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I ÖREBRO KOMMUN

VI BESÖKER
TVÅ AV VÅRA
GRÖNA OCH
EKOLOGISKA
SKOLOR

Omsorgsfulla
köttval och gröna
alternativ!

Framtidens
mat i Örebro
MÖT FORSKAREN BAKOM
BOKEN MAT & KLIMAT –
JOHANNA BJÖRKLUND

+ Fler boktips

på sida 18!

• Kommunens målsättning och budget
• Är ätbara insekter bara en fluga?
• Ekologisk och klimatsmart mat
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Möt våra kostchefer
i Örebro kommun.
I Örebro kommun finns sex kostchefer
som planerar och ansvarar för maten i
grundskolan, gymnasieskolan samt vård
och omsorg. Vi ställde dem en fråga.

VAD ÄR SMARTARE MAT FÖR DIG?
BARBRO JOHANSSON
GRUNDSKOLAN

Måltider som är lagade
ur ett hållbart perspektiv.
CARINA ANDERSSON
GRUNDSKOLAN

God mat som både vi och
miljön mår bra av.
JÖRGEN BEYRON
VÅRD OCH OMSORG

Mat från grunden med
ekologiska råvaror och att vi
inte kastar mat i onödan.
MADELENE LAGERLÖF
GYMNASIESKOLAN

Hållbarhetsfokus i samtliga
led. Alla val från råvara till
tallrik är viktiga.
PATRICE GRANER
GRUNDSKOLAN

Hur vi kan laga god mat
med hög kvalitet och så lite
miljöpåverkan som möjligt.
ÅSA SANDHOLM
GRUNDSKOLAN

Stolt personal som engageras
i god, nyttig och hållbar mat.

UTGIVARE
Enheten för hållbar utveckling
i Örebro kommun.
019-21 10 00
orebro.se
Utgivaren reserverar sig
för eventuella t ryckfel och
ändringar i innehållet.

Hur kan vi tänka
smartare kring mat?
Vi bor på en planet med begränsade resurser, i en värld där
många lever långt över våra gemensamma tillgångar. För att
komma till bukt med klimatproblematiken är det viktigt att vi
alla tar vårt a
 nsvar och gör vad vi kan för att skapa ett hållbart
samhälle och en bättre värld.

vill vi vara en föregångare och bana väg mot ett
hållbart samhälle. Vi vill göra det lätt för medborgarna att göra rätt genom
att satsa på energieffektiva byggnadslösningar, underlätta produktion
av solel och biogas, placera våra pengar i gröna obligationer och främja
hållbart resande med bättre kollektivtrafik och flera cykelbanor. Och sist
men inte minst – vi vill servera klimatsmart och näringsrik mat inom våra
skolor, senior- och vårdboenden.

SOM EN MODERN KOMMUN

av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från
mat och dryck, och under råvarornas långa resa från jord till bord går det
åt mycket energi och resurser. Vi menar att maten inte bara ska vara god
och av hög kvalitet. Den ska dessutom inte belasta miljön mer än nöd
vändigt, och de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor.

UNGEFÄR EN TREDJEDEL

Det är därför jag med stolthet har äran att presentera:
SMARTARE MAT I ÖREBRO KOMMUN.

Trevlig läsning!
Enhetschef Hanna Dufva,
Enheten för hållbar utveckling.
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Vi är framgångsrika i Örebro!
VÅRT ARBETE HAR GETT RESULTAT. På

flera
håll har vi fått nationell uppmärksamhet
och blivit lyfta som ett gott exempel inom
offentlig gastronomi. Vi får förfrågningar
att prata om vårt framgångsrika arbete på
konferenser och mässor, vi vinner tävlingar
och vi har fått flera utmärkelser.
Några av framgångarna är semifinalplatserna
i flera kategorier i Arlas Guldko 2013, final i

Änglamarkspriset, 3:a i Skolmats-SM, final
i flera kategorier i White guide junior, en av
Sveriges bästa kommuner i Ekomatsligan,
vi har vunnit Örebro kommuns interna
miljöpris samt kvalitetspriset Nya steg m.m.
Sedan målen om smartare mat antogs
2011 har vi kommit en bra bit på väg,
men det finns även en hel del kvar att
göra. På nästa sida ser du hur det har gått.

VI VÄLJER FRUKT OCH GRÖNSAKER EFTER SÄSONG
Var sak har sin tid. Så även grönsaker och frukt. Därför
är salladsbufféer och fruktskålar säsongsbetonade.
Om det går väljer vi också lokalt odlade varor,
eftersom vi vill undvika onödigt långa transporter.

På sidan 18 hittar du en praktisk säsongsguide!

VI ANVÄNDER MER GRÖNSAKER
OCH MINDRE KÖTT
Förändrade proportioner i grytorna
minskar matens klimatpåverkan rejält; vi
använder mindre kött och mer grönsaker,
bönor och baljväxter. De ger oss protein
och är ett bra komplement till kött.

FOTO: ARLA

VI VÄLJER EKOLOGISKA, MILJÖOCH RÄTTVISEMÄRKTA VAROR
Ekologisk odling och köttproduktion
 andlar bland annat om kretslopps
h
tänkande, gödsel från egna djur eller
andra ekologiska gårdar i närheten och att
djuren får behålla mycket av sitt naturliga
beteende. Etisk märkning av produkter, till
exempel Fairtrade, bidrar till bra arbets
villkor för dem som p
 roducerar våra varor.

Läs om märkningar på sidan 5.

VI SERVERAR MAT SOM ÄR
LAGAD FRÅN GRUNDEN
Vi lagar mycket av maten från grunden.
Det blir billigare än att använda heloch halvfabrikat. Vi slipper dessutom
många tillsatser och kan sätta vår egen
smak på maten.

VI VÄLJER KÖTT
OCH FISK MED OMSORG
För att minska risken för utfiskning köper
vi fisk från hållbara bestånd. Köttet köper
vi från leverantörer som kan visa att
djuren behandlas bra. När det är möjligt
använder vi kött från naturbetesdjur.

Läs mer på sidan 16.

VI SLÄNGER INGEN MAT I ONÖDAN
Det går åt mycket energi för att lager
hålla, producera, transportera och til�laga mat. Därför är det viktigt att vi verkligen äter upp det som lagas. Kösystem,
smakportioner och trevlig måltidsmiljö är
tre sätt att minska svinnet.

Läs om Jeremiasgården på sidan 14.
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Hur går det med Smartare mat?
Nytt sedan 2011 är politiska mål för ekologiskt, minskat matsvinn och halverad
klimatpåverkan. Dessa och ska vara uppnådda 2018 respektive 2020.

– Det politiska målet som
antogs 2011 var 40 % till 2014. I december
2014 hade detta uppnåtts, och flera kök
låg redan uppåt hela 60–70 %. Det nya
målet är nu att dubblera andelen ekologisk
mat, alltså ca 80 %, till 2018.

