter som odlas
naturligt gödsel växer långsammare och blir
smakrikare.

Konstgödsel är tabu. Kvävet i konstgödsel
är energikrävande att tillverka. Fosfor är en
ändlig resurs som tillför giftigt kadmium
till våra åkrar och som slutligen hamnar på
våra tallrikar.

Nitrit i kött och chark ger röd fin färg och
lång hållbarhet. Nitrit håller också den
giftiga botulinusbakterien borta men nitrit
anses å andra sidan vara cancerframkallande på lång sikt. Konserveringsmedel ger
överaktiva barn liksom flera av de vanligaste färgämnena som finns i våra livsmedel.

2. Hälsa

5. GMO-fritt

Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel
och tillsatser i den ekologiska maten känns
sunt. Lantarbetaren i främmande land utsätts inte för giftiga kemikalier i sitt dagliga
arbete.

Det ekologiska lantbruket säger nej till GMO
på grund av följderna för natur och miljö.

Rester av kemiska bekämpningsmedel finns
i vårt grundvatten, vattentäkter, sjöar, vattendrag och det regnar ner över oss via nederbörden. Rester av kemiska medel finns i

Genmodifierade jordbruksprodukter ökar
på marknaden. Sojafoder till nötboskap är
ofta genmodifierat liksom majsprodukter till
såväl djurfoder som konsumentmarknaden.
Det blir allt svårare att undvika GMO i den
mat vi äter.
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Hållbar
ekonomi

Hur är det möjligt att laga klimatsmart,
ekologisk, näringsriktig mat utan att det
blir dyrare? Det finns många olika sätt. Välj
något eller några sätt som passar dig och
förhållandena i ditt kök! Intervjuerna på sid
5-10 ger dig fler tips.

Mer vegetabilier

”Pengar är framför allt ett psykologiskt
hinder. Det blir lätt problem när man jämför
priserna på konventionellt och ekologiskt.
Utgå istället från budgeten och planera en
ekologisk meny fri från jämförelser med
de tidigare menyerna. Vet man inte vad de
konventionella produkterna kostar så är det
inget problem. Huvudsaken är ju att pengarna räcker och att maten är bra.” (Birgitta
Mårtensson Asterland, Malmö Skolrestau
ranger som lagar 40 % ekologiskt till 34 000
portioner per dag)

Genom att planera maten efter råvarornas
säsong kan kostnaderna hållas nere samtidigt som kvaliteten är bra.

Planering

Planera måltiderna i god tid. Då är det lättare att studera det ekologiska sortimentet
och leta reda på prisvärda råvaror. Man hinner tänka på säsonger och diskutera önskemål med leverantören.

Mindre kött

Några gram mindre kött per portion är positivt för både ekonomin och hälsan. Billigare detaljer av kött och fisk kan ofta anrättas
lika gott som de finare delarna.

Använd mindre salladsgrönsaker till förmån
för grövre grönsaker som rotsaker, kål och
ärtor, bönor och linser. Rotsaker och kål är
billigare och innehåller dessutom fler och
mer näringsämnen än sallad och gurka.

Var generös med olika matiga sallader. Bjud
på en fyllig sallad före varmrätten.
Ha alltid en laktovegetarisk rätt. Lyft fram
den med till exempel ett trevlig namn istället för ”dagens vegetariska” eller ”vegetariskt alternativ”.
Tänk in tillagade grönsaker i huvudrätten.
Blanda in vegetabilier i kötträtterna, till exempel morötter i köttfärssåsen och rotsaker
och bönor i köttgrytan.  Alla dessa tips är
knep som gynnar ekonomin samtidigt som
gästerna påverkas att äta enligt kostrekommendationerna.*
Hållbar ekonomi är också att minska svin
net, att inte beställa hem onödigt mycket,
undvika halvfabrikat och att använda rester.

