Vi har unika
produkter att vara
stolta över.

Nu är det
lättare att välja
svensk mat!

För att tillverka 1 kg ost krävs 10
liter mjölk. Svensk mjölkproduktion har 44 % lägre
utsläpp av växthusgas per liter
mjölk än världsgenomsnittet.

- Helt enkelt för att det finns så
mycket goda råvaror. Dessutom
unika produkter som vi bör
vara stolta över. Vi kanske inte
ännu kan göra så mycket vin...
men akvavit och öl är vi förbaskat
bra på.

Titta efter märket Från Sverige
när du handlar mat. Då vet du
att maten är schyst, säker och
smart producerad av Sveriges
bönder.
Läs mer på www.fransverige.se
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Varför
välja
svensk
mat?
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Vill du vara
klimatsmart?
Välj svensk ost!
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- Jag tycker att svenska råvaror
ger en äkta känsla för vårt matarv. Våra råvaror, med sin unika
smak och tydliga karaktär, ger
ett naturligt mervärde samt en
tyngd i mitt arbete att utveckla
vår matkultur.
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Svenska råvaror
ger naturligt
mervärde.

Extra gröna
växthus!

Ett öppet landskap kräver
svenskt jordbruk. Utan
betande djur får vi inga vackra
hagar och ängar med biologisk
mångfald. Det är bara mulen
som kan hålla landskapet öppet.

Sedan början av 2000-talet har
Sveriges odlare halverat energiförbrukningen i sina växthus
samtidigt har de minskat
användningen av fossila
bränslen med mer än 80 %.

Det är tryggt och
säkert att äta
svenska livsmedel.
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Det svenska
landskapet blir
vad du äter.
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Visst känns det bra att veta att
djuren har haft ett bra liv? I
Sverige har bönderna ett stort
engagemang och bryr sig om
sina djur. Grisar har gott om
utrymme och halm att böka i,
vilket gör att de får ha
svansen i fred. Inga grisar
behöver kuperas i Sverige.
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En glad gris har
knorr på svansen.

Tack vare noggranna kontroller är svenskt kött, kyckling och
ägg helt fria från salmonella
och rester av antibiotika när
de når handeln. Därför kan du
tryggt låta barnen slicka i sig av
sockerkakssmeten!

Därför väljer vi
svensk
mat!