EKOLOGISKT

livsmedel (100 %
av kaffe, te, bananer och kakao samt 50 %
av all konfektyr, kakor och choklad) är
det senaste målet i smartare mat, då det
antogs i februari 2014. Rättvisemärkta
bananer och kaffe har vi köpt sedan
länge. När det gäller te och kakao så är
vi bara i startgroparna, men vi ser fram
emot att kunna använda vår konsumentmakt för att skapa bättre levnads- och
arbetsförhållanden för människor på
andra sidan jorden.
MÅLEN OM ETISKT MÄRKTA

MINSKAT MATSVINN med 50 % (från ca 20 %

till ca 10 %). Vid mätningen, hösten 2014
hade vi ett snitt på 18,7 %. Vi har kommit
en bit på väg, och vi har förbättrat våra
mätmetoder för ett mer precist resultat.
Men för att nå målen så behöver vi hjälp
av alla er som kan påverka matsvinnet i era
verksamheter! Maten hör hemma i magen
och ingen annanstans.
LAGA MAT FRÅN GRUNDEN är inget klimatmål i sig, men vi har blivit riktigt duktiga
på att fasa ut hel- och halvfabrikat och att
laga mat från rena råvaror av hög kvalité.
Detta har genererat i både minskad
klimatpåverkan och ökad arbetsglädje!

med 50 %.
Mätningen 2014 visar att våra kök har
minskat från 2,43 kg CO2-utsläpp per kg

MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Örebro kommun
satsar klimatsmart
på framtiden!
Här är Örebro kommuns politiska mål gällande smartare
mat. Målen är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete,
och återfinns i flera av våra styrdokument som ÖSB:n
(Övergripande strategi och budget) samt klimatplanen.

livsmedel till 2,21 kg CO2/kg. Här finns
mycket kvar att göra och det är kanske
vår största utmaning. Vi behöver minska
andelen kött i måltiderna och öka andelen
grönsaker, äta mer vegetarisk mat. När
vi äter kött så ska det vara av bra kvalité
som ger så liten klimat- och miljö
belastning som möjligt. Detta är en stor
samhällsförändring för oss alla, och även
här behöver alla hjälpas åt för att lyckas
minska klimatbelastningen från våra
måltider. Ingen kan göra allt men alla kan
göra något, och tillsammans kan vi skapa
ett hållbart Örebro!

Andelen ekologisk mat ska
fördubblas under mandatperioden 2015–2018, b
 aserat på
utgångsläget vid ingången av
2015 vilket är 40 % ekologiskt.

Allt kaffe, te, kakao, bananer,
d rickchoklad samt 50 % av
all chokladkonfektyr, kondis
bitar och kakor ska vara
rättvisemärkt år 2017.

Sedan 2011 har vi bedrivit ett
aktivt matsvinnsa rbete där vi
gör nya mätningar två gånger
per år och analyse rar resultatet
för ständig förbättring.

Jämfört med år 2000
och målet gäller främst
områdena livsmedel,
energi och transporter.

Målen utgör även underlag för kontinuerlig återkoppling
och analys tillsammans med kostorganisationen och
enheten för hållbar utveckling.
HAR DU FRÅGOR KRING MÅLEN, KONTAKTA:

Elsa Fries, Mat och klimatstrateg,
Enheten för hållbar utveckling
019-21 15 86, elsa.fries@orebro.se

å
Kolla p
n!
baksida

Fler tips på hur du som privatperson
kan bli mer klimatsmart hittar du på sidan 20.
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Liten märkningsskola!
Svårt att hålla reda på alla begrepp?
EKOLOGISKT

Ekologiskt jordbruk innebär
att råvaran är framställd helt
utan konstgödsel, gifter,
kemiska bekämpningsmedel
och genmodifiering. Detta
bidrar till biologisk mångfald
och minskat kväveläckage i mark och vatten.
Ekologisk odling är även skonsammare
mot jorden och bevarar dess bördighet,
vilket bidrar till att vi kan odla mat även
i framtiden. Vid förädling av råvaror är
endast ett fåtal tillsatser tillåtna. För ekologisk djurhållning gäller att djuren äter
mestadels ekologiskt foder, har möjlighet
att vistas utomhus samt i större utsträckning har fått utlopp för sitt naturliga
beteende såsom böka, sprätta eller beta.
SKILLNAD MELLAN E
 U-EKOLOGISKT
OCH KRAV-EKOLOGISKT

EU-ekologiskt är EU:s gemensamma
märkning för ekologisk odling inom EU.
För denna finns ett gemensamt regelverk
vilket alla certifierade producenter inom
EU måste följa. KRAV är en svensk
märkning vilken har ett något hårdare
regelverk än EU-ekologiskt. KRAV:s regler
omfattar t.ex. även bevarande av naturresurser och kulturmiljöer samt hårdare
djurskyddskrav. KRAV är mer restriktiva
gällande kemiska bekämpningsmedel och
konstgödsel än EU-ekologisk märkning,

där t.ex. kaliumsalt, svavel och koppar är
tillåtna som insatsmedel. Förädlingsföretag inom KRAV måste ha en miljöpolicy.
Färre tillsatser är tillåtna och krav ställs
på miljövänliga förpackningar. KRAV har
dessutom även etiska regler kring arbetsförhållanden och arbetskraft.
FAIRTRADE-MÄRKT

Fairtrade-märkt innebär att
produkten är producerad med
större hänsyn till mänskliga
rättigheter. Odlare och anställda ges
förbättrade ekonomiska villkor, långsiktiga
handelsavtal och möjligheter att organisera
sig fackligt. Odlarna får även en premie
som återinvesteras i lokalsamhället t.ex.
i en ny skola, bostäder eller hälsovård.
Kriterierna främjar också demokratin,
organisationsrätten samt miljöhänsyn i
produktionen.
RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en
internationell naturskydds
organisation som arbetar för
att bevara den biologiska mångfalden och
för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest
Alliance certifierar odlingar av bland annat
kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas
fram i samarbete med lokala naturskydds
organisationer.

SVANENMÄRKT

Svanen är en nordisk officiell
miljömärkning, och gäller ofta
andra produkter än livsmedel.
Hänsyn tas till produktens miljöbelastning
från råvara till avfall, det vill säga under
produktens hela livscykel. Kraven gäller
energi- och vattenförbrukning, luftföro
rening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar.
Krav ställs även på produktens kvalitet
och funktion. Idag Svanenmärks allt från
tvättmedel till möbler, butiker, biltvättar
och hotell.
MSC OCH ASC

Marine Stewardship Council, MSC, är en
oberoende global och inte vinstdrivande
organisation, som arbetar för att säkra
världens fisktillgångar. MSC-märket visar
att fisken inte kommer från ett fiske
bestånd som är överfiskat eller är fångad
på ett sätt som skadar havets ekosystem.
Aquaculture Stewardship Council, ASC,
är en motsvarande global hållbarhets
märkning för odlad fisk vilken tar hänsyn
till bland annat bevarande av vattenresurser,
biologisk mångfald, god djurhänsyn och
socialt ansvar.