*Enligt Tallriksmodellen bör 2/5 av tallriken bestå av grönsaker, 2/5 av potatis eller dylikt och
resterande femtedel bestå av sovlet, det vill säga kött, korv, fisk, ägg och baljväxter.
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Gourmet Grön på Mötesplats Verkö, Karlskrona
Gourmet Grön, Karlshamn
Andel ekologiskt: 25 %
Andel lokalproducerat: 25 %
Båda restaurangerna är KRAV-certifierade
Omsättning: 8,5 miljoner i Karlshamn

Paul Bosse
0454-164 40
gourmetgron@me.co
m
karlshamn@gourme
tgron.se

Veteran i eko-branschen

Gourmet Grön är en lunchrestaurang som
bara har öppet dagtid samt catering. Festoch eventverksamhet är också hörnstenar i
restaurangerna. Gästerna är blandade, representationer, elever och personal från högskolan, hamnchefen och -arbetarna. Luncherna är
bra PR för cateringen som får beställningar till
bröllop och andra stora arrangemang. Gourmet Grön är i en utvecklingsfas. En ny restaurang har öppnat i Karlskrona och en franchisekedja är under uppbyggnad.
Gourmet Grön startade på 80-talet med distribution av ekologiska grönsaker. Att det blev
en restaurang 1992 berodde på att man ville
ta hand om spillprodukter. Mycket grönt ska
måltiderna innehålla. Målsättningen är att öka
andelen smakrikt grönt på tallriken, minska
köttkonsumtionen. Men, det kött som äts skall
vara av ”högre kvalitet”.
Världens godaste smaker
-Då var vi fruktansvärt bra
på färska grönsaker med
ekologisk kvalitet, nu är vi
riktigt bra på kött, säger
Paul. Vi får allt möjligt vilt
från Eriksbergs gård som
har stor jaktverksamhet.
Och så köper vi från Bonnakött i Småland. Det är
nog världens bästa kött.
Det kostar lite mer men det
är inte dyrt om man ser till
vad man får. Tjafsa inte så
mycket om priserna utan
bygg relationer.

-God smak är ett vasst vapen, fortsätter Paul.
Ett exempel: jag har en riktigt god potatis.
Den kostar lite mer men jag behåller gästen
för smak är viktigt. Att ha en transparens mot
gästen är viktigt. Tala om varifrån produkterna
kommer och hur de är producerade. En bra
måltid ger välbefinnandet en skjuts framåt,
kan skapa lösningar, ge glädje, skapa ny kamratskap och mycket mer. Vi önskar att framhäva dessa lite mer mjuka sidor av måltiden. Den
som upplevt storheten i en riktig slow-food
måltid vet vad som menas.
Fördelar med ekologiskt: Smaken och
att göra något bra.
Svårigheter med ekologiskt:
-Logistiken måste fungera, säger Paul som
förklaring till varför det är svårt
med grönsakerna.
Pauls goda råd:
• Fråga dig själv vad du verkligen vill. Kom ihåg det
under resans gång. Det är
en viljesak att hitta ett sätt
som fungerar hos dig. Känn
stolthet.
• Var trygg i försprånget du
har med goda råvaror gentemot konkurrenter.
• Skapa förhållanden med gäster och leverantörer.
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Dala-Floda värdhus

e
köksmästar
0241-220 50
-vardshus.se
info@dalafloda

Per Ersson,

Andel ekologiskt: 70 %. KRAV-certifierade.
Andel lokalt: 90 % av grönsakerna och köttet
under sommaren.
Regionala specialiteter: Vi vill utveckla det,
inte så mycket ännu.

Det ekologiska värdshuset
den vackra naturen, vandra, paddla kanot, åka
skidor och äta gott.

