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Välkommen
till Magasin
Svenskt!
Tidningen är ett samarbete
mellan Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF),
Svenskmärkning AB och
Martin & Servera. Här lyfter
vi fram några av alla fantastiska
uppfödare, odlare och bönder
som finns runtom i Sverige. Vi
vill tillsammans öka kunskapen
och medvetenheten kring de
mervärden som finns kring de
svenska produkterna och det
arbete som görs för att skapa
kvalitativa och säkra livsmedel.
– Efterfrågan på svenska
livsmedelsprodukter ökar hela
tiden, säger Kristina Ossmark,
marknadsdirektör på Martin
& Servera. Vi samarbetar med
många regionala leverantörer
för att öka tillgängligheten av
svenska, regionala produkter
för restauranger och storkök.
Vi erbjuder idag produkter från
drygt 100 lokala leverantörer,
från norr till söder.

Samarbetet mellan LRF och
Martin & Servera initierades
för flera år sedan för att underlätta för svenska producenter att
effektivt nå ut på marknaden
med sina produkter.
– De svenska produkterna
uppfyller högt ställda krav
på kvalitet, miljö och socialt
ansvar, säger Auni Hamberg,

Efterfrågan
på svenska
livsmedelsprodukter ökar
hela tiden.
marknadsutvecklare LRF. Att
hjälpa till och kommunicera
de goda mervärdena är ett
led i vårt samarbete, ett annat
är att hjälpa restaurang- och
storkökskunderna att hitta de
lokala produkterna. Och att
visa offentlig sektor hur de ska
kunna upphandla dem.
Svenskmärkning AB licensierar och administrerar den
frivilliga ursprungsmärkningen

Från Sverige. Idag finns tusentals produkter märkta med Från
Sverige i butik. Även Martin
& Servera erbjuder ursprungsmärkta produkter till sina
restaurangkunder.
– Att allt fler väljer svenskproducerat, stärker och utvecklar den svenska produktionen
av livsmedel. På så sätt kan
svenska råvaror säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas
och de öppna landskapen bevaras, säger Maria Forshufvud, vd
Svenskmärkning AB.
– Frågan om varifrån våra
livsmedel kommer är viktig.
För oss alla som konsumenter,
för våra kunder inom restaurang- och storköksbranschen
och deras gäster, säger Kristina
Ossmark.
Här i Magasin Svenskt är vi
glada över att inte bara kunna
lyfta fram intressanta vinklingar
kring svensk livsmedelsproduktion, utan även berätta
om kockarna som lagar mat
av råvarorna och eldsjälarna
som upphandlar de svenska
produkterna.
Trevlig läsning!

Vad är
svenskt
för dig?

ur innehållet

20
04 Den pensionerade mjölkkon får

åka på spa. Möt Hagshultskossarna.

34 Konsten att minska matsvinnet
Inspireras av skolor runt om i landet.

08 Ursprungsmärkt Från Sverige

36 Svensk terroir

12 Konsten att upphandla svenskt
Hultsfred serverar småländska
mejeriprodukter.

40 Innovativa grepp
Så fick byn och kyrkan värme och
eko-kycklingarna blev glada.

18 Framtidens godsaker
Skånsk aubergine och lupinbönor
från Torsåker – snart i en produkt
nära dig.

42 Svenska tomater
Caroline odlar tomater med all den
kärlek de behöver.

Vad betyder ursprunget och varför är
det så viktigt att tänka hållbart.
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REDAKTIONSRÅDET:

Kristina Ossmark,
marknadsdirektör,
Martin & Servera
– De svenska fjällen,
skidor och rykande
het choklad i backen
tillsammans med en god
ostmacka.
Älskar att: Upptäcka olika
svenska regioner och till
exempel vandra i fjällen
eller plocka svamp och bär
i skogen.

Auni Hamberg,
marknadsutvecklare
Utveckling & Analys,
Lantbrukarnas Riksförbund
– Det är de öppna landskapen, mitt ibland våra
stora skogar, där humlorna
surrar och fjärilar fladdrar
förbi.
Det roligaste jag gjort:
Köpte en halv ko av en
bonde, körde hem med
ben som stack ut från
bagageluckan.

Maria Forshufvud,
vd, Svenskmärkningen AB
– Att känna trygghet i
varifrån maten kommer
och stoltheten över
våra utmärkta svenska
råvaror.
Är grym på att: Promenera,
jag går alltid till och från
jobbet. Men jag är också
riktigt bra på att slå en
egen majjo. Och odla
kryddor för dofterna och
humlornas skull.
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Fredrick Federley om hotande global
antibiotikaresistens och vad vi
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28 Så ska en gris skötas
Djuromsorg enligt Jeanette och alla
svenska djuruppfödare.
32 Potatisens klassresa
Den älskade svenska knölen –
här i gotländsk variant.

Den svenska terroiren skapar äpplen
med krispighet, syra och sötma.
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45 Ekosystemtjänster
Möt Christel Cederberg, som berättar om vad naturen ger tillbaka.
48 100 % ekologiskt
Om två år ska Lunds kommun
servera 100 procent ekologiskt.
Framgången stavas gott samarbete.
51 Svenskt ostmums
Det finns mycket gott att upptäcka
bland svenska ostar.
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hagshultskossorna

KOpensionatet
HAGSHULT
På gården i Hagshult får de pensionerade mjölkkorna strosa runt, äta upp sig
och vila efter ett långt arbetsliv. Ryggmassage, specialbelysning och en kost
av färskt småländskt gräs är några av de sköna detaljerna på ko-pensionatet.
foto hagshults gård

Ulrica Björnhag och Carl-Johan
Bertilsson.

Hagshults gård.

Var: Hagshults gård ligger fem
mil söder om Jönköping.
Här bor: Carl-Johan Bertilsson
med sambon Ulrica, barnen
Lucas och Filippa (samt Filip,
Adam och David som flyttat
hemifrån), hunden Simba och
katten Molly.
Följ gårdens arbete på
Facebook, Instagram och
Twitter: @hagshultskossorna
och hagshultskossorna.se
På väg hem till gården.
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it kommer
mjölkkor som inte
längre producerar
mjölk i tillräcklig utsträckning, så kallade
utslagskor. Här får de vila och
äta upp sig, på något som i det
närmaste kan liknas vid ett spa
för kor, säger gårdens ägare
Carl-Johan Bertilsson. Genom att
kossorna får gå fritt och beta gräs,
kan man få nötkött av hög kvalitet
med mycket insprängt fett samt
också skapa en ännu mer hållbar
produktion, samtidigt som kossorna får ett värdigt avslut.
– en ko kan ha producerat cirka
47 000 kilo mjölk och gett liv till
fyra kalvar under sin livstid. När
hon kommer hit tar vi hand om
henne och ger henne kvalitetstid
och återhämtning. Alla djuren
kommer från samma mjölkgård
– Torsjö säteri, utanför Eksjö, så
de får dessutom hänga här med
sina gamla kompisar.
– Vi älskar både mjölk och
kött och ser det här som en
möjlighet att ge kossorna en
skön lång spa-upplevelse som
tack för alla fina kalvar och
all mjölk de gett oss och alla
landskap de hjälpt till att hålla
öppna. Att det dessutom bidrar
till att förbättra köttkvaliteten
är en fantastisk möjlighet som

vi är glada över att kunna bidra
till, säger Carl-Johan Bertilsson.
Carl-Johan själv är den sjätte
generationen som driver gården
i Hagshult.
– Många kockar föredrar
mjölkkor, gärna äldre och
traditionellt svenska raser, säger
Mattias Dernelid, ansvarig för
Smakriket på Grönsakshallen
Sorunda och en av de drivande
krafterna bakom Exceptionell
Råvara.
Exceptionell Råvara verkar för
samarbete mellan kockar och
uppfödare och odlare runt om i
Sverige, för att skapa råvaror av
yppersta kvalitet.
– I Hagshult finns en blandning av bruna och svartvita kor
(SLB och SRB). Det är friska
kor som ger ett kött som många
tycker om, det har ett djup i
smaken, säger Mattias.
Teknik som underlättar

Under sommaren betar de
pensionerade mjölkkossorna
ute på det småländska höglandet – marker fulla av gräs, örter
och klöver. På så sätt hjälper de
också till att hålla landskapet
öppet och skapa en mångfald i
växtligheten för både flora och
fauna.
– Att de bara äter gräs (och
inte kraftfoder) påverkar köttets
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Ska man äta kött ska man veta
att det kommer från en ko som
haft ett fint och bra liv.
Carl-Johan Bertilsson

Frukostvila i kostallet.

Farfar hjälper till att fluffa och
bädda till hotellgästerna.

”Med omsorg om allt
från egenodlat foder
till stressfri slakt
skapas både hög kvalitet och hållbarhet.”
– Den svenska modellen är bättre
ur ett hållbarhetsperspektiv; många
av bönder och uppfödare jobbar
hållbart i allt från odling till djuruppfödning och med EU:s lägsta
användning av antibiotika, säger
Madeleine Linins Mörner, Program
Director Miljö, Axfoundation.
Axfoundation är en fristående,
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icke vinstdrivande verksamhet som
arbetar konkret och praktiskt för
ett mer miljömässigt och socialt
hållbart samhälle.
– I framtiden kommer vi att bli
tvungna att äta mindre kött, det
är ett faktum. Men det kött vi äter
behöver ha hög kvalitet, både
hållbarhetsmässigt och smakmässigt. Det är värt att betala lite mer
både för smakupplevelsen och den
hållbara produktionen.
Axfoundation började samarbeta
med Exceptionell Råvara våren
2017. För Madeleine blev det en

upplevelse att träffa alla passionerade producenter och provsmaka
de olika regionala produkter som
kan kvala in till utmärkelsen
Exceptionell Råvara.
– Vi blev glada över att se hur
kockarnas önskan om hög kvalitet
även relaterar till hållbar produktion. Med omsorg om allt från
egenodlat foder till stressfri slakt
skapas både hög kvalitet och
hållbarhet.
Läs mer om Exceptionell Råvara på
exceptionellravara.se.

smak och ger en betydligt högre
halt av omega-3 i fettet, säger
Carl-Johan.
Om vintern går kossorna på
Hagshult lösa inomhus och serveras då närodlat småländskt gräs
och mineralfoder, de får också
halm flera gånger om dagen.
Ladugården är full av tekniska
innovationer och nya metoder,
men tanken är inte att detta ska
ersätta människans närvaro utan
snarare komplettera arbetet.
Ett exempel är den automatiska utfodringen som gör att
djuren alltid har tillgång till
färskt foder. Här finns också
speciella lampor som ger ett ljus
så likt det naturliga ljuset utomhus, som möjligt. Lamporna
styrs med sensorer och timers
som regleras automatisk beroende på klockslag och årstid.
I ladugården snurrar ryktborstar
i behaglig takt och ger kossorna massage. Här finns också
särskilda portar som djurbilen
kan stanna vid när nya pensionatsgäster kommer, både för att
undvika stress för de nyanlända
djuren och för dem som redan
bor där.
– Det här är ett helt nytt
koncept, säger Carl-Johan. Det
finns liksom ingen att fråga, utan
vi får uppfinna hjulet själva. Den
gamla ladugården började bli

dålig och vi stod vid ett vägskäl. Då läste jag om kockarnas
önskan att få kött från äldre djur
och så plötsligt var vi igång. Vi
vill skapa kvalitetskött på ett
hållbart sätt för våra kunder.
Det är härligt när man får glada
hälsningar från kockar och
restauranggäster som uppskattar
både köttet och vårt koncept.
Scanner som mäter hullet

På Torsjö säteri är alla mjölkkor chippade. Det har Hagshult
tagit fasta på och installerat en
scanner som med ultraljud mäter
hullet på kossorna varje gång de
passerar. På så sätt kan man också
i datorn se och mäta att korna
växer som de ska, även om CarlJohan såklart också ser och känner det när han är i ladugården.
Resultatet visas också som en
poänglista, som fungerar som
ett underlag när Carl-Johan och
familjen tittar till djuren. En app
i telefonen som är kopplad till
webbkamerorna i ladugården ger
möjlighet att när som helst titta
till att djuren har det bra, från
köksbordet, tv-soffan eller om
man är borta någon kväll.
– Under många år har antalet
djur minskat i bygden men nu är
vi tillbaka i ungefär lika många
djur som på 60-talet, berättar
Carl-Johan.