FOTO: FAIRTRADE SVERIGE, LINUS HALLGREN
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Kreativt & ekologiskt
påJärle förskola.
75

På Järle förskola är hela
% av matinköpen ekologiska och det är möjligt
tack vare kreativitet, smarta inköp, nyfikna barn och Saperemetoden.

mitt ute
i skogen i det lilla samhället Järle en bit
utanför Örebro. Det är en liten förskola
med 21 barn och 6 personal. Redan på
gården möts vi av doften av hemlagad mat
och inne på förskolan möter vi kokerskan
Eleonor Möller som står i köket och för
bereder det sista inför dagens lunch.
JÄRLE FÖRSKOLA LIGGER IDYLLISKT

Eleonor har jobbat i köket i 9 år, men det
var ingen självklarhet att hon skulle bli
kock. Hon började som poolvikarie och
när hon efter 9 år blev erbjuden möjlig
heten att få fasta arbetstider tackade hon ja.
Järle förskola ligger på fantastiska 75 %
ekologiskt. Det här har man lyckats uppnå
genom att välja bort de dyraste ekologiska
varorna och tänka om i menyplaneringen.
Till exempel har man valt bort ekologiska
gurkor, som är väldigt dyra jämfört med
det näringsvärde de ger.

ekologiska grönsaker än ekologiskt kött.
Varje vecka har vi vegetariska fredagar och
ofta är soppan som serveras på måndagarna
även den vegetarisk, berättar Eleonor.
– Det är viktigt att vi serverar bra mat,
men det är minst lika viktigt att barnen
äter, säger Eleonor.
på vilken
mat som serveras på förskolan. De äldre
barnen har till exempel en varsin matvecka
där de får vara med och bestämma menyn
för hela veckan. När barnen har sin matvecka känner de en extra stolthet över den
mat som serveras och de lägger ner stor
möda och tid på att duka.
BARNEN HAR STORT INFLYTANDE

Måltiderna på Järle förskola ska vara en
upplevelse och som ett verktyg för att
lyckas med detta använder man en metod
som heter Saperemetoden. Det är en metod
som bidrar till att barnen på Järle förskola
är mycket nyfikna och intresserade av att
prova nya saker.
PÅ JÄRLE FÖRSKOLA ÄR ALLA ENGAGERADE

i maten. – Vi pratar om mat, vi lyssnar på
mat och smakar på mat. Vi kopplar också
annat till maten, som vart den kommer
ifrån, vart den växer och så vidare, berättar
Eleonor. Man pratar också mycket om vad
ekologisk mat är och uppmuntrar barnen
att äta skalen på ekologisk frukt. Sen
man började med Saperemetoden på Järle
förskola för 2–3 år sedan har man sett att
barnen har blivit mycket modigare och
vågar prova och smaka mer.

var Eleonor på en kurs
där kursledare pratade om vikten av att h
 andla
ekologiskt. När Eleonor kom hem började
hon genast med att köpa ekologisk potatis,
frukt och grönt och på den vägen är det.
– Det är bara att prova och se vart det tar
vägen. Det fungerar att handla ekologiskt,
råder Eleonor.

FÖR MÅNGA ÅR SEN

– Att vi har en hel del vegetariska rätter
bidrar så klart till att vi kan köpa så
mycket ekologiskt. Det är billigare med

Här har det kommit önskemål om allt från
djurpizzor (pizzor formade som kaniner,
katter o.s.v.) till Sjöjungfrulasagnen (en
lasagne med fisk som Eleonor sticker ner
små sjöjungfrur på pinnar i). Att Eleonor
har fantasi och experimenterar utifrån barn
ens önskemål bidrar till barnens nyfikenhet kring maten och att maten innehåller
mycket grönsaker är inget som Eleonor
ser hindrar barnens fantasi eller begränsar
hennes matlagning. Snarare tvärtom.

Efter varje måltid serveras en tallrik med olika
grönsaker utifrån säsong. En stor favorit bland
barnen är Kålrabbi.

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

– Det är viktigt att vi
serverar bra mat, men det
är minst lika viktigt att
barnen äter, säger Eleonor.

Eleonor gillar att experimentera i köket och tar ofta barnen till hjälp för att komma på nya och kreativa maträtter.

Efter maten serverar Eleonor alltid en tallrik
med diverse grönsaker för att de barn som
äter fort ska ha något att sitta och knapra
på medan de väntar på de som äter lite
långsammare. Här serverar Eleonor sedan
3 år tillbaka bland annat kålrabbi och det
är en riktig favorit bland barnen.
Eleonors

6 bästa tips till framgångsrik mat:

• Våga prova och se vart det tar vägen.

• Köp inte de dyraste ekologiska varorna.
• Köp säsongens frukt och grönt.
• Servera grönsakerna separat. Låt barnen
plocka ihop en egen pastasallad själva.
• Låt barnen få vara med och bestämma.
• Saperemetoden är en bra metod för att
få barnen att våga prova nytt och bli
medvetna om den mat de äter.

Fakta om Saperemetoden
Saperemetoden är en idé som föddes
i Frankrike 1972 med Jacques Puisais
som upphovsman. Den går ut på att
en smakupplevelse inte bara påverkas
av smaksinnet, utan även av andra
sinnen. Benämningen kommer från
latinets sapere som betyder att veta,
att kunna och att smaka. Från b
 örjan
gick Saperemetoden ut på att peda
gogiskt lära skolbarn i 10–12-årsåldern
att förstå hur m
 änniskans sinnen samverkar till upplevelsen av omgivningen
och att vara nyfikna och pröva olika
smakupplevelser vid skolmåltiderna
och inte vara rädda för något nytt.
Samtidigt skulle detta vara en inspira
tion för dem som k
 omponerar och
tillagar skolmaten.

Modellen kom till Sverige via krögaren
Carl Jan Granqvist och G
 rythyttan.
Syftet med Saperemetoden kan
sammanfattas i följande punkter:
• Att lära känna sina sinnen och sin
egen smak.
• Att träna sin förmåga att uttrycka
sig verbalt.
• Att utvecklas till en medveten
konsument.
• Att våga prova nya produkter
och rätter.
• Att öka variationen i det man äter.
För att lyckas med den här metoden
kräver det att även pedagogerna är
involverade.
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Smartare köttval
på Rostaskolan!
Att det är viktigt att minska köttkonsumtionen för miljöns skull har nog de flesta hört.
På R
 ostaskolan har man kommit mycket längre än så. Här är största delen av det kött man
köper in KRAV-märkt alternativt naturbeteskött. Och det fungerar ekonomiskt så länge man har
en tydlig målsättning och lista att gå efter, b
 erättar Ann-Sofie Gunnarsson som är kökschef.