Dala-Floda värdshus är en av de först KRAVcertifierade restaurangerna i Sverige. För två
år sedan fick Per och Evalotta ta över verksamheten. De ville nämligen samma sak som
de förra ägarna, servera ekologisk och vällagad mat i en rogivande och fin miljö.
– Det går jättebra, säger Per, särskilt på somrarna.
Det mesta som serveras på värdshuset är
ekologiskt och närproducerat Listan är lång
med lokala leverantörer. Nästan alla grönsaker,
rotsaker och lammkött kommer från Wåhlstedts lantbruk som ligger nästgårds. Struts,
som är närproducerat men inte ekologiskt,
handlar de från Sahlin. Nötkött via en tjej som
säljer ekomatlådor i Gustafs. Kalv från Wassbo
gård, getost från Lima och ost ystad av mjölk
från fjällkor från Maria Lycksell i Mora. De bakar nästan allt matbröd själva i sin vedeldade
bakugn, men köper en del knäckebröd från
Per Jobs i Dala Järna.
Allt vin är ekologiskt eller biodynamiskt odlat
och de har bara europeiska viner, det är en
principfråga, så närproducerat som möjligt.
Snapsen är alltid svensk och ekologisk. Öl
däremot är svårare, de prioriterar därför
lokal öl från Mora bryggeri.
Robust mat med rena smaker
Till Dala-floda värdshus kommer konferensgäster och privatpersoner för att njuta av
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– Vi har delvis värdshusköket kvar berättar
Per. Vi serverar lättillgänglig mat som lammgrytor och lammstek. Jag gillar det robusta
köket med rena smaker, inte så mycket minimalistiskt. Vi anpassar oss efter vad säsongen
har att erbjuda, fortsätter Per. Just nu är det
vintersäsong. Då blir det mycket rotsaker och
grönkål i rätterna, det kräver att man variera
sig och tillagar rätterna på ”nya” sätt.
Det blir lite dyrare när man bara köper ekologiskt. Det löser de genom att ta ”ganska bra
betalt för de här breddgraderna”, som Per
uttrycker det. Man får motivera för kunderna
varför det kostar lite mer. Han har dock aldrig
räknat på merkostnaderna - det är inte intressant, eftersom de bestämt inriktning.
Fördelar med ekologiskt: - Vi vet inget
annat, säger Per. Vi har bestämt oss, det är
det här vi vill. Det blir mer trovärdigt så.
Svårigheter med ekologiskt: Egentligen
inga svårigheter. Man får vända på det. Köpa
det som finns av ekologiskt och anpassa sig
till det. Inte tvärtom.
Goda råd:
Bestäm och kör! Det gäller att bestämma sig
helt enkelt. Bestäm inriktning och sätt upp
ett klart mål för verksamheten sen är det
bara att köra.

Grövelsjöns Fjällstation
Andel ekologiskt: 50 % KRAV-godkända
produkter och dessutom ytterligare som är
ekologiskt certifierat enligt EU
Andel lokalt: mycket kommer från Dalarna
KRAV-certifierade: ja

Charlie Ekberg,
Platschef
grovelsjon@stfturist.s
e
0253-59 68 80

Att komma igång är svårast
-Vi har ägnat oss åt seriöst miljöarbete sedan
i början av 90-talet, berättar Charlie Ekberg.
Att komma igång är svårast, sedan rullar
det på. Vi har successivt byggt på med fler
certifieringar. Det senaste engagemanget är
Slow Food. Vårt nyligen öppnade ekologiska
café med KRAV-godkända våfflor är mycket
populärt och har fått stor uppmärksamhet.
De cirka 200 gästerna är på Grövelsjöns
Fjällstation för rekreation, skidåkning och
vandring på fjället. De serveras tre mål om dagen som buffé. Fjällstationen var en av de 15
restauranger som var först med att bli certifierade när KRAV införde regler för restauranger
1996.
Utmaningar ska man ha
-Utmaningarna att lösa problem är stimulerande, fortsätter Charlie. Det är inte bra
när allt går som på räls – om det då uppstår
problem så har man ingen handlingsberedskap. Att ekologiska produkter ofta kostar lite
mer är inte heller något problem. Vi har inte
högre priser än andra restauranger i trakten.
Vår matprocent har faktiskt blivit bättre. Man
måste se till helheten, inte bara inköpspriset.
När produkterna har hög kvalitet och kanske
är dyrare så är man mer varsam med dem.
Svinnet minskar. Numera är det ju inte något
problem att få tag i produkter och det är bra
priser på basvarorna. Vi köper stora volymer
för att få ner priset och för att få rationella
transporter. Vår leverantör är Servera. De vet
att vi menar allvar och vi är nöjda med deras
leveranser och service.
-Vi har en egen tolkning av närproducerat.
Självklart är närproducerat först och främst
produkter som producerats nära. Men är man
verksam i glesbygd och i fjällen där det inte
kan produceras mycket livsmedel, får man

