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”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA
SERVERA EKOLOGISK OCH
KLIMATSMART MAT I
RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”

EkoMatCentrum jobbar med mat från hav och jord till bord

•
•
•
•
•
•

Utbildningar om ekologisk och klimatsmart mat
Föreläsningar om mat, klimat och ekologi
Rådgivning
Informationsmaterial
Hemsidor
Projekt

Vad är klimatsmart och hållbar mat?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är klimatsmart mat; Miljö och livsstil?
Säsongsanpassat och lokalproducerat
Varför är det bra med ekologiskt?
Reko fisk – hitta rätt i fiskhavet
Miljömärken på mat
Minskat svinn ger bättre ekonomi
Matsmart med hjälp av Ekomatsedeln
Handlingsplaner för långsiktig förändring i köken
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Hållbar konsumtion
genom minskad konsumtion

Jorden är en begränsad resurs

Vår konsumtion påverkar klimatet!
8 ton CO2ekv/person och år, varav drygt 2 ton från maten

Max 2 grader

Figur 4: Utsläppen av växthusgaser från den privata konsumtionen uppdelad på aktiviteterna äta,
bo, resa och shoppa. Den privata konsumtionen stod 2003 för knappt 80 Mton CO2e (SCB (2008)
och Naturvårdsverket (2008b)).
Källa: NV, 2008, konsumtionens klimatpåverkan

Mat
ca 2 ton Co2e/person/år

Källa SNV. 2008. Konsumtionens klimatpåverkan. IPCC. 2007
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Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

”Tio av miljömålen påverkas positivt av ekologiskt lantbruk”

På matsedeln i en vanlig svensk skola
Nötkött från Irland
Kyckling från Thailand
Odlad lax från Norge
Fiskpinnar från Frankrike
Fisk från Nordsjön…rensad i Kina
Det handlar om pris, pengar och vanor.

Matens klimatpåverkan
•
•
•
•

Matavtryck
Energiåtgång
Växthusgaser
Vattenåtgång
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Matavtryck

En individs matavtryck, 4 000 m2/år
= ½ fotbollsplan/person/år

50 % import

50 % svenskt

Var i livsmedelskedjan förbrukas mest
energi?
1.
2.
3.
4.

Lantbruket
Förädlingsprocesserna av livsmedel
Transporterna
Hushållen

?

Energiåtgång i livsmedelskedjan
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Växthusgaser från olika livsmedel, kg CO2e/kg produkt

Brasilianskt nötkött__

Svenskt nötkött__

Källa, SIK 2011

Växthusgaser och matproduktion
Koldioxid 1:1
• Flygtransporter
• Växthus uppvärmda
med fossila bränslen
1:34
Metan
• Nöt och lamm
• Risodlingar
Lustgas 1:300
• Mark och stallgödsel
• Handelsgödsel

- 80 % till 2050
EU:s max tvågraders mål kräver att vi minskar
utsläpp av klimatgaser med 80 % till 2050.
Det skulle innebär följande veckokonsumtion av kött;
• 200 gr nöt- eller lammkött (1-2 portioner i veckan)
eller
• 1 kg griskött/vecka
eller
• 2 kg kyckling
eller
• 5 kg baljväxter
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VATTENFÖRBRUKNING

Vattenåtgång
Ett kg nötkött: 15 000 liter
Ett kg ost: 5 000 liter
En t-shirt i bomull: 4 100 liter
Ett kg hönskött: 3 900 liter
Ett kg ris: 2 700 liter
En hamburgare: 2 400 liter
Ett kg vete: 1 200 liter
En liter mjöl: 900 liter
Ett kg majs: 900 liter
En påse potatischips: 190 liter
Ett glas äppeljuice: 190 liter
En kopp kaffe: 140 liter
Ett glas vin: 120 liter
En kopp te: 35 liter
Ett mikrochip: 32 liter
En tomat: 13 liter
En liter kranvatten: 1,05 liter
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Hur mycket kött äter vi per person och år i Sverige

Köttkonsumtion i Sverige

1990 – 27 kg
2000 – 41 kg
2013 – 49 kg
2020 – 25 kg (SLV : 500 gr/vecka)
2050 – 10 kg (192 gr/vecka/pers)
(Oräknat chark 23,4 kg och fryst 10,8 kg, SJV 2013)

13 kg

16 kg

16 kg

4 kg
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Antibiotika

Sojafält i Brasilien (Parakvat)
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Rätt grönsaker och rätt tid
Idag

Frilandsodlat

I morgon

Säsong
Vår
Sommar
Höst
vinter

Växthusodlat
Ät S.M.A.R.T. SLL

Transportsnålt
Vinter

Svenskt
Lokalt
Säsong

Höst
Sommar

Vår

Ät S.M.A.R.T. SLL

Vad är bra med närproducerat?
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Närproducerat
•
•
•
•

Stimulerar svensk livsmedelsproduktion
Går att kontrollera och ställa krav på
Underlättar för ett framtida kretsloppssamhälle
Ökar mångfald och minskar beroende av andra
länder
• Minskar behovet av transporter
• Är färskare och kanske godare
• Ät efter säsong!