ANN-SOFIE GUNNARSSON,

som är kökschef
på Rostaskolan bjuder in oss till köket där
de är mitt uppe i att tillaga dagens köttgryta gjord på grytbitar av kravkött från
Gotland. Det märks direkt att Ann-Sofie
brinner för mat och att göra smarta val för
att kunna servera det bästa till eleverna.
– Vi tycker att det är viktigt med bra
råvaror och bra kvalité så därför väljer vi i
första hand att handla ekologiskt, berättar
Ann-Sofie.
Vi har tillsammans med kostchef Barbro
Johansson tagit fram en lista över ekologiska
produkter som ska inhandlas.
FÖR ETT ÅR SEN BESTÄMDE man också att
vi enbart skulle köpa kravmärkt nötfärs.
Rostaskolan serverar även Naturbeteskött,
vilket inte alltid är så lätt att få tag på.
Men tack vare ett gott samarbete med

Torbjörn och Stefan Eriksson på Gymninge
gård kan Rostaskolan köpa in det här
köttet som räknas som det bästa man
kan servera.
– Det känns bra att kunna servera naturbeteskött som vi vet är bra, inte innehåller
gifter eller kemiska bekämpningsmedel
och som samtidigt bidrar till den biologiska
mångfalden. Och det känns extra bra att
veta att köttet kommer från nötkreatur
som betat här i Örebro, att köttet är
lokalproducerat och slaktas och styckas i
närheten av Örebro, säger Ann-Sofie.
Naturbeteskött har en helt annan struktur
och smak, eftersom djuren betar örter och
gräs och krymper inte heller på samma sätt
som annat kött kan göra.
– Det är ett kanonkött helt enkelt, skrattar
Ann-Sofie.

Ann-Sofie Gunnarsson, är kökschef på
Rostaskolan i Örebro kommun och hon tycker
det är lyxigt att kunna köpa och servera kött
från djur som har gått och betat i Örebro. Det
känns bra att vi gör nyttig mat till barnen i
skolan och bidrar till en hållbar framtid och en
biologisk mångfald.

Eftersom utbudet av naturbeteskött är
begränsat är många rädda att priset är
därefter, men Ann-Sofie ser inte ekonomin
som något problem.

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

Rostaskolan presenterar dagens rätter på
Instagram för att skapa medvetenhet hos
elever om vilken typ av mat som serveras
och att de jobbar med ekologiska råvaror.



@ROSTASKOLANSKOK

Tack vare ett gott samarbete med Torbjörn och Stefan Eriksson på Gymninge gård kan
Rostaskolan köpa in kött som räknas som det bästa som finns att servera.

Kolla själv!

– Naturbeteskött är något
dyrare än annat kött, men
inte så mycket dyrare. När
vi till exempel gör grytor på
naturbeteskött minskar vi
köttmängden istället och har
i mer linser och grönsaker.
Vi serverar hellre lite mindre
kött av god kvalitet.
för att kunna
erbjuda bra skolmat som går hem hos
eleverna är att involvera personal och elever.
Ann-Sofie tycker också att det är viktigt
att inte göra för stora förändringar. För
oavsett hur bra kött de serverar så är det
viktigaste i slutändan att skolbarnen tycker
om maten och äter den.
EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Därför jobbar man med elevpåverkan på
Rostaskolan och Ann-Sofie deltar på elevråd
där de bland annat pratar om vikten av att
äta bra mat.

EN DRÖM ANN-SOFIE HAR ÄR att det skulle
finnas möjlighet att köpa ekologisk kyckling i närheten av Örebro. Idag är det svårt
att få tag på just ekologisk kyckling.

Genom att presentera dagens maträtter på
Rostaskolans Instagram vill man inspirera
barnen att äta maten som serveras och
våga prova nytt.

Det märks tydligt att Ann-Sofie brinner
för smartare mat både privat och i jobbet.

– Via den här kanalen når vi också ut
till en hel del föräldrar, vilket säkert kan
inspirera även dem och det är ju ett plus,
berättar Ann-Sofie.

Fakta om Naturbeteskött
Naturbeteskött är en certifierad köttkvalitet. Det har stora fördelar jämfört med
annat kött eftersom de naturliga betesmarkerna bidrar till att öka biologisk
mångfald och öppna landskap. Köttet håller dessutom en hög smakmässig
kvalitet. Genom en naturligt långsam uppfödningstakt får slaktkroppen en hög
grad av insprängt fett, så kallad marmorering, vilket gör köttet saftigt och smakrikt.

– Det känns viktigt att kunna stå för det
som vi bjuder på i skolrestaurangen. För
mig handlar det om en kärlek till naturen
och djuren. Och det känns bra att arbeta
med detta och bidra till att ge barnen de
bästa förutsättningarna i skolan, avslutar
Ann-Sofie.
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S M A R TA R E M AT

Virginska satsar på grönt
– inte vegetariskt.
På Virginska gymnasiet undviker man ordet vegetariskt i skolrestaurangen.
Ändå är man bland de bästa på att servera grönsaker i Örebro.
Hur går det ihop?

VIRGINSKA GYMNASIETS SKOLRESTAURANG

består av två restauranger där man dagligen
totalt serverar upp emot 1 000 elever och
personal. Det första som möter oss när
vi kliver in i den ena restaurangen är en
fantastisk salladsbuffé. Man märker snabbt
att här ligger det mycket arbete och intresse
bakom. Vi träffar Fredrik Lundquist,
som är kökschef på Virginska gymnasiet
sen 1,5 år tillbaka och han berättar att de
jobbar mycket med utbudet av sallader.
Varje dag erbjuder de mellan 15–18 olika
sallader av varierande slag. Det kan vara
allt från rena morötter, blandsallader,
ljumma sallader till proteinrika sallader.
– De proteinrika salladerna är något som
särskilt efterfrågas på vår skola eftersom vi
har många idrottselever, berättar Fredrik.

Den som främst ligger bakom salladsbuffén är Magnus Ivarsson som är ansvarig för
salladerna och i köket går under namnet
salladsguru. Magnus lägger ner mycket tid
för att få salladsbuffén att se attraktiv och
god ut. Han tycker om att experimentera
och komma på nya typer av sallader och
har till och med en egen liten del av köket
som kallas för experimentverkstaden.

istället maten för det den är, till exempel
biffar med spenat och fetaost så går den hem.

– Pappa tjatade alltid på mig
om att äta grönsaker och nu
har jag blivit likadan, berättar
Magnus och skrattar.
PÅ VIRGINSKA GYMNASIET har man valt bort

att ha en vegetarisk dag i veckan. Fredrik
berättar att de har sett att just ordet vegetariskt skrämmer många elever. Kallar man

För att minska svinn e
 rbjuds eleverna att smaka
på maten innan de tar för sig.

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

Några gröna
framgångsfaktorer
för bättre skolmat:
• Byt ut en del av det a
 nimaliska
p roteinet mot vegetariskt
protein för att få ner kött
konsumtionen och öka
mängden vegetariskt.
• Servera en härlig salladsbuffé
med både kalla och varma
sallader som inspirerar eleverna
att äta mer grönt.
• Tänk på att placera köttet och
fisken sist och grönsaksrätterna
först i serveringslinjen.
Fredrik, Anna, Lena, Magnus, Ann-Christin och Annika med flera i köket på Virginska gymnasiet driver en
lunchrestaurang med sikte på att erbjuda det bästa för sina matgäster.