se till att transporterna blir minimala i stället.
Det finns en etablerad transportlinje som de
flesta av våra leverantörer utnyttjar eller blir
uppmanade att använda. Mycket av det vi
serverar kommer från vårt landskap Dalarna.
Dessutom handlar vi lokala produkter som ren
och röding. Bär och svamp köper vi av privatpersoner som är ute och plockar.
Fördelar med ekologiskt: Satsningen på
KRAV-certifiering var rätt:
-Den PR och gratis marknadsföring som det
har gett genom åren är väl värt både kostnader och arbete inför KRAV-kontrollen, säger
Charlie. Han upplever inte certifieringen som
krånglig eller jobbig.
Svårigheter med ekologiskt:
-Vi har aldrig tyckt att det har varit svårt att
arbeta med ekologisk mat.
Charlies tre bästa råd:
• Sök upp en producent som har en produkt
som motsvarar dina behov och ha klart för
dig hur stort parti du har avsättning för
inom en rimlig period. För vår del kan det
gälla en hel säsong med 12.000 gästnätter. Kom överens om ett pris som båda är
nöjda med.
• Gör som ovan och planera produktionen
med leverantören, skriv kontrakt om det
behövs
• Fina råvaror är roliga att arbeta med och
alla medarbetare förstår att de är värdefulla. Därmed blir det mindre svinn.

7

Sävargården, Umeå
uratör
ersson, resta
Fredric And
, 070-5362323
Tel 090-770222
rden.se
fredric.savarga

Andel ekologiskt: cirka 30 %.
Andel lokalt: ännu mer än det ekologiska

Det är positivt om
det tar slut

Fredric driver Sävargården med farmor som
ledstjärna. Kökets inriktning är att optimera
den svenska husmanskosten. De yngre gästerna blir allt fler men de flesta är lite äldre
umebor. Affärsluncher är också en stor del.
Andelen ekologiskt är cirka 30 %. Dessutom
köps mycket lokalt från småbönder som inte
är ekologiskt certifierade.
Fördelar med ekologiskt: -Jag mår bra när jag
använder rena, fina kvalitetsprodukter och då
lagar jag bra mat, säger Fredric som motiv
till att han väljer ekologiskt och småskaligt.
Odlarens stolthet påverkar mig. Det är roligt
att säga att det är slut på menyn. Det visar att
det är exklusivt och unikt.
Att produkterna kostar lite mer är inget problem: det går åt mindre eftersom vattenhalten
är lägre, alltså mer koncentrerad smak.
-Jag lägger tid på varje rätt, fortsätter Fredric.
Det kostar och det förklarar jag för gästerna,
som uppskattar det. Och så använder jag allt.
Jag har kunskap om vilka rätter som är lön-
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samma. Jag köper ekologisk, KRAV-godkänd
torsk. Ryggen blir affärslunch som får kosta.
Buken används som färs till lunch och kinderna ingår i en lite dyrare förrätt.
Svårigheter med ekologiskt: Den största svårigheten är myndigheternas hygienbestämmelser, krånglet att använda jordiga produkter. Annars är det inte svårt men det bygger
på personligt engagemang, att leta efter bra
producenter och att våga kräva av de stora
leverantörerna.
Fredrics råd:
• Engagemang behövs.
•	Knyt kontakter med producenter, till exempel Bondens Marknad.
•	Det är aldrig fel att ta hjälp, prata med
andra.

Två Skyttlar
Två Skyttlar är en familjeägd
konferensanläggning i Västsverige.

Claes Västerteg
claes@tvaskyttlar.co
m
Tel 0320-301 00

Grönt inne - Grönt ute!