– Vi hoppas naturligtvis på att
det kommer att växa fram fler
ko-pensionat runt om i Sverige,
säger Mattias Dernelid. Det
finns en ökande efterfrågan på
svenskt kött och Exceptionell
Råvara vill bidra till att de
svenska producenternas ekonomiska utveckling fortsätter.
Högre kvalitet är lika med högre
värde på produkterna. Idag
premieras kvalitet och smak vid
leverans till slakterierna, en del
av den förändrade betalningsmodell som Exceptionell Råvara
arbetar för. u

EXCEPTIONELL RÅVARA

Projektet Exceptionell Råvara
startade 2011 för att utveckla
kvaliteten på svenska råvaror.
Martin & Servera, tillsammans med LRF, Svenskt Kött,
Axfoundation och VisitaSweden,
stöttar med kunskap och
resurser.
– Projektet skapar värdefulla möten där kockarna hittar
leverantörer av kvalitetsråvaror
till sina kök. Genom samarbete
med Martin & Servera finns
möjlighet att utveckla distributionen av exceptionella råvaror
från producent till kock, säger
Christina Gezelius, informationschef Martin & Servera.
Läs mer om projektet Exceptionell
Råvara på martinservera.se
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hållbart

SVENSKT URSPRUNG
PÅ MATEN
ALLT VIKTIGARE
Hållbarhet, god djurhållning, arbetstillfällen och öppna
landskap är idag allt viktigare aspekter när man handlar sina
varor. Och allt fler konsumenter vill gärna att maten ska produceras
i närheten av där de själva bor. För att möta konsumenternas
efterfrågan på svenska produkter i butik infördes för drygt två år
sedan den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige.
text annika hamrud
et finns många goda anledningar
till att välja svenska livsmedel.
Efterfrågan ökar och det man
främst vill ha är närproducerat. En
viktig anledning är att vi vill veta varifrån maten
kommer. En ny undersökning1 visar att 9 av 10
personer har en positiv inställning till mat och
dryck från Sverige. Även andra siffror talar för att
det är en djupgående och långsiktig trend.
– Åtta av tio konsumenter känner till ursprungsmärkningen Från Sverige och nästan 80 procent
tycker att det är viktigt att handla svenskt för att
gynna svenska bönder, säger Maria Forshufvud,
vd för Svenskmärkning AB som administrerar
den frivilliga svenska ursprungsmärkningen Från
Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige.
svenska bönder och odlare har ett stort förtroende hos konsumenterna. Och klimatfrågan
kopplad till livsmedelsproduktionen är högt upp
på agendan.
Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre
utsläpp av växthusgaser än världssnittet. Att det
är klimatsmart att dricka svensk mjölk och äta
svenskt nötkött beror till stor utsträckning på att
8 svenskt

65 procent av det svenska nötköttet kommer från
mjölkbesättningar som producerar både mjölk och
kött. Det gör att det blir en totalt lägre klimatbelastning per kilo kött. Svenskt kött ger upphov till
70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet. Siffrorna kommer från Naturvårdsverket
respektive FAO.
Även svensk frukt och svenska bär, grönsaker
och blommor odlas med låg klimatpåverkan.
Sedan början av 2000-talet har energiförbrukningen i den svenska växthusodlingen mer än
halverats.
Hållbarhet handlar också om att utnyttja resurserna effektivt. Det kan handla om att ta till vara
alla delar av djuret.
elisabet qvarford, vd för organisationen
Svenskt Kött, som informerar om svenskt nötkött,
griskött och lamm, pratar gärna om hållbarhet i
samband med konsumtion av svenska råvaror.
– Det är mer hållbart, oftast, att köpa svenskt.
Och då handlar det inte bara om kött utan om att
köpa svensk potatis, svenska morötter och att välja
olika sorters gryn istället för ris.
Vid en upphandling kan kommunen exempelvis

Åtta av tio konsumenter
känner till ursprungsmärkningen Från Sverige
och nästan 80 procent
tycker att det är viktigt
att handla svenskt för att
gynna svenska bönder.
Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB
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Ursprungsmärkning
för svenska produkter
Ursprungsmärkningen möter den ökade efterfrågan på
svenska varor och gör det enklare att se varans ursprung.

Det är mer hållbart,
oftast, att köpa svenskt.
Och då handlar det inte
bara om kött utan om
att köpa svensk potatis,
svenska morötter och att
välja olika sorters gryn
istället för ris.

Ursprungsmärkningens kriterier
1. Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
2. Odling har skett i Sverige.
3. All förädling samt förpackning har gjorts i Sverige.
4. Kött, mjölk, ägg, fisk, skaldjur och fågel är alltid utan
undantag svenskt. Det gäller även varor med fler än en
ingrediens, som korv eller fruktyoghurt.
5. För en vara med flera ingredienser gäller särskilda regler.
Müsli, fruktyoghurt eller en kanelbulle kan därför
innehålla russin, mango eller kanel även om det inte
kommer från Sverige.
Läs mer på frånsverige.se

Elisabet Qvarford, vd Svenskt Kött

Senaste YouGov-undersökningen,
februari 2018 visar en snabbt
växande kännedom om ursprungsmärkningen Från Sverige:

77 %
känner till Kött från Sverige,
Mjölk från Sverige, Från Sverige.

9 av10

har en positiv inställning till mat och
dryck från Sverige.

KONSUMENTERNA VILL HA
SVENSKT KÖTT

ställa krav på att köttet ska
ha fötts upp enligt de hårdare
svenska djurskyddsreglerna.
Elisabet Qvarford påpekar att
när kommuner och landsting
köper svenskt så ger det en bra
signal till alla konsumenter.
– Vi behöver ett land
som fungerar överallt,
inte bara på vissa platser.
Livsmedelsproduktionen ger
jobb över hela landet och bidrar
till vårt öppna landskap. Det blir
ett land som håller ihop, säger
Elisabet Qvarford. En annan
viktig sak är att vi bör ha en
god beredskap vid en kris – och
beredskapen minskar om vi inte
stimulerar den svenska produktionen.
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hållbarhet kan också vara
att minska svinnet genom att
inte slänga livsmedel eller mat.
– Recirkulation är också ett bra
uttryck i hållbarhetssammanhang,
säger Maria Forshufvud. Det finns
många goda exempel inom svensk
livsmedelsindustri då restprodukter som uppstår vid tillverkningen
av svenska livsmedel återanvänds
istället för att slängas.
Istället för att bli matsvinn
används bröd till exempel i
ölproduktion och den proteinrika restprodukten dravet från
ölproduktionen används i sin tur
som grismat.
Men det finns fler mervärden.
Sverige använder minst antibiotika i djurhållningen i hela EU.
Det är resultat av att svenska

bönder är duktiga på att föda
upp friska djur som ytterst sällan
behöver behandlas för sjukdomar med antibiotika.
– Vi har naturresurser i
Sverige så det är klokt att producera mat här. Vi har vatten, vi
har djur, vi har plats, vi har bete.
Vi har helt enkelt goda naturliga förutsättningar. Årstiderna
ger oss värme och kyla som
lagras in i produkterna och
ger smak, men minskar också
utsattheten för skadedjur, säger
Maria Forshufvud. Det är också
glädjande att vi återupptäcker
svenska kulturgrödor – korngrynen har en renässans, det börjar
odlas lupinbönor och gråärter.
Även svenska auberginer finns,
om än i liten skala. u
Läs mer om ursprungsmärkningen
på frånsverige.se

DIGITALT LANTBRUK I FRAMKANT

Gps-styrda traktorer har funnits
länge och bidrar till att minska
energianvändningen i jordbruket.
I dagens digitala lantbruk jobbar
man bland annat med fotografier
som tas från drönare och satelliter,
det hjälper lantbrukaren att ha koll
på hur grödorna mår och att gödsla
optimalt. Traktorer utrustade med
sensorer hjälper till att mäta gödslingsbehovet och föra över informationen till traktorns spridare. Med
hjälp av handburna sensorer kan
man sedan mäta hur mycket kväve
grödorna har tagit upp.

Svenska konsumenter är
noggranna när de ska köpa kött
och de är villiga att stödja den
svenska produktionen som de
anser är bättre. Det finns en
förståelse för varför svenskt kött
ska kosta mer än utländskt och
en majoritet är beredd att betala
mer för kött från Sverige. Det
visar en undersökning YouGov
gjort varje år sedan 2011 på
uppdrag av Svenskt Kött. De
som endast köper svenskt kött
har gått från 40 % till 55 %.
Medvetenheten om att innehållet
i charkuterivaror är svenskt har
gått upp över tid. Konsumenterna
håller koll och idag vet drygt 7
av 10 om köttråvaran kom från
Sverige. När det gäller korv,
skinka och andra charkuterier
är märket Kött från Sverige till
stor hjälp.

BLAND ÅRETS TOPPSÄLJANDE
ÖRTER HITTAR DU FÖLJANDE TRIO:

• Basilika
• Vattenkrasse
• Timjan
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upphandla lokalt

Dialog och lagarbete kan skapa bra möjligheter att upphandla
lokala produkter till kommunen. Annie Hermansson, enhetschef
för Kostservice i Hultsfreds kommun, och Karin Enwall, projektledare på Inköpscentralen i norra Kalmar län, är glada över att nu
kunna erbjuda kommunens kök lokala mjölk- och filprodukter.

Emåmejeriet erbjuder mjölk
från närliggande gårdar.

Torsjö
Säteri,
Eksjö

Emåmejeriet,
Hultsfred

Dialog vid upphandling:

SMÅLÄNDSK MJÖLK &
FIL TILL HULTSFRED
ultsfreds kommun upphandlar
tillsammans med fem andra
kommuner: Vimmerby, Mönsterås,
Högsby, Oskarshamn och Västervik.
Det sker genom Inköpscentralen i norra Kalmar
län, Västervik är värdkommun för Inköpscentralen.
Kommunerna har samarbetat sedan våren 2013.
– Under 2014 gjordes ett antal mindre upphandlingar av produkter som finns i regionen efter
dialog med bland annat LRF och intresserade
anbudsgivare, säger Karin Enwall, projektledare på
Inköpscentralen. De upphandlingarna gällde tvättad potatis, rökt lax, färska ägg, fläskfärs, skinkstek,
nötfärs, tärnat och strimlat nötkött samt fransyska.
Varje anbudsgivare kunde lämna anbud på alla
kommuner, del av kommunen eller till ett enskilt kök.
– Många lokala leverantörer har kanske inte
produkter eller råvara som räcker till alla sex kommunerna, säger Karin Enwall. Den nya lagen om
offentlig upphandling säger att upphandlingar kan
delas upp för att kunna gynna flera aktörer.

och Inköpscentralen i Västervik kunde man lösa
upphandlingens mejeribilaga.
– Eftersom den delen understiger ett mindre
värde av den totala upphandlingen så kan den
inkluderas i den större upphandlingen, berättar Karin Enwall. Det betyder att Martin &
Servera tog in Emåmejeriet i sitt sortiment så att
Västervik, Vimmerby och Hultsfred kunde köpa
lokalt producerade mejeriprodukter.

huvudupphandlingen hade sin avtalsstart i
december 2016. Martin & Servera är kommunernas huvudgrossist men levererar även färskt
kött, charkuterier och mejeriprodukter. Tack vare
dialog mellan Ewa Carlsson, affärschef på Martin
& Servera, Inköpscentralen Martin & Servera

de boende i Hultsfreds kommun uppskattar
att det serveras närproducerad mjölk och fil från
Emåmejeriet.
– Att vi stödjer det lokala, det värdesätts verkligen, säger Annie.
– För oss är det viktigt att minska antalet

12 svenskt

på hultsfreds kommun arbetar Annie
Hermansson som enhetschef för Kostservice.
Kostservice organisation är uppbyggd kring 17
tillagningskök och fyra mottagningskök spridda
i kommunen och har drygt 50 medarbetare. Här
lagas mat till 3 500 barn, elever och äldre varje dag.
– I Hultsfred har vi inget politiskt beslut om
att våra mejeriprodukter ska vara ekologiska, det
gjorde att vi kunde upphandla Emåmejeriet, säger
Annie. Deras produkter var vid avtalsstart närproducerade men inte ekologiska.