FÖR ATT MINSKA KÖTTKONSUMTIONEN

minskar man mängden animaliskt protein
i maten och ersätter med vegetabiliska proteiner genom att till exempel byta ut delar
av köttfärsen mot linser eller mixa ner
bönor i biffsmeten. Det bidrar till att både
hålla nere kostnaderna för kött men också
till att få in mer vegetariskt i maten utan
att behöva säga att man har en vegetarisk
dag. Att hitta en bra balans är viktigt och
Fredrik och de andra jobbar mycket med
recepten i köket för att hitta den perfekta
blandningen.
– Att erbjuda en vegetarisk dag i veckan
blir så drastiskt och inget jag tror på. Vi
lagar hellre mat med mer vegetariskt inslag
i rätterna varje dag, säger Fredrik.
På buffén med de varma rätterna erbjuder
man även varma grönsaker för att inspirera
matgästerna att ta lite mindre av köttbullar, fisk eller kyckling och mer av
grönsakerna. Och Fredrik berättar att de
märker att eleverna tar mer och mer av
grönsakerna.
– Vi vill skapa ett vanebeteende att grön
sakerna hör till och det verkar fungera,
säger Fredrik.
De är viktigt att maten går hem hos eleverna.
Fredrik berättar att de hellre vill se sig som
en lunchrestaurang än en skolmatsal. Till

skillnad från grundskolan, konkurrerar
man med andra aktörer som erbjuder
lunch i närheten. Gymnasieungdomarna
har egna pengar och möjligheten att själva
välja att äta någon annanstans. Därför
strävar Fredrik och de andra i köket efter
att erbjuda det bästa i sin skolrestaurang.

3:a i Skolmats-SM och var även en av
semifinalisterna i Arlas Guldko.
– Vi har fått konkreta kvitton på att vi
ligger i framkant i landet och nu har vi
precis blivit KRAV-certifierade också,
berättar Fredrik stolt.

– Vårt mål är att alla elever på skolan
ska välja att äta i skolrestaurangen. Och
andelen ätande elever ökar för varje år,
vilket vi är mycket stolta och glada för,
säger Fredrik.
som
hålls med eleverna. Där tar han emot
elevernas önskemål och kan också svara på
frågor om maten och förklara varför man
har valt att göra på vissa sätt. Skolmåltiden
är jätteviktig. Det är också viktigt att skapa
ett rykte som når elever och föräldrar i
grundskolan, för det har visat sig att maten
är en av de viktigaste aspekterna när högstadieeleverna väljer till gymnasiet, säger
Fredrik och hänvisar till en undersökning
som Örebro kommun har gjort bland
högstadieelever inför gymnasievalet.

FREDRIK DELTAR PÅ PROGRAMRÅDEN

Virginska gymnasiet är en skolrestaurang
som arbetar proffsigt och med sikte på att
hela tiden bli bättre för att erbjuda elever
och personal det bästa. Och man ligger
redan idag i framkant. 2014 kom köket

Fakta om
Virginska gymnasiet
På Virginska gymnasiet studerar
1 400 elever på sju olika program,
främst med praktisk inriktad
undervisning. Skolmaten är en
viktig del av elevernas skoldag
och h
 jälper dem att orka hålla sig
aktiva i sin undervisning. Speciellt
viktig är maten då skolan har en
bred idrottsinriktning.
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Ät klimatsmart
och må bra!
Vi behöver inte bara förändra våra matval för miljöns skull utan
även för vår egen hälsas skull och för våra barns framtid.

DET ÄR
VETENSKAPLIGT
BEVISAT!

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

och
orolig för framtiden. Här ger hon oss några
konkreta tips på vad vi kan göra för att
bidra till en bättre framtid för naturen,
oss själva och våra barn och barnbarn.

– Folkhälsan är så klart viktig. Men vår
hälsa är även beroende av att vi har en
planet att bo på. Här skulle jag vilja
bredda diskussionen så vi även pratar om
tomma kalorier. Maten vi äter står för 30 %
av vår totala klimatpåverkan. Denna siffra
varierar så klart beroende på vad vi äter,
men energi och näring behöver vi för att
överleva så vi kan aldrig sluta äta helt.
Däremot överlever vi utan tomma kalorier
från läsk, kakor, godis, chips och skräpmat.
Vi mår till och med bättre utan dessa.
Idag utgörs 40 % av vårt energiintag av
tomma kalorier.

JOHANNA BJÖRKLUND ÄR FORSKARE

Johanna Björklund är docent i miljövetenskap och lektor i biologi. Hon arbetar
inom måltidsekologprogrammet på Örebro
universitet med fokus på mat- och miljöfrågor. Hösten 2008 kom boken Mat &
klimat som hon skrev tillsammans med
Pär Holmgren och Susanne Johansson.
Där berättar författarna om vad som är
viktigt att tänka på om man vill äta mer
klimat- och miljövänligt.

– De stora och akuta globala
miljöfrågorna vi har att
hantera idag ställer ökade krav
på oss forskare att samverka
med och göra forskning
tillgänglig för olika aktörer i
samhället, säger Johanna.
Johanna Björklund är en förändrings
inriktad forskare. Hon vill bidra till att
öka och sprida kunskap för en hållbar
utveckling och brinner för frågor om mat
och miljö och hur ska vi producera god
och nyttig mat som också är ekologiskt
och socialt hållbar. Men hon är orolig för
klimatförändringar och påpekar att vi alla
har ett ansvar för att göra en förändring.
– Jag som forskare vill använda min tid
och kunskap för att bidra till att inspirera
och studera vad vi gemensamt kan göra.
Våra barns framtid kommer inte bli så
behaglig som vår om vi inte gör något.

MEN SPELAR DE VAL VI GÖR I M
 ATBUTIKEN
Johanna tror att det viktigaste är att människor
tycker om att göra smarta val. Att de får känslan
av att d
 eras val spelar roll för naturen, miljön,
sig själva och kommande generationer. Alla
behöver inte göra allt, om var och en bidrar
med något så kan vi nå stora effekter.

Vi måste helt enkelt lösa klimatfrågan,
säger Johanna.
Johanna menar att det inte behöver vara
svårt att göra en förändring. Hon vill
snarare beskriva det som utmanande och
kul att planera sina smarta och hälsosamma
måltider. Det kan handla om att välja en
Fairtrade-choklad eller ekologisk kyckling.
Oftast tvekar man inför det för att de
ligger lite högre i pris, men i slutändan
innehåller de ofta mer näringsämnen och
mindre vatten eller tillsatser så vi får mer
näring och kvalitet för pengarna.
och
smart mat? Enligt Johanna går hälsa och
klimatsmart mat mycket väl hand i hand.
Det behöver inte innebära en konflikt utan
går jättebra att kombinera på många sätt.