År 2000 blev Två Skyttlar Västsveriges första Svanenmärkta hotell och konferensanläggning. Våren 2007 blev restaurangen den
tredje i Sverige att bli Svanenmärkt.
Två Skyttlar har varit miljömedvetna och
handlat ekologiskt länge Claes var pådrivande
i miljöarbetet redan när föräldrarna drev anläggningen men fick då god hjälp av föräldrarna. Miljöskäl och djuretik är viktiga för familjen
Västerteg. Att gästerna uppskattar det är ett
extra plus.
Det finns två skäl till att inte mer är ekologiskt,
menar Claes: svårigheter att få tag i produkter
och priset. Ekologiskt får kosta max 15 procent mer.
Alla varugrupper köps ekologiskt och man har
en tydlig målsättning att öka andelen ekologiskt.
-Inköpen har ökat det senaste året, säger
Claes utan tvekan och tar Bosarpkyckling som
exempel. Men en viss brist på eko-kött hämmar utvecklingen.
Leverantörer är Servera, Johan i Hallen och
Nordjöfisk. Under säsong köps små kvantiteter grönsaker av en liten och välkänd lokal
producent som odlar enligt ekologiska principer men som inte är certifierad, Andra lokala
produkter köps av en lokal grönsaksgrossist.
Men Claes begränsar antalet små lokala leve-

rantörer så att det ”inte blir hur många småskuttar som helst”.
Det är ledningen som driver miljöarbetet och
det av två skäl: engagemang och pengar. Personalen är med på tåget eftersom man jobbat
med Svanen så länge. Och det är kul att laga
mat på bra råvaror.
Miljöarbetet kommuniceras till gästerna genom Svanenmärket och att eko står utsatt på
menyn. Man är ändå försiktig med att marknadsföra ekologiskt så att man inte lovar mer
än man kan hålla. Särskilt uppmärksamhet för
miljöarbetet har man fått när Svanenlicensen
kommer.
Två Skyttlar föredrar Svanenmärkning framför
KRAV eftersom hotelldelen har Svanen.
Goda råd från Claes:
•	Ha systematik i arbetet. Skapa rutin för inköpen: För det första: några produkter ska
alltid vare eko. För det andra: köket vet att
de får köpa vissa ekologiska produkter när
de finns tillgängliga. Det ger en trygghet för
köket som slipper frågar chefen vid varje
tillfälle.
• Man ska verkligen vilja.
•	Våga prova alternativ till det gamla vanliga.
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Villa Anna, Uppsala
Andel ekologiskt: 30-95%
Rafael Löfstedt
018-580 20 00
.se
info@villaanna

Ekologiskt tillhör vårt
varumärke

Villa Anna är en ny liten restaurang som satsar
på yppersta kvalitet med ekologiska och närproducerade råvaror. De serveras såväl frukost
som lunch och middag eftersom de tillhör ett
hotell. Alla i ledande ställning driver miljöarbetet. Personalen är på hugget och kommer
själva med förbättringsförslag.
Anledningen till ekologiskt är i första hand
miljön men smaken, hälsan, etik och inte minst
att gästerna uppskattar det är också viktigt.
Enda orsaken till att inte köpa ekologiskt är
att det kan vara knepigt att få tag i.
-Man måste kommunicera med sina leverantörer, säger Rafael. Vår fiskgrossist, Nordsjöfisk,
levererar ”juste” fisk om man begär det även
om de som alla andra har annat i sortimentet.
Menigo, som är huvudgrossist vet att de ska
leverera allt ekologiskt även om det inte sägs
vid beställningen.
-Vi köper mer och mer eko, fortsätter Rafael.
Nya leverantörer och produkter hittar man på
flera sätt: på mässor, Bondens Egen Marknad
och på kocktävlingar, genom att prata med
kollegor och kolla andras menyer, bloggar
mm. -De flesta skriver ju ut var grejorna kommer ifrån. Lokalt är också viktigt men Rafael
prioriterar mer och mer ekologiskt. Därför
har man vidgat den geografiska gränsen för
inköp.
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Alla grönsaker finns inte ekologiska så andelen är 30-40 procent, gissar Rafael. Allt kaffe
och i stor sett alla mejeriprodukter är eko och
mycket av köttet.
-Vi har 80 procent certifierade ekologiska
viner, över 90 procent om man räknar med
de eko-viner som inte är certifierade, inflikar
Jörgen Calmsund som är restaurangchef och
ansvarig för den imponerande vinlistan.
Miljö och ekologi kommuniceras till gästerna.
Alla gäster är positiva så det går att ta mer
betalt. Frukosten är jättemycket eko. Det finns
ingen smaksatt fil och yoghurt. Gästerna får
själva blanda med hemkokade sylter och marmelader – allt ekologiskt förstås. Det uppskattas!