Hälsa

Miljö

Varför ekologiskt?
http://player.vimeo.com/video/74836985?byline=0

kvalitet

etik
GMO-fritt

GMO-genmodifiering
• Förändring av arvsanlag med genteknik
• 90 % för att tåla kemisk bekämpning eller inbyggt
bekämpningsmedel
• Multinationella företag äger utsädet
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Handelsgödsel
P=Fosfor
Bryts av ändliga tillgångar
(kan vara slut inom 30 år)

N = Kväve
Energikrävande process

Med fosfor följer kadmium

N20 = Lustgas

Stör mikrolivet i jorden

Kemiska bekämpningsmedel
•
•
•

Produktion ofta i U-länder
Arbetarskydd?
Avfall utsläpp, biprodukter

•
•
•
•

Arbetarskydd?
Nyttoinsekter?
Fåglar?
Läckage till vatten?

•

Vilka analys-metoder?
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Djuretik
• Djuren får gå ut
• Extra gott om plats
• Djuren får utlopp för sina naturliga beteenden
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nyttigt

smak

Kvalitet
hållbarhet

näring

Mer antioxidanter i ekologiska grödor
Växter producerar antioxidanter som ett skydd mot ohyra och
sjukdomar.

I snitt 17 procent mer antioxidanter än o-ekologiska.
Upp till 60 procents högre koncentration av antioxidanter som
anses minska risken för cancer och andra sjukdomar.

Rapport publicerad av universitetet i Newcastle, 2014. Forskarna har analyserat 343 studier.

Ekologiskt odlade grödor har
60 procents högre nivå av flavonoider,
ett sorts antioxidanter som finns i
färgstarka grönsaker och bedöms
minska risken för stroke.

Rapport publicerad av universitetet i Newcastle, 2014.Forskarna har analyserat 343 studier.
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Hitta rätt i fiskhavet

Källa: Inger Näslund, WWF, 2013
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Spårbarhet hela vägen
från producent till tallrik

Transport
Fiskebåt

Köpare/
Auktion

Transport

Transport
Producent

Handel

Middag

Fiskodlin
g

Vilken fisk ?
Tips på fisksorter som är godkända att äta ur ett
miljöperspektiv

Abborre
Alaska pollock
Blåmusslor
Gös
Kolja
Krabba (svensk burfångad)
Kungsbrabba

Lax
Makrill
Pilgrimsmussla
Regnbåge
Sej Sill/strömming
Skarpsill
Svärdfisk
Tonfisk bonit, skipjack
Torsk

www.wwf.se

Så hälsosam är fisken
• Protein: 17-18 gr per 100 gr
• Fett: Makrill, sill, strömming och lax 5-25 gr per
100 gr
Torsk och kolja 0,3-0.5 gr/100 gr
• Vitaminer: Fisk innehåller alla vitaminer utom
vitamin C. Feta fiskar är särskilt rika på A,D
och E.
• Omega-3-fettsyror finns i feta fiskar såsom sill,
strömming, makrill och lax.
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Fiskkonsumtion i Sverige
Naturskyddsföreningen: 29 kg per capita (2005),
Jordbruksverket: 3,8 (fryst) och 11,4 (beredda och
konserverade) = 15,2 kg (2009)

En viss differens!

Vilka miljömärken på livsmedel känner
du till?

?

Miljömärken
EKOLOGISKA LIVSMEDEL

KEMTEKNISKA PRODUKTER

Fiske
OEKOLOGISKA LIVSMEDEL

DAGLIGVARUHANDELNS EGNA
MILJÖMÄRKEN

Etisk och social märkning
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Miljöcertifiering av restaurang
Tre nivåer att välja på
Ett KRAV‐märke: Minst 25 % av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV‐
märkta/EU‐ekologiska/MSC/‐märkta produkter. * Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut
till KRAV‐certifierade/EU‐ekologiska/MSC‐certifierade.*

Två KRAV ‐märken: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV‐
märkta/EU‐ekologiska/MSC‐märkta produkter. *

Tre KRAV‐märken: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV‐
märkta/EU‐ekologiska/MSC‐märkta produkter.*

*Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV‐märkta.