GÅR DET ATT KOMBINERA HÄLSOSAM

någon roll? I Sverige äter vi cirka 800 kg
mat per person och år. Genom att ändra
på hur vi äter skulle vi kunna halvera
utsläppen av växthusgaser och samtidigt få
ett bättre näringsintag, enligt siffror från
Livsmedelsverket. Maten påverkar också
miljön genom övergödning, utfiskning,
användning av växtskyddsmedel med
mera. Men maten kan också ha positiv
effekt på till exempel odlingslandskapet
och den biologiska mångfalden. En del
mat har stor påverkan på miljön, en del
har mindre. Därför spelar de val vi gör i
butiken roll.
– Om var och en gör en liten förändring
så är det bättre än inget. Och att förändra
maten är en sak vi kan göra varje dag
som betyder så mycket, säger Johanna.
Samhället står inför miljö- och rättvise
utmaningar som vi aldrig stått inför tidigare
och det är bråttom, menar Johanna. Alla
måste bidra med det de kan!

1. MINSKA KÖTTMÄNGDEN
OCH VÄLJ RÄTT KÖTT

2. ÄT MER GRÖNT
SOM TÅL FÖRVARING

3. ÄT EKOLOGISKT
PRODUCERAD MAT!

Ett kilo kött påverkar miljön
lika negativt som tre timmar
bilkörning. Hög konsumtion
av ”rött kött” ökar risken för
tjock- och ändtarmscancer.

Välj grova g rönsaker som
tål att lagras länge. Som till
exempel olika sorters kål, lök,
rotfrukter och b
 aljväxter.

Det minskar miljöpåverkan
och ökar biologisk mångfald,
samt är hälsosammare då
ekologisk mat inte innehåller
kemiska bekämpningsmedel.
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Samordning för minskat matsvinn på
Jeremiasgårdens vård- och omsorgsboende.
På Jeremiasgården har man hittat ett bra arbetssätt för att samordna matinköpen
och skapa en god måltidsmiljö som har lett till mer ekologiskt och minskat matsvinn
samt utrymme för det ”lilla extra” för de äldre.

DÅ SAMMA MATGÄSTER ÅTERKOMMER

dagligen kan det tyckas enklare än i skolan
att beräkna matåtgången, men målgruppen
äldre medför andra utmaningar.
– Hur mycket de boende äter beror på allt
från vilken mat som serveras till dagsform
och medicinering, berättar Christel Samuels
son, inköpsansvarig på Jeremiasgården.
leder
till att man får möjlighet att köpa fler
ekologiska varor och extra saker som sätter
guldkant på de boendes vardag.

ATT MAN SAMORDNAR MATINKÖPEN

På Jeremiasgården har de sett att de boende
äter bättre om måltidsmiljön är trevlig, jämfört med om de sitter ensamma i sin lägenhet. Därför försöker man även göra det lilla
extra och sätta guldkant på vardagen.

På helgerna har man till exempel extra gott
kaffebröd, gärna bake-off bröd så att det
luktar nybakt och så tänder man ljus.
jobbar man struktur
erat med sina matinköp för att hålla nere
både matsvinnet och kostnaderna genom
att samordna inköpen till alla sju avdelningar. På så vis kan man köpa in större
volymer och hålla nere kostnaderna.
Lunchen som serveras på Jeremiasgården
kommer från Vesslans kök. Jeremias
gården kokar potatis, ris, pasta och ordnar
tillbehören. En förutsättning för att
Jeremiasgården kan köpa in stora volymer
är att man har mycket goda förvarings
utrymmen och förråd med stor kyl
och frys.

PÅ JEREMIASGÅRDEN

– Att hela huset kan beställa gemensamt
är en stor fördel. Maten går åt och står
inte och blir gammal och måste slängas,
berättar Christel.

– Det är viktigt med
matro. Vi skramlar inte
med disk, kantiner eller
liknande utan tar oss
tid och sitter med
de boende.

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

Vård- och omsorgsboendet Jeremiasgården
Jeremiasgården ligger naturnära Ö rebro universitet med vårdcentral och
apotek i samma hus. Här finns 53 lägenheter och tio korttidsplatser. De är
fördelade på sju grupper i ett fyravåningshus. En grupp är gruppboende för
dementa, en är v
 årdboende för dementa och fem är vanliga vårdboenden.

– Att vi samordnar matinköpen och har så goda
förrådsutrymmen är nyckeln till att vi är bra
på att köpa ekologiska varor. Och den goda
måltidsmiljön bidrar till minskat matsvinn och
det ger också utrymme för att kunna köpa mer
ekologiskt och extra saker.
Christel Samuelsson, inköpsansvarig på Jeremiasgården.

MÅLTIDSMILJÖN ÄR VIKTIG

Klimatsmart mat
i vård och omsorg
FAKTA OM PROJEKTET

En kartläggning av matsvinnet i
Örebro kommuns verksamheter
visade att man inom Vård och
omsorg kastade bort ungefär en
tredjedel av maten. För att kunna
komma vidare i arbetet med att
minska matsvinnet, hitta stöd till
enheter som behöver förbättra
resultatet och hitta strategier för
att öka andelen ekologiska livsmedel, så pågår projekt ”Klimat
smart mat i vård och omsorg”
mellan oktober 2014 till mars 2015.
Till projektet är det knutet en
arbetsgrupp där deltagare
från verksamheterna vård- och
omsorgsboenden och kosten
”Mat Idag” diskuterar projektets
innehåll samt tankar om hur
man kan komma framåt med
minskat matsvinn och ökad andel
ekologiska livsmedel. Projektet
är finansierat med pengar från
klimatkontot, kommunens
interna klimatavgift.

Det kan vara en utmaning att få de äldre
att få i sig maten och det är givetvis det
viktigaste ur näringssynpunkt. På Jeremias
gården ser man till att måltiderna blir en
trevlig stund på dagen där lugn och ro är
viktigt. Även bordsplaceringen är viktig
och anpassas till individen. En del vill
prata och en del sitter hellre vid ett bord
där det är lite tystare. Den sociala sam
varon är viktig oavsett om man deltar i
samtalet eller bara lyssnar.
– Det är viktigt med matro. Vi skramlar
inte med disk, kantiner eller liknande utan
tar oss tid och sitter med de boende. Vi
undviker onödiga ljud och stänger av radio
och TV. Vid storhelger dukar vi långbord
med vita dukar och servetter. Det här är ju
de boendes hemmamiljö så den är viktig,
påpekar Christel.
har man ett bestämt
utbud av varor, vilket också bidrar till att
hålla nere kostnaderna för ekologiska varor
och minska svinnet. Här finns det mesta
och man försöker alltid tillgodose speciella
önskemål.