Goda råd från Rafael:

•	Tala med leverantörerna. Det är bra att de
vet att du menar allvar. Ibland är man ju
trött och glömmer att säga till om ekologiskt.
•	Kommunicera det ekologiska med gästerna
både muntligt och skriftligt
•	Få personalen engagerad. Det betyder att
de gör ett bra jobb i köket och att de pratar
med gästerna.

Lär dig mer!
Kurser, föreläsningar och rådgivning

”Klimatsmart mat i restauranger” består av
en kursmeny där vi erbjuder olika innehåll á
2-4 timmar. Kurserna kan väljas var för sig
eller kombineras.
Kursledare är Carin Enfors eller Eva Fröman
från EkoMatCentrum, som har mer än tio
års erfarenhet av rådgivning och utbildning
i miljöfrågor till restauranger. Matlagning
leds av en erfaren miljö-/ekoinriktad kock

1. W
 orkshop med inspirerande
matlagning, 4 tim
Vad är klimatsmart mat?

Vi diskuterar ekologiskt, lokalproducerat,
säsonger, svinn, transporter, fisk, och ekonomi.
Vi skapar klimatsmarta rätter med ekologis
ka råvaror under ledning av erfaren eko-kock

Inspirationsmatlagning med klimatsmart
tänk och råvaror. Gemensam måltid under
fortsatt diskussion.

2. Studiebesök på ekologisk gård
eller förädlingsföretag, 4 tim
Ett inspirerande studiebesök säger mer än
1000 ord. Vi besöker en ekologisk gård eller
förädlingsföretag, tittar på verksamheten
och för en dialog med producenten.

3. Seminarium: Klimatsmart mat
och ekologi med ekonomi 4 tim
Vad är klimatsmart mat? Vi har gott om tid
att diskutera:

Klimat, miljö och livsstil, ekologiskt, lokalproducerat, säsonger, svinn, transporter, fisk
och ekonomi, miljömärken och certifieringar. Hälsa och miljö går hand i hand: presentation av internetverktyget Ekomatsedeln

4. Seminarium: Klimatsmart mat i
restaurang, 2 tim
Vad är klimatsmart mat?

Vi diskuterar ekologiskt, lokalproducerat,
säsonger, svinn, transporter, fisk och ekonomi.

5. Rådgivning
Inspiration och praktiska råd om ekologisk
mat i restaurang.
Vårt kurskoncept bygger på att vi för en
dialog med kursdeltagarna.
Kontakta oss så att vi kan diskutera kursupplägg och kostnader!
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Länkar

till organisationer och hemsidor som på
olika sätt arbetar med ekologiska livsmedel.
Här kan ni hitta information,
tips och inspiration.

Utbildning och information:
www.ekolantbruk.se

www.ekomatcentrum.se

www.ekomatsedeln.se
Klimatsmart och ekologiskt
med bibehållen budget
Många restauranger är intresserade
av att öka inköpen av ekologiskt. Problemet är att ekologiskt kostar mer än
konventionellt och det är ofta svårt att
ta mer betalt för en måltid. Genom att
förändra recepten och matsedlarna kan
man införa mer ekologiskt med så gott
som bibehållen budget. Lösningen är att
minska på de ”dyra” livsmedlen och öka
på de ”billiga” och oftast mer ”nyttiga”.
På så vis kan man kringgå budgetproblemet och samtidigt servera hälsosamma
eller till och med hälsosammare maträtter.
Ekomatsedeln är en internetbaserad
kostdatabas som kan underlätta för restauranger och storhushållen att förändra
recept, matsedlar och menyer till att bli
mer klimatsmarta och ekologiska. Det
finns förslag 500 på klimatsmarta, ekologiska lunchrätter och förslag på vecko
menyer.