Hagelsrum,
Målilla

Fröreda,
Jämforsen

Virstad,
Högsby

Ålatorp
Gård,
Lenhovda

De boende i Hultsfreds kommun upp
skattar att det serveras närproducerad
mjölk och fil från Emåmejeriet. Att vi
stödjer det lokala, det värdesätts verkligen.
Annie Hermansson, enhetschef för Kostservice
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min
smaklinje

upphandla lokalt

Jag håller en röd linje i min
matlagning och arbetar med få,
men rena och tydliga smaker.
Jag väljer svenskt kött och fågel,
MSC-märkt fisk och så långt som
möjligt miljömärkta råvaror.
Karoline Nordefors, kock, Vardaga Silverpark Täby.

transporter också. Vi har många tillagningskök ute
på verksamheterna, då är det bättre med samordnade transporter via Martin & Servera. Vår kommun är stor till ytan med långt mellan köken så det
lönar sig både kostnadsmässigt och miljömässigt.
Annie säger att de är mycket stolta över sina
många tillagningskök och att det uppskattas att
man lagar mat ute i verksamheterna. Hultsfreds
kommuns olika kök beställer vart och ett sina
Emåmejeriet-produkter direkt via Martin &
Serveras e-handel.
– Det är mycket smidigt, säger Annie.
Mjölken kommer i en-liters, 10-liters och 20-liters
förpackningar. Det är stora volymer som
Martin & Servera ser till att leverera. u
Läs mer på martinservera.se.

14 svenskt

”Nu är det möjligt att upphandla utifrån kvalitet
och inte bara pris. Bryt också gärna ner upphandlingen i mindre delar. Då blir det lättare även för
små lokala leverantörer att delta i upphandlingen.”
Åsa Coenraads, politiker (M)
Läs hela artikeln ”Antibiotikaresistens – en av vår tids
viktigaste frågor” i tidningen Den goda måltiden som
du kan ladda ner på martinservera.se.

Karoline Nordefors är
kock på äldreboendet
Vardaga Silverpark i Täby.
Hon är flerfaldigt prisbelönt, bland annat Årets
seniormåltid 2015, Årets
Seniormåltid 2016 och
Årets Seniorkock 2017.
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plock

Jag vill slå ett slag för
grisbog – det är prisvärt,
har mycket smak och föll
bäst ut i vårt smaktest.
Poddtipset!

Lyssna på Köttpodden! Köttpodden
innehåller roliga och inspirerande reportage med intressanta personligheter om
just kött.
Möt lammbonden Magnus Jönsson,
grisbonden Jeanette Blackert och kocken
Johan Jureskog, men även politikern
Fredrick Federley och köttprofessorn
Anders Karlsson.
Elisabet Qvarford, vd på Svenskt
Kött, är programledare. Köttpodden har
bland annat gästats av Mattias Dernelid,
Grönsakshallen Sorunda, som nästan
besatt (enligt honom själv) letar efter
Sveriges bästa råvaror.
Köttpodden hittar du på svensktkott.se

Gratis grundutbildning:
Köttskolan.se
Genom Köttskolan kan du enkelt
lära dig mer om att välja, laga och
hantera kött. Utbildningar i att välja,
laga och hantera kött samsas med
utbildningar om kött och näring och
fördelarna med det svenska köttet.
Köttskolan är en gratis grundutbildning i kött. Du kan gå den var och
när du vill! Köttskolan.se drivs av
Svenskt Kött och du hittar den på
svensktkott.se.

16 svenskt

Bröd bakat på svenska råvaror, minskat matsvinn genom att
överblivet bröd förvandlas till jäst och lägre energiförbrukning
i bagerierna – det är receptet på Pågens hållbarhetsarbete.

Elisabet Qvarford, vd, Svenskt Kött

Så här smakar griskött
Svensk Kött har i samarbete med Tala Smak kartlagt gris
köttets smakspektra och tagit fram beskrivningsord som
alla kan använda.
I ett smaktest provades de tre olika styckningsdetaljerna
bog, innerfilé och karré från tre olika raser; Pigham, Linderöd
och Duroc. Syftet var att hitta det som är gemensamt för att
kunna svara på frågan om vad gris smakar.
Grisköttet präglas av hög sötma och syrlighet förstärkt
av generöst med umami och en god munfyllighet (kokumi).
Metall- och mineraltoner framträder tydligt, liksom nötighet,
svamp- och mejeritoner. Grisköttet har också en inneboende
naturlig kryddighet med inslag av timjan och muskot. Griskött
har långa och rika eftersmaker, där syrlighet och mineralitet
träder fram mot en fond av järnighet och söta gräddiga toner
med inslag av nötter.

Kursansvariga Eric Persson, köttgesäll,
Johanna Westman, kokboksförfattare
och Anna K Sjögren, kostvetare.

Hållbart
bröd
text daniel retz

ör pågen handlar hållbart bröd om
mer än bäst före-datumet. Deras
hållbarhetsarbete omfattar hela kedjan
– från närodlade råvaror som mals i
egen kvarn till resterna av frukostlimpan på ditt
köksbord.
– Våra viktigaste frågor är råvarornas kvalitet och
ursprung samt att vi aktivt jobbar för att minska
brödspillet i butik och energiförbrukningen i våra
bagerier, säger Helena Havglim, kvalitetschef.
Sedan 2013 har företaget drivit ett projekt med
syfte att minska energiförbrukningen och nu är
man snart framme vid målet.
– Vi har gjort flera förändringar i våra bagerier, det handlar om effektivare utrustning och
led-belysning, till exempel. Nu håller vi på att
utvärdera hur mycket vi har lyckats minska energiförbrukningen, så vi är på god väg.
För att minska brödspillet gäller det att ha god
planering, fortsätter hon.
– Det gäller att planera allt, från mängden bröd
i butik till att brödet ska vara färskt så länge som
möjligt. Och det bröd som inte säljs tar vi tillbaka
och förvandlar till jäst i vårt ”jästeri”.

Nästa steg är bland annat att nå ut med hållbarhetsarbetet till konsumenternas hem.
– Vi skriver en hållbarhetsredovisning där vi
berättar om vårt arbete och om vårt mål.
90 procent av våra råvaror kommer från Sverige
och det vill vi utveckla. Vi ska också fokusera mer
på att minska brödsvinnet, även från ett konsumentperspektiv. Vi vill hjälpa våra kunder genom
att leverera goda och hållbara bröd och informera
dem om att titta, lukta och smaka
innan något bröd slängs. u

90 procent av
våra råvaror kommer
från Sverige och det
vill vi utveckla.

Helena Havglim, kvalitetschef, Pågen
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Odlingsnytt
Snackgurka, rättviksärt, svensk quinoa och lupinbönor.
Det sjuder av spännande odlingsprojekt runt om i Sverige.

Snackgurkan är 8–10 cm.

Snackgurka
från Skåne
– Snackgurka är en liten, fin och
välsmakande minigurka, säger odlaren
Anna Larsson som tillsammans
med sin syster Emma och Damian
Zarembski driver Viklunda gård i
Viken, Skåne.
På Viklunda odlas även vanlig
slanggurka, tomater, purjolök, kålrot
och grönkål. Odlingen av snackgurkan
smögs igång i mindre skala förra året.
– Snackgurkan är lite krispigare och
med mera smak än vanlig gurka, säger
Anna.
Snackgurkan kräver, precis som den
vanliga gurkan, sol, värme och en inte
alltför fuktig miljö. Den stora skillnaden är den intensiva skördeperioden
mellan februari till oktober, då den
plockas varje dag.
– Den får helt enkelt inte bli för stor,
säger Anna, som levererar snackgurkorna till butikerna via Sydgrönt.
18 svenskt

Svensk quinoa

Rättviksärt

Quinoa är små ljusbruna platta runda
frön, med lätt nötig doft med inslag
av raps, gurkskal och jordighet. De
påminner om solrosfrön med djupare
helskalsmak och lätta toner av helkorn
eller vete.
Quinoa är en av få växter som
innehåller fullvärdigt protein, det vill
säga alla de nio essentiella aminosyror
som kroppen inte själv kan producera.
Det är en utmärkt proteinkälla som
går att odla i Sverige med bra resultat.
Quinoa, som på svenska även kallas
mjölmålla, är en ört som är släkt med
spenat och rödbeta. Den är helt fri från
gluten och mycket näringsrik. Quinoa
kan användas som ris eller couscous
i många rätter, till exempel som bas i
sallad eller som tillbehör blandat med
färska örter.
Tack vare ett samarbete med Nordisk
Råvara kan Martin & Servera erbjuda
svensk quinoa som KRAV-odlas i lättbrukad och mullrik lerjord av Per Modig
och Niklas Svensson, Fagraslätt, Skåne.

har odlats i Dalarna sedan Gustav
Vasa styrde över Sverige. Rättvikarna
förstod tidigt nyttan med baljväxten,
både för dess näringsinnehåll men
också dess förmåga att binda näring
i jorden.
Det är en liten vackert blågrön ärta
med ljus kärna. Den har ren doft och
intensivt ärtig smak med fin nötighet
och sötma. Lång eftersmak av rostad
hasselnöt. Färdigkokt är den perfekt
att bryna, använda i mustiga soppor,
grytor eller sallader.

Quinoa

Rättviksärt

KRÄÄM [maker] är en helt ny typ av
produkt, som kan användas som
grund för kalla såser, drycker, glass
och mycket mera.
Krämen är helt växtbaserad, och
innehåller, förutom lupinbönor,
svensk rapsolja och vatten.
I Martin & Serveras sortiment:
KRÄÄM [maker] – lupinbas, en ny
vegansk proteinkälla, art. nr. 494476
Läs mer om Krääm [maker] på
martinservera.se.

Lupinböna: Framtidens protein
– Torsåker gård är vår testgård
för framtidens hållbara måltider,
säger Madeleine Linins Mörner,
Program Director Miljö och
ansvarig för Torsåkerprojektet,
Axfoundation.
Här på Torsåkers gård testodlas bland annat lupinbönor,
åkerbönor och gråärt med olika
radavstånd och olika jordsmån.
– Vår förhoppning är att gårdens
testodlingar ska ge oss kunskap
om odlingsteknik och olika
användningsområden för lupinen
och andra intressanta och fascinerande grödor. Erfarenheter som
vi sen vill sprida till så många
som möjligt, säger Madeleine.
Lupinbönan är extra intressant
eftersom den innehåller ungefär
lika mycket protein som sojabönan och alla essentiella aminosyror som människor och djur
behöver. Lupinen är dessutom
enklare än sojabönan att odla
här i Sverige. Sverige importerar
enorma mängder soja till Sverige
varje år på grund av dess höga
proteinhalt. Majoriteten ges till
kycklingar, kor och grisar för att
de ska växa fort men mycket
används också till sojamjölk,

vegetariska korvar, burgare och
andra växtbaserade färdigmatsprodukter. För att få fram stora
volymer soja skövlar man bland
annat regnskog i Brasilien.
Axfoundation är en do-tank, som
Madeleine uttrycker det. Här
testas lupinbönans olika egenskaper på många sätt. Blir resultatet
framgångsrikt kanske fler företag
nappar på idén att tillverka lupinbaserade produkter och Sverige
kan minska importen av soja.
– Vi testar den både som del av
mat till grisar och kor tillsammans med bönder i närheten,
för att undersöka tillväxttakt
och avkastning, samt hur fodret
påverkar smaken. Och vi testar
hur den kan fungera som mat till
människor.
– Just nu prövas den i en färsk
baljväxtfärs som vi tror kan
vara ett alternativ till köttfärs
framöver. Baljväxterna blandas
med en restprodukt från svensk
rapsoljeproduktion för att få
fram rätt konsistens och de rätta
smakerna. Snart ska den testas i
storköksmatlagning. Det roliga är
att den är så god och dessutom
nyttig, säger Madeleine.
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ansvarsfull gastronomi

Vi tränar oss på att
vända och vrida på
grönsakerna och testa
om det kanske i själva
verket är skalen på
morötterna som ger den
mesta smaken och hur
texturen förändras när
man rostar dem.

PAUL
SVENSSON

Den underfundige kocken
Det kallas för ”Ansvarsfull gastronomi” – när maten inte bara är god utan
också skänker samvetsfrid eftersom den är producerad på ett hållbart och
ansvarsfullt sätt. Paul Svensson är Sveriges främste företrädare för den
ansvarsfulla gastronomin. Att upptäcka de inneboende möjligheterna i
säsongens grönsaker och att ta vara på allt är två delar i den filosofi som
Paul Svensson kallar för ansvarsfull gastronomi.