Vad är hållbar och klimatsmart mat?

?

Hållbar mat är ……
Mindre kött
Mer frukt och grönt
Mer baljväxter
Följa säsonger
Välja närproducerat
Tänk transportsnålt
Odla själv
Minska svinnet
Välja etiskt
Välja ekologiskt
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Minskad konsumtion
SLV:s rekommendation: 2 500 kcal/dag
Vi äter 3 000 kcal/dag
Om vi ”bara” följer SLV:s råd:
- betydande miljöpåverkan ... och på hälsan

Livsmedelsvinn

https://www.youtube.com/watch?v=VGTPKKOVoz4

600kg mat/person och år

70 ton mat & dryck under en livstid
= en långtradare med mat & dryck
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Livsmedelssvinn

Vad är svinn?
”Livsmedel som slängs men som hade
kunnat konsumeras om de hanterats
annorlunda”

Källa: Livsmedelssvinn i hushåll och skolor, Rebecca Modin, SLV, 2011

Matavfall och livsmedelssvinn

Oundvikligt matavfall

Onödigt matavfall

Matproduktionen ger 196 kg
matavfall/person och år, varav ca 69
kg är fullt ätbart

 1,850 000 ton matavfall/år.
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1,85 miljon ton matavfall/år i hela kedjan
i Sverige
Jordbruk
Import
Livsmedelsindustrin
Grossist/butiker
Restaurang/storkök
Hushåll

?
?
536 000 ton
110 000 ton
298 900 ton
905 000 ton, ca 100 kg/pers

Totalt

1 850 000 ton

(källa: Naturvårdsverket)

Vi slänger 100 kg mat/person och år i
hushållen, varav 52 kg är fullt ätbart

Vi slänger drygt 33 kg mat/person och
år i restaurangsektorn
Källa: NV

Mål till 2015
•
•
•
•

Minskning med 20% jmf med 2010 (ca 1,9 milj ton)
370 000 ton matavfall
11,6 – 23 miljoner SEK samhällsekonomisk nytta
Varav ca 10 miljoner SEK privat eller
företagsekonomisk nytta, resten miljöekonomisk
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Svinn kostar!
Svinnet kostar 80 öre per portion. Här ingår också att
minska svinnet, alltså mat som kastas bort.
- Idag slängs för mycket mat i stadens verksamheter,
ungefär tio procent. Det innebär att svinnet per
portion kostar 80 öre. Och det blir mycket pengar,
med tanke på att vi årligen serverar 19 miljoner
måltider, säger Ulla Lundgren.
Varje år kastas det alltså bort mat för 15,2 miljoner
kronor i Göteborgs skolor och äldreomsorg.

Olika typer av svinn i storhushåll
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Var uppstår svinnet?

Före tillagning

Under tillagning

Efter tillagning

Förvaringssvinn/Lagringssvinn

Beredningssvinn/Tillagningssvinn
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Serveringssvinn/Kantinavfall

Rester/Överbliven mat

Tallrikssvinn
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Flytande svinn

Varför uppstår svinn?

Varför uppstår svinn?
•
•
•
•
•
•
•
•

Oätliga delar (oundvikligt matavfall)
Förpackningar (dålig kvalitet/feldimensionerade)
Utgångna datum
Kvalitetsbrist
Okunskap, tidsbrist
Hög personalomsättning
Beredning (antal gäster?/spill vid tillagning)
Servering (buffeér/för stora portioner)
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Svinnkampanj

Reducera matsvinnet
Observera
Registrera
Skapa goda rutiner
Informera och motivera
Utvärdera

SVINNKAMPANJ
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Förberedelser
Involvera alla berörda parter:
 Skoledningen
 Matråd
 Pedagoger

Mätning







Dokumentera
Kampanjmaterial
Mätkärl
Tidsplanering
Tävlingar
Visualisera

Uppföljning
 Kontinuerlig svinnuppföljning
 Lyft kökspersonalen
 Ökad kunskap

26

2014-11-04

ÅTGÄRDER
Diskutera åtgärder för minskat svinn!

Reducera matsvinnet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera menyn
Inköp av matvaror
Lagerkontroll
Förvaring av matvaror
Matlagning
Servering av mat
Återanvändning av mat
Utbildning, kommunikation och motivation
Kommunicera resultat- involvera gästerna
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Bakgrund
Mål:

Miljöprogrammet 2012-2015:
Andelen ekologiska livsmedel 25 %

Metod:

Minskat svinn

Projektets syfte
• Minska svinnet med 10 %.
• Öka andelen ekologiska livsmedel på skolorna.
• Öka elevernas intresse för miljöfrågor.