Prenumerera på Ekomatsedeln
Ekomatsedeln ligger ständig på nätet.
Den är lätt tillgänglig för varje enskild
användare.
Kontakta oss på EkoMatCentrum så får du
prova på Ekomatsedeln helt gratis under
en vecka.
Skicka mail till info@ekomatcentrum.se så
skickar vi information samt en provkod.
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www.ekomatguiden.se
www.ekomatsedeln.se
www.folkhalsoguiden.se
www.livsmedelssverige.org
www.miljomat.se
www.miljoresurslinne.se
www.naturskyddsforeningen.se
www.slu.se/epok
www.slv.se
www.svenskfisk.se
www.wwf.se

Miljöcertifieringar:
www.krav.se

www.demeter.nu
www.msc.org
www.fairtrade.se

Upphandling:
www.msr.se

miljömärkning på livsmedel
Ekologiskt
EU-ekologiskt

EU har ett system för regler
och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU.
För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s
regler för ekologisk produktion. EU:s regler
omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och
marknadsföring av ekologiska produkter. I
Sverige är det godkända certifieringsorgan
som t.ex Aranea, SMAK, HS Certifiering och
EFSIS Scandinavia som sköter kontrollen av
EU-ekologiskt. Märket är det nya EU-märket som lanserades 2010.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic

KRAV

Endast företag och producenter med KRAV-certifiering får
använda KRAV-märket på sina
ekologiska produkter. KRAV har ibland striktare regler än EU, bl.a. inom djuromsorg.
Unikt för KRAV är också regler för butik,
restaurang och klimat. Kontroll och certifiering utförs idag av fem certifieringsbolag,
som kontrollerar alla led i såväl produktion
som distribution till dess att KRAV-märket
sätts på produkten. KRAV-märket står för
bra miljö, god djuromsorg, god hälsa, socialt ansvar. www.krav.se

Demeter

Svenska Demeterförbundet bildades 1957
och är kontrollorganisation
för Biodynamisk odling i
Sverige. Den är en ideell
konsumentförening som
kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker,
förädlare, grossister och importörer.
Över 20 länder har grundat egna
nationella Demeterförbund baserad på de
givna internationella riktlinjerna. För närvarande är Demeterförbundets regler de

strängaste som finns inom ekologisk odling.
Det övre märket är internationellt, det undre
en svensk variant. www.demeter.nu

Övriga miljömärkningar
på livsmedel
Hållbart fiske
msc

MSC är en miljömärkning av fisk
och skaldjur. MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske och garanterar
att fisken inte kommer från ett överfiskat
bestånd. Fisket som fisken kommer ifrån
måste ha en minimal inverkan på det marina
ekosystemet och förvaltas på ett hållbart
sätt. www.msc.org/se
Det finns ingen ekologisk märkning för fisk.
KRAV- och MSC-fisk har jämförbara bedömningar av hållbara fiskebestånd och regler
kring spårbarhet. Där KRAV och MSC skiljer
sig åt är bland annat förädlingen. Alla KRAVgodkända, förädlade fiskeprodukter innebär
att alla övrig ingredienser utöver fisken är
ekologiska. I förädlade MSC-produkter är
fisken MSC, inte övriga ingredienser.

Etiskt
FaiRtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i
utvecklingsländer att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade
får människor i världens utvecklingsländer
möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom
långsiktiga handelsavtal. De internationella
Fairtrade-kriterierna garanterar odlaren
ett minimipris för råvaran samt säkerställer
att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner
och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar
trygghet och möjlighet till utveckling.
www.fairtrade.se

13

EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter är en organisation vars huvudsakliga syfte är att
öka intresset för ekologiska och klimatsmarta livsmedel i
restaurang & storhushåll. Genom samverkan, information
och utveckling strävar EkoMatCentrum mot målet ”En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i alla led”. Vill
du bli medlem och stötta utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. Kontakta oss via mejl eller telefon.
Vi hjälper er att nå era ekologiska mål!
•	Utbildningar om klimatsmart mat
•	Föreläsningar om mat och klimat
• Rådgivning
• Informationsmaterial
• Hemsidor

EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter
Håven 2, 193 41 Sigtuna, Tel 08 779 59 29, 08 582 444 24
info@ekomatcentrum.se