PÅ JEREMIASGÅRDEN

– Vi köper till exempel inte in jordgubbsfil, men erbjuder ekologisk fil och
jordgubbssylt så man kan blanda själv,
säger Christel.
Även om man har kommit långt redan
idag så vill man fortsätta och bli än bättre.
Klimatsmart
mat inom vård- och äldreomsorgen igång
och där är Christel med för att utbyta
erfarenheter med andra.

HÖSTEN 2014 DROG PROJEKTET

– Vårt mål är att minska matsvinnet och
för att lyckas med det är det viktigt att alla
aktörer kring maten samverkar. Jag tror
att projektet Klimatsmart mat k ommer att
ge oss många goda verktyg för att nå ännu
längre i den här frågan, berättar Christel.
– Det känns bra att veta att den mat vi
serverar är bra, men det är ännu viktigare
att de boende äter. Kan vi med hjälp av en
god måltidsmiljö få alla bitar att samverka
är vi nöjda, avslutar Christel.

15

16

S M A R TA R E M AT

Välj kött med omsorg.
Genom att välja ett miljömässigt bra kött, inte slänga kött och
genom att minska mängden kött gör du en stor insats för miljön.

och många
viktiga näringsämnen i kosten, men det är
samtidigt ett livsmedel med stor belastning
på miljö- och klimatet. Köttet står för cirka
hälften av utsläppen av växthusgaserna från
det vi äter. Under de senaste 20 åren har
konsumtionen av kött ökat med 50 % i
Sverige, och vi äter idag betydligt mer kött
än vad som rekommenderas av hälsoskäl.
Om klimat- och hälsomålen ska nås måste
köttkonsumtionen minska.

KÖTT KAN BIDRA MED PROTEIN

Olika typer av kött påverkar miljön och
klimatet på olika sätt. Kött från idisslare
(främst kor och får) har hög klimatpåverkan då de släpper ut mycket växthusgaser.

Däremot så bidrar de till biologisk mångfald och bevarande av våra vackra ängar
och hagmarker. (Vissa marker är helt är
beroende av betande djur för att känsliga
djur- och växtarter inte ska utrotas.) Att
omvandla gräs, från marker som inte går
att odla annat på, till kött och mjölk är
också resurseffektivt.
Produktion av gris- och kycklingkött har
betydligt lägre klimatpåverkan, men dessa
djur äter ofta importerad soja som hotar
att driva på avskogning i Sydamerika med
stor förlust av biologisk mångfald och
utsläpp av växthusgaser som följd.

ed hjälp
J ämför kött m
av köttguiden!
Klimat

Biologisk
mångfald

Kemiska
bekämpningsmedel

Djurskydd
och bete

Svenskt ekologiskt naturbeteskött









Svenskt naturbeteskött









Ekologiskt KRAV-märkt nötkött









Svenskt EU-ekologiskt nötkött







Importerat EU-ekologiskt nötkött





Sigillmärkt nötkött



Svenskt anonymt nötkött

Nötkött

SVERIGE HAR EN AV VÄRLDENS STRÄNGASTE

djurskyddslagstiftningar, och ekologisk
produktion har ännu högre ambitioner.
Inom ekologisk djurhållning får djuren
äta mestadels ekologiskt foder, de får vistas
utomhus och får större möjligheter att
böka, sprätta och beta.
Men även produktion av ekologiskt kött
släpper ut växthusgaser. Det finns alltså
inget enkelt svar på vilken köttsort som är
överlägset bäst för miljön och djuren. Bäst
är att välja det ”minst dåliga” köttslaget
inom varje kategori. Det gör vi med hjälp
av köttguiden på wwf.se/mat.

Tabell över o
 lika proteinkällor
och dess klimatpåverkan

CO2e
/kg

Nötkött (per kilogram benfritt kött)

26

Lammkött (per kilogram benfritt kött)

21

Viltkött (per kilogram benfritt kött)

0,5

Fläskkött (per kilogram benfritt kött)

6



Fågelkött (per kilogram benfritt kött)

3





Köttfärs (50 % nöt och 50 % fläsk)







Chark (Falukorv 40 %)

7









Fisk (per kilogram filé)

3

Irländskt anonymt nötkött

!







Quorn

4

Tyskt och östereuropeiskt anonymt nötkött

!







Nötter

1,5

Sydamerikanskt anonymt nötkött

 !!

 !!





Baljväxter (per kilogram torkad vara)

0,7

Ägg
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1,5

KÄLLA: ELIN RÖÖS, MAT OCH KLIMATLISTAN 1.0

För att välja kött med omsorg så tar vi hjälp av köttguiden. Denna guide visar för- och
nackdelar med olika köttslag ur fler olika perspektiv. Hela köttguiden hittar du på: wwf.se/mat

17

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

Gör-det-själv!
SÅ ODLAR DU EGNA GODA GRODDAR

Under vinterhalvåret kan grönsaksutbudet ibland kännas lite skralt. Genom att
odla egna groddar får du närodlade och klimatsmarta grönsaker året om. Groddar
kan göras av de flesta baljväxter eller frön. Proteinhalten i groddarna varierar
beroende på vad du väljer att grodda, men de är alltid rika på fibrer, mineraler
och flera olika vitaminer som annars går till spillo vid upphettning.

DU BEHÖVER:

GÖR SÅ HÄR:

En stor glasburk – ca 1 liter.

Dag 1. Lägg bönor/frön i blöt i burken
över natten. Fäst det grovmaskiga
tyget över öppningen.

En gummisnodd.
En grovmaskig tygbit som täcker
burkens öppning.
0,5–1 dl bönor eller oskalade frön
(Alfalfafrön, mungbönor, gula/
gröna ärtor, solrosfrön med skal
eller gröna linser).

Lycka till!

Halvera utsläppet av koldioxid
genom att ersätta en del av
köttet med smarriga röda linser.

Dag 2. Sila av blötläggningsvattnet
genom tyget och skölj bönor/frön väl.
Dag 3–5. Se till att hålla groddarna
fuktiga men inte blöta. Detta görs
genom att skölja groddarna ca 2 ggr
per dag, sila av vattnet genom tyget.
Efter 3–5 dagar är groddarna färdiga
att ätas.

VANLIG KÖTTFÄRSSÅS
4 PORTIONER

Råvara

Vikt

Utsläpp kg CO2e

Köttfärs

400g

10,400

Morot

100g

0,020

Lök

100g

0,020

Olja, raps

10g

0,015

Tomatpuré

30g

0,020

1g

–

Kryddor
Total klimatpåverkan

10,475

KLIMATSMART KÖTTFÄRSSÅS
4 PORTIONER

Råvara

Vikt

Utsläpp kg CO2e

Köttfärs

200g

5,200

Röda linser, kokta

100g

0,035

Morot

100g

0,020

Lök

100g

0,020

Olja, raps

10g

0,015

Tomatpuré

30g

0,020

1g

–

Kryddor
Total klimatpåverkan

5,310

GÖR SÅ HÄR:
Bryn färsen och hackad lök i en g
 ryta, blanda
ner de rivna morötterna, tomatpurén och
tomatkrossen, vattnet och kryddorna.
Koka linser enligt anvisningarna på
förpackningen och tillsätt i färssåsen.
Låt koka ca 10–15 min, smaka av och
k rydda efter behov.