Fotografiska museet i Stockholm utsågs till världens främsta museirestaurang vid ”Leading Culture Destinations Awards” 2017.

text anna k sjögren

ör fyra år sedan vände Paul Svensson
upp och ned på begreppen på restaurangen på Fotografiska museet i
Stockholm. Han skapade en meny
med vegetariska smårätter och erbjöd gästerna att
komplettera det gröna med dagens kött eller fisk.
– Grundtanken i vår filosofi är att gästen får mer
att välja på när vi erbjuder flera grönsaksrätter som
kan kompletteras med kött eller fisk. Vi har alltså
inte tagit bort något, istället har vi lagt till mycket,
säger Paul Svensson.
Han berättar att det handlar om ett nytt sätt att
tänka och att det ger nöjda gäster eftersom flera
känner sig inkluderade.
– På en traditionell restaurang läser gästerna
menyn och väljer mellan kött, fisk, kyckling eller
20 svenskt

skaldjur men oavsett vad de bestämmer sig för så
ligger det olika varianter av grönsaker på tallriken.
Grönsaker äter alla, därför är det mer inkluderande att utgå ifrån dessa, säger Paul Svensson.
Han förklarar att när det till exempel kommer
fyra personer till restaurangen och en av dem är
vegetarian så är det aldrig något problem. En i
sällskapet som brukar äta kött kanske också vill
testa att äta vegetariskt och de övriga kan komplettera sina grönsaksrätter med kött eller fisk.
Ingen behöver känna sig besvärlig för att den
inte äter något animaliskt protein, oavsett skälen
till det.
Det rika utbudet av grönsaksrätter gör även restaurangen mer hållbar ur ett miljö- och klimatperspektiv och arbetet i köket blir roligare.

Utmaningar triggar kreativiteten

– Säsongens råvaror är utgångspunkten när vi
komponerar grönsaksrätterna. Det är ett spännande och roligt jobb att upptäcka nya möjligheter
hos varje råvara. Vi tränar oss på att vända och
vrida på dem och testa om det kanske i själva
verket är skalen på morötterna som ger den mesta
smaken och hur texturen förändras när man rostar
dem.
utbudet av vegetabilier under de svenska säsongerna sätter igång kreativiteten.
– Många kockar som vill jobba med närproducerade råvaror tycker att vintern i Sverige är trist för
då finns det mest potatis, rotfrukter och lök. Men
det är ju då som man verkligen kan utvecklas i sitt

yrke, lära sig mer om råvarorna, smaksätta och til�laga dem på olika sätt. När det bara finns få grejor
att laborera med så måste man vara underfundig.
I köket på Fotografiska arbetar man på samma
kreativa sätt med fisk och kött. Utmaningen är att
hitta nya kombinationer av smaker och texturer
samt att ta vara på så mycket som möjligt av råvarorna, helst ska ingenting kastas.
För Paul Svensson är det viktigt att alla som
arbetar i köket visar respekt för råvarorna och
därmed för de människor som har lagt ner sin själ
på att producera dem.
– Just nu är talg hårdvaluta i köket, för vi har
upptäckt hur gott det blir när man röker eller
grillar den. På samma sätt experimenterar vi
med skinn och fjäll från fisk, skal och blast från
svenskt 21

Just nu är talg hårdvaluta
i köket, för vi har upptäckt
hur gott det blir när man
röker eller grillar den.

Norrbotten
på tallriken
Norrbotten var ett av flera län som tidigt tog fram en regional
livsmedelsstrategi. Senast 2020 ska hälften av maten på tallrikarna
komma från det egna länet. Det här är en kraftsamling som rör allt från
offentlig upphandling till kunskapsprojekt med engagerade renägare,
fiskare och bönder. Mer norrbottnisk mat på tallrikarna i Norrbotten!
rotfrukter och stammen som
sitter innerst i kål- och salladshuvuden. Vi kom på att det är
en smakrik och fin del. Ta till
exempel den nedre delen av ett
romansalladshuvud och brässera
det med timjan och lagerblad,
det smakar fantastiskt. Tryck till
den efteråt så blir det en
salladsblomma.
Samarbete mellan kockar och odlare

Att upptäcka de inneboende
möjligheterna i säsongens grönsaker och att ta vara på allt är
två delar i den filosofi som Paul
Svensson kallar för ansvarsfull
gastronomi. Den innebär att
gästerna ska kunna njuta av
maten på flera sätt; den ska vara
smakmässigt välkomponerad
22 svenskt

men även producerad på ett
ansvarsfullt och giftfritt sätt och
vara nyttig för kroppen.
idag vill många svenskar äta
mera grönt, av både hälso- och
miljöskäl. Tror Paul Svensson att
flera kockar på restauranger och
storkök kommer att laga mera
grönsaker inom de närmaste fem
åren?
– Jag önskar att det blir så
men vet att det måste börja med
en ökad efterfrågan; först från
matgästerna och sedan från
kockarna till producenterna.
Många kockar behöver lära sig
mer om växtbaserad matlagning
för att kunna efterfråga exempelvis svenskodlade bönor, först då
kommer det att odlas mer. Om

fem år önskar jag att flera kockar
samarbetar med odlare, det är ett
fantastiskt sätt för båda att lära
sig mer och det leder garanterat
till mer och godare grönsaker till
matgästerna. u
Pauls favoritråvara från Sverige:
”Jag älskar potatis. På senare tid
har jag även fått upp ögonen för
alger. De är roliga, nyttiga och
bär på smaker från havet som
jag längtar efter att upptäcka
och utveckla.”
Pauls bästa smakminne:
”En stor smakupplevelse var för
några somrar sedan när jag fick
en solmogen jordgubbe av sorten
Malvina i munnen. Det var hos
en odlare utanför Kungshamn i
Bohuslän. Jordgubben gav mig
en utomjordisk smakupplevelse.”

text ann-helen meyer von bremen

orrbotten har
unika och fantastiska förutsättningar
för matproduktion
med råvaror från fjäll och hav.
Nu sjuder det av aktiviteter runt
om i länet – matmöten, seminarier, utvecklingsprojekt kring
den samiska maten, norrbottniska menyer och utbildning
inom offentlig upphandling är
några av dem.
Både företagare och organisationer är med på tåget.
LRF, Hushållningssällskapet,
Samernas Utbildningscentrum,
länsstyrelsen och Swedish
Lapland är involverade i en rad
olika projekt.

Redan i september 2016 lanserades ”Nära Mat” – ett resultat
av seminarier och analyser – som
hade jobbats fram av en styrgrupp bestående av länsstyrelse,
landsting, kommuner och LRF.
Brådskan var begriplig. För 20 år
sedan var Norrbottens självförsörjningsgrad 50 procent, men
har nu sjunkit till 20-25 procent.
Det vill man ändra på.
– Ju mer vi producerar av det
som kommer från våra åkrar,
trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och
hav, desto mer självförsörjande
blir vi. Nu har vi fått resurser
och det har börjat hända massor
av saker runt om i kommunerna,
säger Håkan Stenmark, LRF

Norrbotten, som också är projektledare för Nära Mat.
Håkan Stenmark tycker att man
redan nu kan börja se resultat.
– Vårt naturbruksgymnasium,
Grans i Öjebyn, var på väg att
läggas ner. Nu håller det på att
utvecklas till ett kunskapscentrum och det handlar mycket
om att vi bestämde oss för att
kraftsamla. Grans naturbruksgymnasium ska bli Sveriges
bästa naturbruksgymnasium.
att stärka kunskapen om
offentlig upphandling bland
lokala upphandlare, producenter
och leverantörer är ett av de
viktiga målen.
svenskt 23

norrbotten på tallriken

norrbotten på tallriken

Lokal upphandling stärker
de lokala ekonomierna
och skapar mervärden för
miljön och på landsbygden.

100 % Norrland
Martin & Servera är en av länets samarbetspartners
med ett erbjudande till offentliga kök om att upphandla
”100 % Norrland”. I konceptet erbjuds råvaror från
många norrländska producenter tillsammans med
menyer skapade utifrån norrländska råvaror.

Håkan Stenmark

– Offentliga kök har ett ansvar.
Lokal upphandling stärker de
lokala ekonomierna och skapar
mervärden för miljön och på
landsbygden, säger Håkan.
Därför startar nu en utbildning inom offentlig upphandling
där matproducenter och inköpare i offentliga kök ska få lära
av varandra. Tidigare har man
arrangerat möten mellan producenter och kockar, bland annat i
regi av ”Exceptionell Råvara”, för
att även mellan dessa båda led
öka kunskapen och kontakten.
– Det styrkte våra producenter,
de fick ny kunskap och det är
något vi ska genomföra även när
det gäller renkött och vilt, säger
Håkan Stenmark.
ett unikt Norrbottenprojekt
handlar om att sammanföra
producenter – bönder, fiskare
och renägare – med köpare som
kommuner, grossister, restauranger och butiker. Det gör
man i så kallade ”matmöten”.
En viktig del i detta arbete är
kunskapsöverföring mellan de
olika leden i kedjan så att man
bättre förstår varandras villkor
och efterfrågan.
– Arbetet gör vi steg för steg,
i stort och i smått. Vi gör det
med gemensamma krafter. Utan
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samarbete kommer vi ingenstans. Svenska och internationella besökare är hänförda över
renen, löjrommen och hjortronen. Men Norrbotten har så
mycket mer mat att erbjuda.
– Vi behöver bli bättre på att
berätta storyn om allt det goda
som växer här, att ta tillvara
gamla mattraditioner och att
krydda dem med lite nytt
ett av de spännande projekten
handlar om att utveckla den
samiska maten – och en samisk
livsmedelsutbildning är på
gång. I juni 2018 arrangeras ett
matmöte med fokus på fiske i
hav, insjö och till fjälls och man
kommer även att titta på fiskodlingen i Norrbotten.
– Vi startar också lärlingsutbildningar, till exempel inom
slakt och styckning av ren samt
kustfiske, säger Håkan.
Snart kanske det också
startar kycklinguppfödning i
länet. Kött- och charkföretaget
Nyhléns Hugosons i Luleå, som
redan jobbar med lokalt nötoch griskött, håller på att undersöka möjligheterna för detta.
Hushållningssällskapet driver
flera olika projekt som syftar till
att ta fram nya produkter och
utveckla tjänster med gården

som bas. Länsturistorganisation
arbetar för att ytterligare höja
matupplevelserna på turistanläggningarna.
Jenny Bucht, samordnare på
Nära Mat på länsstyrelsen, ser
en stor möjlighet hos de offentliga köken.
– Om man i de offentliga
upphandlingarna av maten
är tydlig och långsiktig i sina
inköp, då ser fler att detta är en
viktig fråga i samhället, säger
Jenny Bucht.
just nu pågår ett projekt där
kommuner utvecklar menyer
som främjar den lokala matproduktionen. Här är livsmedelsgrossisten Martin & Servera en
av länets samarbetspartners med
ett erbjudande till offentliga
kök om att upphandla ”100%
Norrland”. I konceptet erbjuds
råvaror från många norrländska
producenter tillsammans med
menyer skapade utifrån norrländska råvaror.
Håkan Stenmark ser positivt
på framtiden:
– Med alla dessa samlade
insatser kommer vi ha flyttat
fram positionerna ordentligt till
sommaren 2019 då projekttiden
löper ut. u
Läs mer på näramat.nu
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one health

one health

Antibiotika i världens djuruppfödning

Diagrammets staplar visar på skillnader mellan länderna där Danmark
använder 3,5 gånger mer, Tyskland åtta gånger mer och Spanien hela
34 gånger mer antibiotika per kilo levande djur än vad Sverige gör.

