BLEKINGES MILJÖMÅLTID
Ekologisk mat

Konsumtion
Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt. Maten du
äter och kläderna du har på dig får effekter för världens skogar,
hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer du konsumerar
desto mer påverkas allt levande omkring oss.
Valet av mat bestämmer hur stor din miljöpåverkan blir. Genom
att äta ekologisk mat bidrar du till en bättre miljö samtidigt som
du slipper få i dig gifter genom födan.
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Varje svensk konsumerar 70 ton
mat & dryck under sitt liv!

Eko

Om alla i världen skulle förbruka lika
mycket resurser som vi gör i Sverige
skulle det behövas tre jordklot...

MENY:
Ekologisk pastagratäng
med heta grönsaker
(max 30 g nötkött) med
ett utökat salladsbord.
Äppeldessert med
ekologisk vaniljgrädde.

Blekinges MiljöMåltid
Den 16 oktober 2014 genomförs en temadag
med fokus på hållbar konsumtion. I Blekinges
kommunala grund- och gymnasieskolor
serveras en ekologisk måltid som kopplas
samman med undervisning om miljö,
konsumtion och en medveten livsstil.

Tanken är att öka kunskapen om vilka konsekvenser vardagens val
kan få på ett konkret och smakfullt sätt och inspirera till handling.
Blekinges MiljöMåltid avser också att skapa en diskussion kring
möjligheten att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror
i Blekinges kommuner. Inte bara denna dag, utan alla dagar!

Till pastagratängen som serveras
under dagen räcker en svensk
(e)ko till alla 19000 portioner!

Ekologisk pastagratäng med heta grönsaker
5 portioner
Pasta pennor
Nötfärs
Rapsolja
Salt, peppar
Gul lök
Aubergine
Zuccini/ squash
Röd paprika
Championer skivade
Vitlök riven
Rapsolja
Krossade tomater
Tomatpuré
Sambal oelek
Grönsaksfond konc.
Vispgrädde
Salt
Vitpeppar
Riven ost

200 g
150 g
1 msk
150 g
150 g
125 g
150 g
50 g
1 klyfta
2 msk
400 g
1 dl
1 msk
1 msk
2,5 dl
1 tsk
1 krm
1 dl

Gör så här:
1. Koka pastan nästan färdig
2. Fräs nötfärsen i olja och krydda den
3. Tärna lök, aubergine, zucchini och paprika
i 1,5 cm kuber
4. Fräs grönsakerna, champinjoner och vitlök
i rapsolja
5. Tillsätt krossad tomat, tomatpuré, sambal
oelek, grönsaksfond och färsen, låt koka
ihop ett par minuter
6. Tillsätt vispgrädde
7. Smaka av
8. Blanda i den kokta pastan
9. Lägg i en form och strö över riven ost
10. Gratinera i ugn, 175 grader i ca 20 minuter.

Äppeldessert
4 ekologiska äpplen
1msk socker
1 tsk kanel

4 portioner

Skala (eventuellt) och klyfta äpplena,
blanda med socker och kanel. Smörj
en ugnsfast form med ekologiskt smör
och lägg i äppelblandningen. Grädda
i mitten av ugnen i 200 grader i cirka
20 minuter.
Servera med vispad ekologisk grädde
smaksatt med vanilj. Låt dig väl smaka!

zius

nn Bolt

Foto: Li

Det här kan DU göra
Byt till eko. Ekologiskt ger oss renare mat,
friskare vatten, gladare djur och mindre gifter.
Ändå ligger den svenska försäljningen på futtiga
fyra procent. Det ska vi förändra - och du kan
hjälpa till! Här följer ett gäng enkla tips på hur vi
tillsammans får Sverige att byta till eko.

Eko

5 Eko-produkter att byta till
Kaffe

Kött

På kaffeplantager används ett av
världens farligaste bekämpningsmedel
som skadar - och dödar - både natur,
djur och människor.

Vill du ha kött från gladare djur?
Välj eko. På köpet får du samma
viktiga miljöfördelar som när du
köper de ekologiska mejerivarorna.
Finns inte ekologiskt så är svenskt
naturbeteskött också bra. Men det
viktigaste av allt är faktiskt att käka
mindre kött överhuvudtaget.