!
Smaklig måltid

Tänkvärda och matnyttiga boktips!

MAT OCH KLIMAT

TYST HAV

SJU ÅRSTIDER I MAJAS KÖK

MATENS PRIS

Maten står för en tredjedel av vår
klimatpåverkan. Om vi vill göra
något åt klimatförändringen är
det enklast att börja med maten.
Boken handlar om hur vi kan välja
att äta, handla och odla på ett
sätt som är bättre för klimatet.

Vi följer med Isabella Lövin på en
djupdykning i EU:s fiskeripolitik och
den förödande effekt den haft på
världens fiskebestånd.

Med inspiration från årstidens närproducerade råvaror bjuder Maja
på allt från torsdagsmiddagar
och vintersallader till skördefest
och rabarbermuffins. Det är mat
med omtanke om såväl hälsa och
plånbok som klimat och miljö.

Aldrig förr har vi lagt så lite av våra
pengar på mat. Baksidan är en utveckling som är på väg att få världens
livsmedelsförsörjning att kollapsa. De
prisbelönta Sveriges Radio-reportrarna
har rest jorden runt i jakt på den billiga
matens verkliga kostnader.

Maja Söderberg, Massolit förlag

Malin Olofsson & Daniel Öhman,
Reporto förlag

Isabella Lövin, Ordfront förlag

Björklund, Holmgren & Johansson,
Medströms Bokförlag

Framtidens mat kryper
allt närmare.
VAD ÄR FRAMTIDENS MAT? Jag hör den ena
trendspaningen efter den andra som talar
om för oss hur insekter är framtidens mat.
Några föregångare inom krogvärlden i
Amsterdam, New York och Paris har redan
gjort slag i saken och placerat våra sexbenta
vänner (eller ovänner) på menyn. I Österrike
har man redan börjat sälja insektsodlings
behållare för hemmabruk. Hos många
konsumenter är dock intresset fortsatt svalt,
och få personer ställer sig positiva till att
byta ut biffen mot en larvburgare.

Då tror jag mer på idén om att utnyttja
insekter till djurfoderproduktion. Nyligen
startade ett projekt på SLU där man låtit
fluglarver äta hushållsavfall, och på så sätt

omvandla delar av avfallet till proteinrikt
djurfoder medan andra delar blir till gödsel
och biogas. Två flugor i en smäll – både
minskat matsvinn och klimatsmartare kött.
Är detta uppfinningen som kommer att
revolutionera framtidens matförsörjning?
i
detta. Men vi står inför stora klimat
utmaningar, och jag tror att svaret på
framtidens hållbara matproduktion ligger
i en mängd av olika lösningar. Kan detta
vara en av dem? Kanske. Men vi måste
även minska köttmängden, börja utnyttja fler alternativa proteinkällor, sluta
flygtransportera mat, odla grönsaker på
hållbarare sätt och inte slänga mat.

ÄN ÄR SÄKERT INTE SISTA ORDET SAGT

ska
kunna växa upp i en värld med möjligheter
till rent vatten, frisk luft och mat på bordet
– precis som jag har fått. Vi står inför stora
utmaningar, men jag är övertygad om att
vi kan fixar det här. Tillsammans skapar vi
en bättre värld!

FÖR JAG VILL ATT ÄVEN MINA BARNBARN

Elsa Fries arbetar som strateg vid enheten för
hållbar utveckling inom Örebro kommun.

E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N

Säsongsguide för frukt och grönt.
Genom att utgå från säsongens råvaror när du lagar mat kan du spara både miljö och pengar.
Denna tabell guidar dig till smarta val när du väljer grönsaker. (Guiden gäller färska svenska råvaror odlade på friland.)

Sverige
Blomkål
Broccoli
Brysselkål
Bär
Bönor
Gul lök
Isbergssallad
Kålrot
Morot
Palsternacka
Plommon
Purjolök
Päron
Rabarber
Rotselleri
Rödbeta
Rödkål
Salladskål
Spenat
Squash
Vitkål
Äpplen

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec
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Du kan inte göra allt,
men du kan göra något.
Vi hoppas att du även i din vardag känner att du kan påverka. Genom att
följa ett eller flera av dessa mål kan också du bidra till att uppnå kommunens mål.

Lita på dina sinnen

Fråga efter en doggybag

Var 4:e matkasse hamnar idag i soptunnan.
Bäst-före-datumen är endast en rekommendation, oftast håller varan betydligt
längre. Lita på dina sinnen – titta, lukta
och smaka på maten innan du funderar
på att slänga den.

Fick du för mycket mat på restaurangen?
De flesta restauranger kan alltid ordna
med en take-away-låda så att du får med
dig resten av maten hem.

Använd-först-hylla
Välj det ekologiska
alternativet
Köp gärna så mycket ekologiskt du kan.
När du inte har råd att köpa allt ekologiskt
– välj de produkter där du gör störst s killnad.

Älska potatisen
Visste du att konventionellt odlat ris har
25 gånger högre klimatpåverkan i jäm
förelse med potatis? Detta på grund av att
odlingen genererar metangasutsläpp. Basera
vardagsmaten på klimatsmarta alternativ
som potatis, pasta och svenska gryner som,
mathavre, bulgur och ekologiskt ris.

Undvik mat som flyger
Visste du att mat som importeras med
flygtransport har 200 ggr större klimatpåverkan än båtfrakt? Undvik färskvaror
med kort hållbarhet som odlas långt borta.

Fem ekologiska produktgrupper där ditt
val verkligen gör skillnad:
• Kött, ägg och mejeriprodukter
• Bananer
• Kaffe
• Potatis
• Vin, vindruvor och russin
Samtliga produkter är mycket hårt
besprutade i oekologisk form och kaffet
produceras dessutom under mycket o etiska
sociala förhållanden. Att välja ekologiska
kött- och mejeriprodukter gör stor skillnad
för både djurskydd och miljö.

Handla råvaror efter säsong
Utgå från säsongens råvaror när du lagar
mat. Det blir billigare och du får mer
variation i matlagningen över året.

Utse en använd-först-hylla i kylskåpet.
Här hamnar mat som måste ätas upp
så den inte blir dålig. Varje gång du ska
äta eller laga mat så utgår du från din
använd-först-hylla.

Cykla till affären
Visste du att 50 % av klimatpåverkan för
matens transporter uppstår mellan butiken
och hemmet? Passa på att handla när du
ändå åker bil, eller cykla till affären!

Köttfria dagar
Genom att minska din köttkonsumtion
gör du en stor insats för både miljö, klimat
och hälsan. Äter du kött dagligen? Börja
med några köttfria dagar i veckan.

Örebro kommun
Enheten för hållbar utveckling
019-2110 00
orebro.se
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