Fredrick Federley:

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2017

”Det svenska jordbruket
är ett föredöme när det
gäller djurhållning.”

fredrick federley menar att det svenska jordbruket är ett föredöme när det gäller djurhållning.
– I förra veckan besökte jag Amunds gård i
Småland där man föder upp grisar. Om flera
gårdar i Europa arbetade på det sättet så hade
vi kraftigt kunna minska den antibiotika som
förskrivs till djur.
Han förklarar att det finns bra lagstiftning kring
djurskydd på EU-nivå men att den inte efterlevs
26 svenskt

bakterier känner inte några gränser mellan
länder eller världsdelar. Därför har det världsomspännande initiativet ”One Health” startat. Här
samarbetar experter på veterinär- och humanmedicin med målet att minska användningen av
antibiotika för att hindra antibiotikaresistensen.
– Det är oerhört viktigt att man ser på förskrivningen av antibiotika för både djur och människor
eftersom det övergripande målet är detsamma.
Det behövs ett starkt politiskt ledarskap för att
motverka antibiotikaresistens som är en av de
största farorna för vårt samhälle, säger
Fredrick Federley. u
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och att EU därför måste ta krafttag mot de länder
som struntar i den. Just nu pågår förhandlingar
om det förslag till en antibiotikastrategi som
EU-kommissionen presenterade sommaren 2017.
Sommaren 2018 fattar man beslut om handlingsplanen.
– Jag kommer att driva på för att djurskyddet i
Europa ska bli bättre och att det tydligt framgår
att det behövs storskalig vaccinering. Det kommer att bli hårda förhandlingar eftersom jag vill
mycket mer än vad förslaget säger. Detta är en av
de svåraste frågorna i vårt avancerade samhälle och
vi måste handskas med det allvaret.

350

Fi

nom eu idag räknar man med att
25 000 dödsfall per år beror på resistenta bakterier, år 2050 beräknas den
siffran ha stigit till 10 miljoner. Enligt
Världshälsoorganisationen, WHO, utgör antibiotikaresistens och klimatförändringar de två största
hoten mot mänskligheten. Ungefär 70 procent av
den antibiotikaresistens som uppstår kommer från
djurhållningen.
– Frågan om antibiotikaresistens är brinnande
akut. Det behövs stora insatser för att genomföra förändringar; att till exempel vaccinera djur
istället för att behandla dem med antibiotika.
Djurhållningen i EU måste förbättras och det
behövs incitament för att öka forskningen, säger
Fredrick Federley som är Europaparlamentariker (c)
och driver frågan i EU.
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text anna k sjögren

450

Mg antibiotika/kg levande vikt

Att arbeta förebyggande för att djuren ska hålla sig friska istället
för att behandla dem med antibiotika när de blir sjuka räddar livet
på både djur och människor. Det beror på att behandling med antibiotika leder till att bakterier utvecklar resistens, eller motståndskraft, mot antibiotika som gör att den inte kan bota sjukdom.

500

Antibiotikaförskrivning

På Upphandlingsmyndighetens hemsida står det formulerat hur
man kan ställa krav på antibiotikaförskrivning. Följande kriterium
gäller: ”Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär
och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade
rutiner för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå.
Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.”
Läs mer på upphandlingsmyndigheten.se

Vill du följa vad som händer i
antibiotikafrågan i världen?
Jenny Lundströms
”Antibiotikaspaning”
görs två gånger i månaden
för Axfoundation.
Läs mer på axfoundation.se och
upphandlingsmyndigheten.se

I förra veckan besökte jag
Amunds gård i Småland där man
föder upp grisar. Om flera gårdar
i Europa arbetade på det sättet så
hade vi kraftigt kunna minska den
antibiotika som förskrivs till djur.
Fredrick Federley
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djuromsorg

Friska smågrisar
behöver inte
antibiotika
Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika till sina djur. Det beror på
att de svenska djuromsorgsreglerna förebygger sjukdomar. Antibiotikaresistens är
ett av de stora hoten för både människor och djur, den kan hindras – genom att
användningen av antibiotika minskar. Möt Jeanette som föder upp smågrisar.
text anna k sjögren

eanette och Fredrik Elander föder
upp grisar på Äs gård utanför Västerås.
Liksom andra svenska djuruppfödare lägger de ner ett stort arbete på att förebygga
sjukdomar. Deras djur håller sig friska och behöver
sällan eller aldrig behandlas med antibiotika och
andra läkemedel.
Jeanette Elander är i full gång med att göra rent i
boxarna i ett av grishusen där smågrisarna har fötts
och levt sina första veckor.
– Den mjuka halmbädden fyller flera funktioner
under smågrisarnas allra första tid. Den skyddar
deras knän och små klövar och bidrar till att de
lättare kan hålla värmen. I början är deras energireserver så små, säger Jeanette Elander.
Hon förklarar att varje box som hyser en sugga
med smågrisar är 50 procent större än vad reglerna
föreskriver i de övriga EU-länderna. Den större
boxen förebygger sjukdomar – när varje gris har
mer utrymme är det svårare för bakterierna att få
spridning.
ungefär varannan vecka föds det mellan 500
och 600 smågrisar på Äs gård. Det blir cirka 8 000
grisar på ett år. Alla föds inom en vecka i särskilda
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avdelningar i grishusen och grupperna håller ihop
från det att grisarna är små tills det är dags för
slakt.
– Att smågrisarna är jämngamla och att de
stannar i sina grupper har betydelse för hälsan. Jag
brukar jämföra med barn som börjar förskolan.
Alla vet att barnen ofta blir smittade med förkylningar och andra sjukdomar när bakterier från
olika håll blandas, säger Jeanette Elander.
När det är dags för smågrisarna att flytta in i
nästa stall där de ska växa vidare måste det vara
ordentligt rengjort.
det första grishuset på Äs gård byggdes för 25 år
sedan. Jeanette är förvånad över hur fort åren går,
hon är nöjd med sitt yrkesval.
– Jag är en glad bonde när våra grisar är friska.
Det påverkar inte bara mitt humör utan är lika
viktigt för att vi ska få lönsamhet i vårt företag.
För att hela tiden förbättra oss håller vi noggrann
kontroll på hur grisarna utvecklas från födseln
till dess att de är ungefär 6 månader gamla och
skickas till slakt. Det är ett spännande och roligt
jobb att analysera och utvärdera varje kull, säger
Jeanette Elander. u

Jag är en glad bonde när våra
grisar är friska. Det påverkar inte
bara mitt humör utan är lika viktigt för
att vi ska få lönsamhet i vårt företag.
Jeanette Elander
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mitt
smakminne

plock
”Mitt tidigaste matminne är från
den skånska naturen tillsammans
med familjen som spenderade
mycket tid ute i skog och mark
där jag lärde mig vilka växter man
kunde äta, och inte äta. Regionen,
med sin fantastiska natur, betyder
väldigt mycket för mig.
Genom min mat har jag möjlighet
att dela med mig av landskapet
jag älskar, en liten bit av Skåne
till människor från när och fjärran,
nu även genom hjärteprojektet
Pure Food Camp.”

1.

Vad är Martin & Servera?
Martin & Servera är en restauranggrossist.
Vi är ett svenskt företag som jobbar med
att köpa, lagra, sälja och köra ut mat, dryck
och utrustning till skolor, förskolor, hotell,
restauranger, caféer och andra kök.

2.

3.

Vad är en restauranggrossist?
En restauranggrossist gör vardagen lite
enklare. Med ett telefonsamtal kan kocken
beställa alla varor som behövs. Kökspersonalen behöver bara ta emot en varuleverans.
Grossisten kontrollerar både leverantörer och
produkter. Det är några av alla de saker en
grossist gör.

Vilken typ av produkter säljer grossisten?
En restauranggrossist säljer allt från tallrikar och glas
till kryddor och diskmedel. Tänk att allt du hittar i
mataffären, det kan du också köpa av restauranggrossisten – men i mycket större förpackningar: Alla
sorters matvaror – köttbullar, fiskpinnar, kycklingfiléer,
ost, frukt och grönsaker, salt, ketchup, potatis och
mycket, mycket mer.

5.

Hur går det till när kommunen tecknar avtal?
De krav som kommunen får ställa på inköp av livsmedel styrs av lagstiftning och
myndigheternas regler. Kommunen begär in prisförslag på (upphandlar) allt från
köttbullar till juice. I underlaget berättar de exakt vilka krav de ställer på
exempelvis köttbullarna. Ska de innehålla nöt- eller fläskfärs, eller en blandning?
Ska de vara ekologiska? Hur har djuren hanterats och har de behandlats väl?
Upphandlaren och den som ansvarar för maten i kommunen ställer krav som
grossisten och leverantörerna sedan får anpassa sig till när de lämnar in förslag
på produkter och priser. Upphandlaren i kommunen jämför sedan de olika
grossisternas svar och tar beslut om vilken grossist som får leverera till
kommunens alla olika kök på skolor, förskolor och äldreboenden.

Passa på att
besöka skolans kök!
Prata med personalen i din
skolrestaurang och ta reda
på vilka som är de mest
populära maträtterna
i din skola.

6.

Hur länge gäller avtalet mellan kommunen
och restauranggrossisten?
Avtalet brukar gälla i två-fyra år. Avtalet bestämmer
vilka produkter som skolkockarna i kommunen får
använda och vad de får kosta.

Titti Qvarnström
kock, kokboksförfattare och krögare

4.

Vem tecknar avtal med
grossisten?
Din skola finns i en stad eller en ort som
ligger i en kommun. Kommunen har för
det mesta ett avtal med en restauranggrossist, till exempel Martin & Servera.

7.

Vem bestämmer vilken mat
som ska serveras?
Ibland bestämmer skolkockarna vilken
mat som ska serveras, men ofta
planeras maten centralt i kommunen
och alla skolorna använder samma
meny. Det betyder att den dag det
serveras pannkakor så gäller det för
alla skolor i en kommun.

VARIFRÅN
VARIFRÅN
VARIFRÅN
KOMMER
KOMMER
KOMMER
MATEN?
MATEN?
MATEN?

VECKANS MENY

9.

Varifrån kommer maten som restauranggrossisten säljer?
Grossisten köper in varor i Sverige, men också från länder i Europa och
från andra världsdelar. Vissa produkter – som till exempel ananas –
växer inte i Sverige. Just ananas odlas mest i Asien, så då köps den
från odlare i Asien. Under den svenska sommaren köps mer bär, frukt
och grönsaker från odlare i Sverige. Under vintern måste vi i Sverige
importera mer. Den som vill hålla sig till svenska produkter under
vintern kan till exempel äta mer potatis och rotfrukter. På varje kartong
med varor som levereras till skolköket finns information om varifrån
varorna kommer.

8.

Vilka produkter kan skolkockarna köpa?
En produkt kan finnas i många olika varianter. Det
finns till exempel många olika sorters köttbullar.
Kommunens avtal med restauranggrossisten
bestämmer vilken eller vilka köttbullar som skolan
kan köpa. Det kan till exempel vara köttbulle gjord
på nötkött, en blandning av fläsk- och nötkött,
enbart fläskkött eller kanske på kycklingkött.

10.

Hur vet Martin & Servera att varorna kommer från bra leverantörer?
De leverantörer vi väljer att köpa varor från ska vara duktiga på att odla, föda
upp och producera de produkter som behövs för att laga god skolmat. Vi vill att
våra leverantörer tar hand om människor, djur och natur på ett bra sätt. Det är
också viktigt att de är ärliga. Våra leverantörer skriver under ett avtal, det vi kallar
en uppförandekod, med regler för hur de ska arbeta för att kunna sälja till
Martin & Servera.
Ibland gör vi detaljerade kontroller i deras odlingar eller fabriker. Ibland får vi
rapporter från när andra företag besöker en specifik fabrik eller odling. Dessutom
håller vi löpande kontakt via möten, telefon och e-post. Martin & Servera har en
hel avdelning med kunniga experter som arbetar med att kontrollera kvaliteten
på både produkter och leverantörer.

11.

Varför arbetar Martin & Servera med att öka
försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta produkter?
Ekologisk livsmedelsproduktion är bra för både djur och natur.
Ekologiska produkter innehåller inga onödiga tillsatser, de odlas
utan kemiska bekämpningsmedel och djuren får röra sig fritt mellan
ute och inne. KRAV-märkta livsmedel är som ekologiska produkter
– men det ställs ännu högre krav på miljöarbete, arbetsvillkor för de
som arbetar i företaget och regler för till exempel slakt.

12.

Vill du veta vilka varor som är i säsong just nu?
Tänk på vad det är för säsong just nu – vår, sommar, vinter eller
höst? Ät tomater under sommaren, sparris på våren, rotfrukter
under vintern och svamp på hösten – då kan du äta lokala,
svenska produkter som inte rest så långt för att komma till din
tallrik. Läs mer på Säsongskalendern på martinservera.se.

Smaklig
måltid!

Läs mer om oss och vårt hållbarhetsarbete på martinservera.se.