Typ av svinn

Beredningssvinn

Serveringssvinn

Tallrikssvinn
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Antal KG (förändring från P1 till P3)
80,00%

Bered.svinn (kg)
Serv.svinn (kg)

60,00%

Tallrikssvinn (kg)
Totalt (kg)

40,00%
20,00%
0,00%
‐20,00%
‐40,00%
‐60,00%

-23 %
‐80,00%

AKALLA
Tobbes bästa svinntips
• Information till alla elever i klassrummet och
till alla lärare på personalinformationsmöten.
• Kampanjinformation i matsalen –
bordspratare och affischer.
• Resultat från svinnmätningarna på tavla i
matsalen.

Händiga tipslappar från Akallaskolan
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Loviselund
Åsas bästa svinntips:
• Späda och reda rätterna med mer grönsaker.
• Dokumentera behovet av råvaror till olika rätter.
• Försök att laga rätt antal portioner/kantiner varje
dag – inte för mycket.
• Laga maten i omgångar och fyll på i buffén efter
åtgång.
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Varför arbeta med svinnet i förskolan?

•
•
•
•

Miljöpåverkan
Klimatpåverkan
Ekonomi
Pedagogisk effekt som
kan spridas

Ekologiskt är ca 20-30 % dyrare än
konventionella livsmedel.
_______________________
Ge 3 tips på hur ni ska klara ökade
inköp av ekologiskt med bibehållen
budget!
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Hållbar ekonomi
•
•
•
•
•
•

Planering
Minska svinnet
Mer vegetabilier
Mindre kött och fisk
Laga mat från grunden
Säsongsanpassa

Ekomatsligan 2013

Lilla Ekomatsligan
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• http://www.ekomatsedeln.se/registrera.aspx

Ursprungsmärkning kött, fisk och ägg
• Nöttkött och fisk ska ursprungmärkas enligt EUs direktiv
• Ursprung Sverige, betyder fött, uppfött och slaktat i Sverige
• Gris, lamm, get och fågel har frivillig ursprungsmärkning
• Obligatorisk märkning enligt EUs direktiv på gris, lamm,
get och fågel kommer i april 2015
• Gäller ”bara” färskt, fryst, helt, skivat och malet INTE saltat,
marinerat eller rökt
• Ägg är obligatoriskt att märka med land och produktionssätt,

Nöttkött ska ursprungmärkas enligt EUs direktiv
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Fisk och skaldjur obligatorisk ursprungsmärkning
Musslor
Följesedel/fisklåda/
förpackning:
Art: Blåmussla (Mytilus
edilus)
Produktionsmetod: Odlad
Ursprungsland: Sverige

Etikett/Skylt:
Blåmussla
Odlad i Sverige

Rödspetta
Följesedel/fisklåda:
Art: Rödspätta
(Pleuronectes platessa)
Produktionsmetod: Fiskad
Fångstzon: Nordostatlanten

Etikett/Skylt:
Rödspetta
Fiskad i Nordostatlanten

Tre uppgifter är alltså obligatoriska för att fiskvaror ska få säljas:
1. Handelsbeteckning
2. Produktionsmetod (viltfångad eller odlad)
3. Fångstzon för vara fiskad i havet, eller ursprungsland för sötvattenfiskad eller odlad vara

Surimisticks som är ursprungsmärkta

Frivillig ursprungsmärkning på fågel, get, lamm och gris
MEN obligatoriskt fr.o.m. april 2015
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Gris, lamm, get och fågel har frivillig
ursprungsmärkning
Ingen
garanti att
kycklingen
är Dansk

Coops, EMV,
frysta
kycklingfiléer

Gris, lamm, get och fågel har frivillig
ursprungsmärkning

EU-ekologiskt engelskt griskött.
EU-ekologiska grisar kontra svenska
KRAV-grisar.
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Frivillig
ursprungsmärkning

Är den förädlad i
Sverige?
Av vem?

För de flesta livsmedel gäller att ursprunget ska anges om konsumenten annars
blir vilseledd. En konsument får aldrig luras att tro att livsmedlet kommer från ett
annat land, en annan stad eller annan region än vad det faktiskt gör.

Handlingsplan
Mål
• Vad vill vi uppnå?
Syfte/motiv
• Varför vill vi göra detta?
Hur ska vi nå målet?
• Vilka insatser ska vi göra
och vem ska göra vad?
När ska vi nå målet?
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EkoMatCentrum
Håven 2, 193 41 Sigtuna
08-779 59 29, 08-582 444 24
info@ekomatcentrum.se
www.ekomatcentrum.se
www.ekomatsedeln.se
www.miljomat.se
www.ekomatguiden.se
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