Bananer och vindruvor
Två frukter som är riktigt hårt
besprutade. På bananodlingar används
extremt miljöfarliga bekämpningsmedel
som kan ge arbetarna och deras barn
nervskador.

Mejeriprodukter
För några kronor extra kan du få
ekologiska mejerivaror som gör stor
nytta där du bidrar till friskare vatten,
mindre gifter och att fler fåglar och
blommor trivs.

Källa: Naturskyddsföreningen

Potatis
Potatisen är en av de grödor som
besprutas mest i Sverige. En riktig skurk
är King Edward – en kung som borde
störtas!

Vad ska du titta efter?
Kolla efter ordet ekologiskt på förpackningen eller om
det finns någon ekomärkning. Tre vanliga märken är:
KRAV-märket visar att en vara är
producerad på ekologisk grund med extra
höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt
ansvar och klimatpåverkan.
EUs märkning för ekologiskt jordbruk.
Alla varor är certifierade. Minst 95
procent av produktens innehåll har
producerats ekologiskt.
Om en fisk- eller skaldjursprodukt är
MSC-märkt kan man vara säker på att den
kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Eko

Ät dig miljösmart!
Vad mer kan du göra? Börja med det som känns enklast för dig
och din familj.
Frossa i grönt
Njut av en massa vegetariskt. Anpassa maträtterna efter odlingssäsongen, så
slipper du köpa varor som transporterats onödigt långt. När du väl köper kött
är ekologiskt bäst. Eller svenskt naturbeteskött, alltså kött av djur som betat i
svenska hagar.

Ät nyttigt
Dra ned på godis, läsk, bakverk och snacks - de påverkar miljön men utan att
bidra med så mycket näring.

Ladda ner
Naturskyddsföreningens
app Grön Guide, så har du
alltid miljösmarta tips på
fickan.

Texten är delvis hämtad från Naturskyddsföreningens material.

Minska matsvinnet
Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö är att minska svinnet. Varje år
slängs cirka 25 kg mat per person i soporna - det motsvarar kostnaden för
en hel månads mat. Planera inköp och kasta inte bort mat i onödan. Lita
mer på dina sinnen än bäst-före-datumet.

Välj fina fisken
De flesta hav är så hårt fiskade att våra vanligaste matfiskar håller på att ta
slut. Odlad fisk är tyvärr inte lösningen på problemet eftersom fiskfodret
ofta består av fisk. Kolla efter ekomärkning när du handlar.

Shoppa smart
Din bilresa till affären är troligtvis en större miljöbov än din favvomat från
andra sidan jordklotet. Försök handla utan bilen då och då.
Bi ger dig mer än
honung i morgonteet.
Deras pollinering fixar
apelsinjuicen, kaffet och en
massa annat vi sätter i oss.
Kruxet är att de håller på
att dö.

Eko

Varför då? Jo, en förklaring
är kemikalierna
i jordbruket.

Välj giftfritt när du handlar!
Allt består av kemiska ämnen. En del
ämnen är farliga och kan påverka
människors hälsa och miljön negativt.
Här följer några exempel:
–– Mjukgörande ftalater i plastleksaker och
andra plastprodukter.
–– Flamskyddsmedel i elektronik och textilier
för att de ska vara mindre brandfarliga.
–– Fluorerade ämnen i textilier för att de ska
vara vatten- och smutsavvisande.
–– Antibakteriella ämnen i sportkläder och
skor för att motverka dålig lukt.

Våga fråga!
Du kan ställa frågor när du handlar
och vara misstänksam mot varor
som har en stark kemikaliedoft.
Du har rätt att få veta om en vara
innehåller särskilt farliga ämnen som bland annat kan orsaka
cancer och påverka
möjligheten att få
barn. Mer information
finns på www.kemi.se.

Klipp ut och lämna till butik

Innehåller den här varan farliga kemikalier?

Innehåller varan mer än 0,1 procent av något ämne som finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen?

Varans namn
Dagens datum
Svar inom 45 dagar till:

Namn
Adress/E-post/Telefon