VARIFRÅN KOMMER MATEN?

Vad är en grossist? Vilka produkter säljer en grossist?
Vem bestämmer vilken mat som ska serveras i skolan?
Affischen ”Varifrån kommer maten?” vill besvara
dessa frågor och många fler, både för nyfikna
skolelever och vuxna. Ladda ner eller beställ affischen
på martinservera.se.

Stjärnkocken Titti Qvarnström i
Malmö gillar svenska tomater –
inte minst för mångfalden och
smakskillnaderna. Här svarar hon
på några frågor om tomater.
– Förut var en tomat i hög grad bara
en tomat. Nu när vi har svenska
odlingar med mångfald så nära har vi
helt andra möjligheter att tillgodogöra oss variationsrikedomen. Och
närodlat är det som ligger närmast
efter det man har odlat själv.
Hur använder du olika sorters
tomater?
– En stor tomat är enklare att handskas med i större mängd. De små
tomaterna är sötare och smakrikare.
Ofta är plommontomater mer
köttiga. Det är därför en poäng att
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till exempel torka eller halvtorka
plommontomater.
Vad betyder mognadsgraden?
– Den betyder faktiskt nästan allt och
styr både syran och fastheten i köttet.
Det finns till exempel en klar poäng
i att använda väldigt mogna tomater
till såser och soppor.
Har du någon favorit bland de
svenskodlade sorterna?
– Minikumato – den är svartröd,
rund och saftig. Den äter jag rakt upp
och ner som den är. Men eftersom
den är ganska fast tycker jag att man
kan lägga in den i en kryddig 1-2-3lag och spara till senare. Då får den
en koncentrerad smak, lite som en
chutney. Det blir trevligt att ta fram
till en bit lamm till exempel.

Ser du några tomattrender i köket?
– Det nordiska köket fokuserar
mycket på mjölksyrade grönsaker
och inläggningar i ättika och vinäger.
Här borde de gröna tomaterna ha sin
plats, just för att de passar så bra ihop
med det lite stickiga, och för att de är
tacksamma att kombinera med kryddor. De kan ge en ny touch till den
här råa, karga matlagningen.
– Att ta in det nysvenska, det som
odlas här men som inte nödvändigtvis har sitt ursprung här, borde vara
ett naturligt steg nu, och då ligger
de gröna tomaterna nära till hands.
Sedan kan det ske en utveckling
därifrån till att inkludera det mer
svulstiga, att ta in tomater med mer
färg och smak.
Läs mer på sasongensbasta.se

Har du sett en rosa check på äggskalet?
Den står för Certifierad Svensk
Äggkvalitet, en kvalitetsmärkning från
branschorganisationen Svenska Ägg.
Certifieringen är nu ett krav för märkning
med ”Från Sverige” på skalägg.
Läs mer på svenskaagg.se.

Antibiotikaskolan

Fullproppat med antioxidanter och
vitaminer, proteinrikt och mättande. Att
ägget innehåller de ﬂesta ämnen våra
kroppar behöver – förutom c-vitamin –
gör att det platsar på listan som trendigt
superfood.
Dessutom är svenska ägg världsunika,
eftersom Sverige är ett av få länder i
världen som i praktiken kan garantera
salmonellafria ägg. Därför kan du känna
dig lugn när du blandar ner råa äggulor
i din majonnäs, när barnen slickar i sig
sockerkakssmeten eller när du äter ett
löskokt ägg.
Alla ägg är dessutom stämplade med
en kod, som visar produktionsland,
produktionsform och produktionsplats
så att du alltid kan kontrollera var ägget
kommer ifrån.

Skolmaterial
för högstadiet
och gymnasiet

Antibiotikaskolan är ett skolmaterial med sex lektioner för
skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare.
Lektionerna handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny
antibiotika.
Alla lektioner är anpassade till läroplanen och skapade för
att ge kunskap och väcka diskussion om en av vår tids viktigaste frågor – antibiotikaresistens.
Till varje lektion finns ett faktablad med samma namn
som lektionen. Det är i faktabladen som eleverna hämtar
sina kunskaper. Faktabladet består av aktuell information
som beskriver problemen med antibiotikaresistens ur olika
infallsvinklar.
Du hittar Antibiotikaskolan på svensktkott.se.

SVENSKA ÄGG: VÄRLDSUNIKA

DE SEX LEKTIONERNA ÄR:

• Antibiotika och resistens
• Antibiotika och människans hälsa
• Jakten på ny antibiotika
• Antibiotika och djuruppfödning
• Resistenta bakterier, ett hot på semestern?
• Antibiotika och bakterier i maten
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svensk potatis

Allt mer
medvetenhet
kring olika potatissorters egenskaper

Stora Tollby Gård ligger i Fole,
cirka 15 km öster om Visby.

ndreas har ofta
dialog med kunderna
kring just vilken sorts
potatis som skulle
passa dem bäst.
– Vi jobbar mycket med
restauranger och storkök och
försöker hjälpa dem att få rätt
sorter till sin verksamhet. På ett
äldreboende vill man kanske
ha lite större potatisar för de
boende gillar att handskala potatisen. På förskolan vill man ofta
ha lite mindre kulpotatis att servera barnen. Då kan man servera
potatisen kokt dag ett och sedan
dela dem och ugnsrosta dag två;
då blir det inget svinn heller.
– Vi odlar drygt tjugotalet
olika matpotatissorter, med
skörd från juni till oktober. Med
Gotlands milda solrika klimat
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På Stora Tollby Gård utanför Visby odlas ett tjugotal olika
potatissorter, varav en del byts ut varefter nya kommer in i
sortimentet.
– Det har hänt otroligt mycket de senaste tio åren
kring potatisen, alla kunder har blivit så mycket mer
sortmedvetna, säger odlaren Andreas Wiklund.

och kalkrika jordmån har Stora
Tollby Gård de bästa förutsättningarna för att producera potatisar i världsklass, säger Andreas.
All potatis lagras, tvättas och
paketeras i eget packeri på gården och kvalitetspotatisen säljs
året runt.
– Potatisodling är i huvudsak
ett mänskligt hantverk som kräver
mycket tid och personlig omsorg,
säger Andreas. Vår viktigaste
resurs är vår personal. Dessutom
ställer potatisodling mycket höga
krav på jorden där den ska odlas.
En tredjedel av vår odling görs på
egen sandjord i Fole.
allt tvättvatten återgår
som bevattningsvatten i odlingarna utan att förorena vattendrag. All jord och potatisavfall

går via kompost tillbaka till
åkerjorden som nyttig växtnäring. Frånsorterad potatis blir
djurfoder.
– För oss på Stora Tollby Gård
är det självklart att jord, vatten
och luft inte får skadas eftersom
det är därifrån allt levande hämtar sin mat för all framtid.
klimatet är viktigt för att
odla den bästa potatisen.
Årsmedeltemperaturen på Gotland
är åtta grader och klimatet känne
tecknas av en fuktig och mild
vinter, med tidvis snö. Våren är
tidig, lång, ofta torr och kylig men
med mycket sol, varför växtligheten
kommer igång tidigt och sådden
kan många år börja i mars.
– Sommaren är vanligvis
soligast, säger Andreas.

Med Gotlands
milda solrika
klimat och kalkrika jordmån har
Stora Tollby Gård
de bästa förutsättningarna
för att producera
potatis i
världsklass.
Andreas Wiklund

Eftersom vädersystemen oftast
kommer från väster brukar vi
slippa regnen och istället ha
sol och värme. Det är då våra
bevattningssystem kommer till
användning och det växer bra.
Hösten är lång och mild efter
svenska förhållanden och vi kan
arbeta på fälten med skörd en
bra bit in i november.
– Det har bildats en ny
potatisodlarförening som heter
Potatisodlarna och den är verksam i hela Sverige. Föreningen
jobbar med marknadsbevakning och sortdemonstrationer
med mera. För oss odlare är det
viktigt att ha en förening som
bevakar våra intressen och sedan
är det alltid roligt att träffas på
årsmötet och arrangera seminarier om olika aktuella frågor. u

Andreas
tipsar om
sina favoriter
Tidig sort
Solist, rund, fastkokande: Med
sin goda smak och sitt släta
skal har Solist blivit en restaurangfavorit som tidigt ger en
stor skörd av rundovala jämna
knölar. Även bra i ekologisk
odling.

Sen sort
Annika, rundoval fastkokande:
Vår mest omtyckta potatissort
för restaurangkunder som ställer
stora krav. Mycket god smak,
samt ett tunt ljust skal som gör
den användbar med skalet på.
Specialsort
Asparges (sparrispotatis), avlång
fastkokande: Mycket avlång fastkokande delikatesspotatis med
lätt nötsmak. Med tunt skal och
utan sönderfall, anses den vara
en delikatess.
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DET LOKALA
SKAFFERIET
Jag har insett att om
man ska arbeta hållbart
måste man anpassa sig
efter det lokala skafferiet och att den hållbart
producerade maten inte
bara gynnar miljön utan
även folkhälsan.

”Våra kunder tävlar i idéer
för minskat matsvinn”
Varje år anordnar Martin & Servera hållbarhetstävlingen
Utmaningen. Genom den lyfts viktiga hållbarhetsfrågor fram.
Syftet är att inspirera branschen till utveckling. Tidigare tävlingar
har rört frågor som mångfald, vegetarisk mat och hållbara idéer.
Tema för tävlingen 2018 är ”Minskat matsvinn” och vinnarna
koras under våren 2018 på branschmässan GastroNord.

Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun
och projektchef för MatLust

Det som
lockar är när
mat beskrivs med
adjektiv, ursprung
och säsong.

Namnet på
rätten har
stor betydelse
På Nordenbergskolan i Olofström kallas
maträtterna för vad de är. Risotto med höstsvamp
låter trevligare än vegetarisk risotto och
Tomatbräserad aubergine med het linsdipp får det
att vattnas i munnen, istället för att kalla det
vegetarisk linsgryta. Att aktivt arbeta med att
namnge maträtter med vad de innehåller kan
locka fler att äta vegetariskt.
Lärdomen att lägga tid på att namnge hälsosamma och hållbara produkter och maträtter,
har även forskare vid Stanford University i
USA* kommit fram till. I en forskningsrapport
som kom i början av sommaren 2017 beskriver
de att allt som låter vegetariskt, veganskt eller
som substitut till kött ska undvikas i namnen på
maträtterna. Det som lockar är när mat beskrivs
med adjektiv, ursprung och säsong. Exempelvis
”kryddig grillad pizza med sommarzucchini,
soltorkade tomater och italienska pinjenötter”.
*Association Between Indulgent Descriptions and Vegetable
Consumption: Twisted Carrots and Dynamite Beets
Källa: Vegaguiden 2017 (wwf.se)
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– Det är så många av våra
kunder som är engagerade i
hållbarhetsfrågor. Tävlingen
Utmaningen sätter ljuset på de
fantastiska initiativ som görs
i branschen, säger AnnaLena
Norrman, hållbarhets- och
kvalitetsdirektör på Martin &
Servera. Matsvinn är en viktig
fråga i restaurangbranschens
alla led och en självklar prioritering i Martin & Serveras
eget hållbarhetsarbete.
– Det är något vi arbetar med
varje dag. Att minska matsvinnet är en gemensam utmaning
i branschen och vi måste arbeta
tillsammans för att lyckas.

– Därför handlar
Utmaningen 2018 om
att minska svinnet, säger
AnnaLena. Att berätta om vad
andra gör bra är det allra bästa
sättet att sprida kunskap och
inspirera till förändring.
Vinnarna av de två tävlingsklasserna vinner 25 000 kr
att användas för fortsatt
hållbarhetsarbete.
Vilka de är får du veta i mitten av april under GastroNord
och på martinservera.se.

Minskat matsvinn

Kreativa
skolor
minskar
matsvinnet
Det finns många skolor
och kommuner som
jobbar aktivt och kreativt med både minskat
matsvinn, ökad andel
ekologiskt och dialog
med eleverna.
Här är några tips!
På Orrvikens skola i Östersund
diskuteras matens klimatpåverkan på ett matråd där två
från varje klass deltar. Eleverna
tycker bland annat till om vegetariska alternativ på lunchen och
hur man kan bli bättre på att
klimatanpassa rätter med rotsaker, grönsaker, bönor och linser.
På Väse skola i Karlstad fick
årskurs 6 vara med i skolrestaurangen och portionera ut mat till
andra elever. Resultatet blev att
tallrikssvinnet minskade med 25
procent.

ALFREDSHÄLLSKOLANS
TIPS FÖR MINSKAT SVINN
”All mat från elevernas tallrikar
som slängs samlas i en genomskinlig bytta för att mängden ska
bli tydlig. De triggar varandra att
inte slänga speciellt om de ser
att ingen annan slängt. En gång
per termin är det matsvinnsvecka
för alla skolor i Lomma kommun.
Då väger vi allt som köket tillagar, ser hur mycket som går åt i
serveringen och hur mycket som

slängts. Sedan sätter jag upp
en skylt med siffran på hur stor
mängd mat eleverna kastade
dagen innan och räknar om det
till kronor. Då får eleverna svart
på vitt hur mycket pengar det rör
sig om och vad vi istället kunnat
lägga dem på.”
Evelina Persson, kökschef,
Alfredshällskolan i Lomma kommun

På Sörgårdsskolan i Östersund
samlas eleverna innan de går in i
skolrestaurangen för ett mat-prat
där kockarna berättar om dagens
lunch. Det kan handla om varför
riset är utbytt mot matvete, om
hur quinoabiffarna smakar och
om att eleverna gärna får ta en
extra gång om de vill äta mer,
istället för att ta till sig mer än
de orkar den första gången.
På Karolinska gymnasiet i
Örebro arrangerades en dag för
att engagera hela skolan i att
minska matens klimatpåverkan.
Dagen resulterade bland annat i
en utmaning från en annan skola
om vem som kunde minska svinnet mest.
Källa: Vegaguiden 2017 (wwf.se)
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svenska äpplen

Nu finns det svenska äpplen året runt. Tack vare dagens teknik
bevaras äpplenas smak och konsistens perfekt i moderna långtidslager.
När frukten läggs i lagret är den plockad i precis rätt ögonblick
och när den vaknar ur sin sömn smakar den som nyskördad.

Modern
teknik
förlänger
säsongen
för färska
svenska
äpplen
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pplen från svenska
äppelodlare finns nu
tillgängliga större
delen av året.
Äpplena plockas och skördas i
exakt rätt tidpunkt när mognadsgraden och brixhalten, det
vill säga sötman, är perfekt för
att äpplet ska kunna lagras på
bästa sätt.
De nyskördade äpplena lagras
sedan direkt i de så kallade ULOlagren. ULO står för Ultra Low
Oxygen. Det innebär att atmosfären i lagren har förändrats, genom
att ta bort syre och hålla nere
koldioxidhalterna ökas kväve
nivån. Mycket förenklat skulle
man kunna säga att äpplet somnar
in och nedbrytningen bromsas.
När äpplet plockas fram ur lagret
smakar det som nyskördat.

lagringstekniken stoppar
med andra ord mognadsprocessen i ett äpple och på så
sätt behålls färskheten i frukten under en längre period.
Temperaturen och syrenivån
anpassas efter de olika äppel
sorterna för att skapa bra
hållbarhet.
När äpplena plockas ut från
lagret sorteras de varsamt utifrån
storlek, färg och användningsområde.
Genom omsorg i hela kedjan
– från odling till leverans – kan
svenska äppelodlare erbjuda rätt
äpple vid rätt tidpunkt. Svenska
äpplen finns i princip tillgängliga året runt och – det bästa av
allt – det är just det äpple som
har absolut finast kvalitet för
säsongen.

Eftersom äpplena kommer
från lokala odlare är det här även
en viktig affärsmöjlighet för
hela bygden. En majoritet av de
svenska äpplena odlas i Skåne
med omnejd.
förhoppningen är att kunderna inom kommunerna i
Sverige ska upptäcka den här
möjligheten att köpa svenska
äpplen efter säsong och året
runt. Det finns en härlig variation av svenska äpplen. Sverige
ligger långt fram när det gäller
vilka växtskyddsmedel som är
tillåtna i svensk odling.
Idag står svenska äpplen för
cirka 55 procent av de äpplen
som säljs i matbutikerna och
cirka en fjärdedel av de som äts
i Sverige.

Äppelodlingarna skapar arbets
tillfällen. Varje hektar med
äppelträd kräver ungefär 400
arbetstimmar per år jämfört med
6 timmar för jordbruksmark.
Bin är oumbärliga medarbetare
i äppelodlingarna – utan bin blir
det inga äpplen eftersom äppel
blommorna måste pollineras av
insekter. För varje hektar med
äppelträd krävs det två bikupor.
svenskt 37

svenska äpplen

plock

svenska
äpplen

Visste du att…
Idag är endast ett av
fyra äpplen som säljs
i Sverige svenskt.
Tillsammans kan vi
ändra på det!

DET NORDISKA KLIMATET GER
FIN BALANS MELLAN SÖTMA
OCH SYRLIGHET

Att äpplen, liksom andra
frukter och bär, som vuxit
i nordiskt klimat har en
komplex smak, högre
syrlighet och sötma beror
på temperaturvariationerna
under sommaren med svala
nätter och långa ljusa dagar.
Korta transporter som
gör att äpplet kan mogna
på träden bidrar också till
smakutvecklingen.

”Vi säljer svenska äpplen löst i
stor låda eller i påsar om ett
eller två kg. Då är det lättare för
till exempel förskolor att få en
hanterbar mängd äpplen.”
Nicklas Schöön, affärsområdeschef
frukt och grönt, Martin & Servera

Unga väljer
svenskproducerat
före EKOLOGISKT

SAGA

Saga är en ny äppelsort som redan
har blivit mycket uppskattad. Det
har en krispig och samtidigt saftig
konsistens. Smaken har mycket
sötma och en mildare syrlighet,
vilket är en ganska ovanlig kombination för svenska sorter som
oftast är syrligare. Skalet är tunt
med ljust gröngul färg och röda
strimmor. Förutom att äta det som
det är så är Saga fantastiskt i matlagningen, det är lika bra i sallader
och grytor som i äppelkakan.

INGRID MARIE

Klotrunda Ingrid Marie är känt
för många och det är en av de
mest odlade sorterna i Sverige.
Färgen är kraftigt mörkröd
med ljusa prickar. Det gulvita
fruktköttet har en frisk och
syrlig smak med lätt kryddiga
toner. Förutom att ätas som det
är passar Ingrid Marie utmärkt
i desserter men även att skäras
i tunna skivor och blandas i
sallader.
RUBINOLA

Rubinola är ett vackert klotrunt
äpple med glänsande gulrött skal.
Smaken är frisk och god med hög
sötma och syrlighet. Det är en
relativt ny sort och innehåller mest
C¬vitamin av alla kända äppelsorter. Ät det som det är eller koka
ett gott äppelmos. Rubinola passar
också mycket bra till äppelmust.
ELISE

Äpplen med ursprungsmärkningen
”Från Sverige” kommer från odlare
som är certifierade enligt exempelvis
IP Sigill Frukt & Grönt.
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Elise är en ny äppelsort, skalet
är mörkrött med gul botten.
Fruktköttet är gulvitt, saftigt
och fast. Smakegenskaperna är
fantastiska, med en frisk och syrlig
grund. Elise äter man gärna som
det är men det är även ett utmärkt
äpple i matlagningen, till exempel
i grytor och sallader men även i
efterrättspajer och kakor.

Unga väljer svenskproducerat framför ekologiskt samtidigt
som allt fler unga identifierar sig som vegovänner – det visar
den senaste Ungdomsbarometern.
förra året uppgav en fjärdedel
av de tillfrågade ungdomarna
mellan 15–24 år att de ser sig som
vegovänner, det vill säga vegetarianer, flexitarianer eller veganer.
I år har motsvarande siffra ökat
till en tredjedel i undersökningen
Ungdomsbarometern.
– Det är sällan man ser en
så extrem trendökning på bara
ett år. Speciellt när det kommer
till sådana fundamentala saker
som vad man stoppar i sig, säger
Lovisa Sterner, livsstilsexpert hos
Ungdomsbarometern.
Samtidigt som många identifierar sig som vegetarianer
säger en femtedel av dem att
de ibland äter kött. Därför tror
Lovisa Sterner att valet till
stor del handlar om identitet.
Vegetarianism ses inte bara som
ett kostval, det symboliserar
också hälsomedvetenhet, hållbarhetstänk och djuretik.
enligt ungdomsbarometern
är det tanken om att köttindustrin har en negativ påverkan

på klimatet som är den främsta
anledningen till att unga väljer
att inte äta kött.
undersökningen visar också
att fler väljer svenskproducerad
mat än ekologisk mat. På frågan
vad man väljer att äta svarar 32
procent att de i möjligaste mån
väljer svenskproducerat, 19 procent att de väljer ekologiskt och
15 procent att de väljer närproducerat.
Enligt undersökningen anger
47 procent att de tror att de har
möjlighet att påverka samhället
genom att konsumera medvetet. Sju av tio unga är med och
bestämmer vad som ska handlas
hem till familjen. Därmed
påverkar trenden bland unga
även konsumtionen hos deras
föräldrageneration.
Källa: Landlantbruk.se

Ungdomsbarometern är en studie som genomförs
årligen med 15 000 till 25 000 respondenter
mellan 15 till 24 år. Denna studie genomfördes
den 4 oktober till 15 november 2017 och bygger
på 23 132 online-intervjuer.

Citatet

Johan Rockström,
professor i miljövetenskap, korade kossan
till Årets Djur 2018
När Dagens Nyheter
intervjuade den
världskände agronomen och miljövetaren
Johan Rockström
inför 2018 så korade
han kossan till Årets
Djur, med motiveringen:
”Kossan ger oss
öppna landskap,
mejeriprodukter och
animaliskt protein.
Trots det är den ofta
utskälld.”
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modernt jordbruk

Det är en helt
datoriserad lösning
som beräknar hur
mycket vatten som
behövs och sprider det baserat på
vissa parametrar.
Systemet är kopplat
mot mobilen och via
en app ser jag
exakt hur mycket
vatten vi använder.

Bondförnuft
och start up-idéer
– en god mylla för ett modernt jordbruk
Datoriserad bevattning, ekokyckling och fjärrvärmeproduktion,
bonden Mikael Wiks kreativitet har inte bara gjort hans gård
självförsörjande – hela bygden skördar resultatet.

Mikael Wik, mjölkbonde Adelövs gård

text daniel retz

är mjölkbonden Mikael Wik på
Adelövs gård i Tranås tyckte att energi
kostnaden i hans 70-talsvilla var för
hög byggde han en egen fjärrvärmecentral. Och för att bredda verksamheten gjorde
han en satsning på ekologisk kyckling. För honom
handlar yrket lika mycket om lantbruk som
entreprenörskap.
Idag vilar verksamheten på flera ben, Mikael
driver mjölk- och nötköttsproduktion, har ett stall
med ekologiska kycklingar och som traktens första
start up inom fjärrvärme producerar han el både
till gården och byns kyrka, skola och dagis. Vi ska
strax återkomma till det.
fröet till hans satsning på ekokyckling såddes
2015 då han ville bredda verksamheten för att
gården skulle få en stabilare ekonomi.
– Jag behövde satsa på något nytt för att säkra
den ekonomiska stabiliteten i gården. Och ekologisk kycklingproduktion hade jag varit intresserad
av länge.
Vändningen kom då Kronfågel köpte Bosarp
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Kycklings ekologiska koncept och sökte producenter runt om i Sverige.
– Vi nappade direkt och byggde ett nytt stall
för kycklingar. Nu har vi drivit den verksamheten
i över två år och det är något helt annat än vanlig
kycklingproduktion. Beläggningen är knappt
hälften och vi har skapat en naturlig utevistelse
med sandbad och grovfoder. Idag hanterar vi hela
kedjan, vi kläcker till och med äggen här i stallet.
Och visst, produktionen är kostsam, men samtidigt
är priset i butik högre så det blir en bra affär för
oss.
Syftet med kycklingproduktionen var att få ett
ben till att stå på och att optimera hela gården.
Och kycklingarna visade sig inte bara generera
kött utan även gödsel till åkern. Och för att maximera utfallet krävdes ett nytt bevattningssystem
som kunde styras på ett enkelt sätt för att spara tid.
– Det är en helt datoriserad lösning som beräknar hur mycket vatten som behövs och sprider det
baserat på vissa parametrar. Systemet är kopplat
mot mobilen och via en app ser jag exakt hur
mycket vatten vi använder.

nya tekniska lösningar löper som en röd tråd
genom hela verksamheten. I kycklingstallet läser
en dator av luftfuktighet och ventilation, allt för att
skapa en optimal innemiljö.
– Datorn känner av i varje avdelning exakt hur
mycket värme och luft som behövs. Även det
systemet är uppkopplat mot nätet. Jag kan styra
flera bitar av gården direkt från mobilen, med en
enkel knapptryckning kan jag starta och stoppa
bevattningsmaskinen och läsa av miljön i stallet –
var som helst ifrån. Det har verkligen effektiviserat
vårt arbete.
sedan 2010 driver Mikael även en fjärrvärmeanläggning. Bakgrunden är att energikostnaden
på Adelövs gård var hög och parallellt med det
behövde Mikael uppdatera eluppvärmningen i
familjens sjuttiotalsvilla.
– Jag tyckte att det blev för dyrt och började leta
efter en alternativ lösning. Och jag hittade en gård
som hade en egen panncentral och som dragit en
kulvert till grannarna. Då kläcktes min idé, vår
gård ligger bara några hundra meter från en by så

jag byggde en egen panna och frågade kyrkan om
de var intresserade av att köpa el. Därefter nappade
även församlingshemmet, dagiset och skolan som
vi tagit över driften av.
när den lokala skolan lades ner för tretton år
sedan bildades en ekonomisk förening i byn som
köpte loss byggnaden och startade friskola. I första
årskullen var det 28 elever, men nu till hösten har
skolan över 80 sökande och man är tvungen att
kvotera in elever.
För Mikael är det naturligt att både gården och
bygden ska kunna leva vidare och energisatsningen
är en viktig del av detta.
– Jag har även köpt ett begagnat vindkraftverk
och sammantaget täcker det hela gårdens energikostnader. Dessutom kan vi sälja upp till 200 000
kWh per år och på så sätt får grannarna el till en
billig penning. Det känns oerhört bra att det här
gynnar bygden.

Vad har du för mål med satsningen?

– Jag har redan nått fram till målet, idag har vi ett
bra kretslopp på gården. Och i hela byn. u
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svenska tomater

Var: Brännan Trädgård AB ligger i Viken, Skåne.
Vilka: Familjeföretaget drivs av Caroline och
Thorbjörn Andersson.
Vad: Produktionen består av många olika tomatsorter med olika färger, former och smaker.
Certifiering: Brännan Trädgård är certifierade
enligt IP-Sigill och tar ansvar för både smak,
kvalitet och för miljön som tomaterna odlas i.

Hållbart och klimatsmart:

Svenska
tomater

rännan trädgård odlar ett tjugotal
olika sorters tomater – klassiska runda
och röda, men framför allt en mängd
andra sorter med olika färg, form
och smak. Caroline Andersson, som driver Brännan
Trädgård tillsammans med sin man, berättar att de
är specialiserade på små tomater och specialtomater.
– Våra olika tomatsorter har ett brett smakspektra – vi vill att det ska finnas något för alla
smaker, säger Caroline. En del sorter säljs bara i
närområdet, andra odlas som test och resten säljs
till svenska butiker och grossister, via den ekonomiska föreningen SydGrönt som ägs av sina
medlemsodlare.
Merparten av de svenska tomatodlingarna är
fossilfria och vattnet recirkuleras. Det betyder att
det vattnet som används vid bevattning av plantorna, som är mixat med odlingsnäring, dräneras
i ett reningsverk och blandas med vanligt vatten
igen, så att inga näringsämnen läcker ut i havet.
– Det gör också att vi inte använder så mycket
gödsel eftersom lite finns kvar i det ursprungliga
vattnet, säger Caroline.
– När man jobbar med odling känns det självklart att man vill göra allt för att ta hand om natur
och miljö så bra som möjligt, naturen är ju en
förutsättning för odlingen och för att vi ska kunna
få fram bra tomater.

Det skulle vara
roligt om fler kommuner
upptäckte den mångfald
av svenska tomatsorter
som finns.
Caroline Andersson

Carolines
tomattips:

Campari: En rund röd delikatesstomat
med mycket smak och fin sötma.

Dunne: En röd tomat som är lite fastare i
konsistensen med en härlig smak.

Tomater som får sitta kvar länge på stjälken, och mogna
sakta, är extra rika på både smak och vitaminer. Caroline
på Brännan Trädgård i Viken älskar att odla tomater och
önskar att det skulle finnas fler tomatodlare.

Nebula: En roséröd körsbärstomat med
ett krispigt bett för en underbar smakupplevelse.
Caroline Andersson, Brännans Trädgård.
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svenska tomater

CAROLINES
TOMATTIPS:
Testa Portento –
en av kockarnas favoriter.
Portento är lite köttigare,
fast och passar bra till
matlagning, till exempel
reduceras den snabbt i
en köttfärssås. Blir inte
mycket spill och den
vattnar inte av sig så
mycket, eftersom den har
mindre andel kärnor.

Ekosystemtjänster:
Det vi får tillbaka
av naturen
Portento

Betande kor på en äng. Det är för många sinnebilden av det
svenska sommarlandskapet och det är en bild som många sätter
stort värde på och dessutom är beredda att betala för.
Det handlar om ekosystemtjänster.
text ann-helen meyer von bremen

– Om det skulle behövas, så jobbar vi tomat
odlare framför allt med biologisk bekämpning, det
vill säga djur och insekter får ta hand om skadliga
insektsangrepp. Det är dyrt att använda traditionella bekämpningsmedel. Man går ju inte själv i
onödan till doktorn – det är ju både dyrt och dumt
att använda mer medicin än vad man behöver.
Samma sak gäller för tomatodlingarna. Plantorna
får bara medicin när de absolut behöver den.
– det är viktigt att utöka den svenska tomat
odlingen, säger Caroline Andersson. Många odlare
idag är lite äldre och det finns inte så stor tillväxt
i branschen. Om vi vill ha svenska närodlade
tomater på menyn måste vi stimulera till fortsatt
tillväxt i branschen. Det skulle vara roligt om fler
kommuner upptäckte den mångfald av svenska
tomatsorter som finns. I Sverige ställs höga krav
på oss odlare och vi har definitivt en klimatsmart
odling. Så även ur ett hållbarhetsperspektiv är den
svenska tomatodlingen helt rätt. u
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FÖRVARA DINA TOMATER SÅ HÄR

Bästa förvaringstemperatur är 11–14 grader. Tomaten
är allra godast då den är rumstempererad då doft och
smakämnen framträder som mest. Lägre temperaturer gör att tomaten tappar lite i smak samt att
cellstrukturen förstörs och tomaten blir mjuk.

kosystemtjänster
är de olika ”tjänster”
eller varor som vi
får från naturen.
Produktionen av livsmedel,
energi, fibrer och trä är kanske
den typ av ekotjänster som vi
brukar prata mest om. Men det
finns även andra tjänster som är
nödvändiga för att det ska bli
någon mat eller pappersmassa
överhuvudtaget. Det handlar om
pollinering, fotosyntes, bildandet av ny matjord, reglering av
klimat, rening av vatten och
luft, nedbrytning av avfall och
mycket annat. Sedan finns där
också en grupp ekosystemtjänster som brukar kallas för kulturella och som omfattar rekreation, friluftsliv, naturupplevelser
och skönheten i ett vackert

landskap. Som en betande ko på
en äng.
Alla de här tjänsterna är
viktiga, eller snarare, livsviktiga
för oss människor och för vår
fortsatta existens.
Plats för djur och växter

Christel Cederberg, biträdande
professor på Chalmers och
forskare inom hållbar mat- och
bioenergiproduktion, har tittat
närmare på hur ekosystemtjänster kopplade till jordbruket
värderas och hur de skulle kunna
ersättas. Fokus har varit på den
betande kossan.
– I Sverige är det främst kring
nötkreaturen som vi har de
positiva ekosystemtjänsterna.
Naturbetesmarkerna är viktiga
för pollinering, betesmarkerna

och vallodlingen ger en varierad
markanvändning och därmed
också ett mosaiklandskap som
har ett väldigt stort värde. Det är
viktigt för den biologiska mångfalden, men också emotionellt
och kulturellt.
Minskningen av den biologiska mångfalden rankas
av forskarna som ett av våra
allvarligaste miljöproblem,
minst lika allvarligt som
den globala uppvärmningen.
Den biologiska mångfalden
är beroende av landskapets
mångfald. Mosaiklandskapet
– blandningen av åkrar, ängar,
hagar, skogar och vattendrag ger
plats för många djur och växter.
Även variationen inom mosaik
landskapet betyder mycket.
Stengärdsgårdar, åkerholmar,
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Intervjupersonerna var till och med
beredda att betala i genomsnitt 500 kronor
i skatt för att hälften av länets naturbetesmarker skulle finnas kvar om 20 år.
Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers och
forskare inom hållbar mat- och bioenergiproduktion

skogsbryn, dammar, öppna
diken, trädalléer är exempel på
inslag i landskapet som är rika
miljöer.
– Det här är motsatsen mot
vad vi gör just nu med svenskt
lantbruk. När vi formar super
rationella lantbruk vill vi ha
stora fält och ta bort stengärdsgårdar och annat som är i vägen,
säger Christel Cederberg.
Betande djur skapar mångfald

Kvar blir ett antingen-ellerlantbruk som Artdatabanken
beskriver utvecklingen. Ett landskap där antingen stora åkrar
eller stora skogar breder ut sig,
där de myllrande gränszonerna
försvinner, landskapselementen
plockas bort, där variationen
av växter är mycket liten och
lantbrukets djur syns allt mindre.
Enligt Naturvårdsverket är det
enbart 23 procent av arterna
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och 16 procent av naturtyperna
i Europa som har en ”gynnsam
bevarandestatus”.
En naturtyp som har minskat kraftigt under senare tid
är de betande djurens marker,
gräsmarkerna. Mellan 1990
och 2011 försvann hälften av
de fjärilar som lever i gräsmarker. För svensk del skriver
Artdatabanken att nästan alla
naturtyper i odlingslandskapet
har för låg kvalitet och består av
alltför små och fragmenterade
arealer. Läget är med andra ord
mycket allvarligt, trots de insatser som görs både i Sverige och
internationellt.
Betande djur bidrar däremot till mångfalden på flera
sätt och ger därmed också
flera ekosystemtjänster.
Naturbetesmarkerna och även
vallodling ger en variation i
landskapet och djurens betande,

trampande och gödslande av
markerna gynnar många växter
och djur. De betade hagmarkerna är våra rikaste marker när
det gäller biologisk mångfald.
De betande djuren, eller rättare sagt deras vinterfoder i form
av vall, kan också spela en viktig
roll för jordens bördighet. Det
ensidiga odlandet av få grödor
som är vanliga på rena spannmålsgårdar, minskar jordens
bördighet genom att dränera
markens kolförråd. Kan man i
stället få in vall eller andra mellangrödor i växtföljden, skulle
markkolet och bördigheten i
stället öka.
– Låga kolhalter i marken ger
också lägre skördar och det är
inget som vi kan kompensera
genom att gödsla mer med
kväve. Ska vi ha goda skördar om
hundra år så måste vi också ha en
långsiktig syn på bördigheten.

ekosystemtjänster

Bevara naturbetesmarker viktigt

Hur var det då med det vackra
landskapet? Den pastorala
bilden av den betande kon?
Christel Cederberg menar att de
kulturella ekosystemtjänsterna är
starkt undervärderade.
En studie från högskolan i
Gävle har bland annat visat att
de flesta svenskar söker tröst
i naturen. När länsstyrelsen
i Västra Götaland via SIFO
frågade om det var viktigt att
bevara naturbetesmarkerna,
blev svaret: ”mycket viktigt”.
Intervjupersonerna var till
och med beredda att betala i
genomsnitt 500 kronor i skatt
för att hälften av länets naturbetesmarker skulle finnas kvar
om 20 år. Det skulle innebära en
ersättning till bönderna på 3,5
miljarder kronor, vilket kan jämföras med de nuvarande stöden

på 800 miljoner kronor.
– Sammantaget tyder detta
på att vi betalar för låga stöd för
naturbetesmarker. Idag sägs det
också att den här typen av stöd
är ersättning för lantbrukarnas
kostnader, men istället kanske
man skulle vända på resonemanget, att detta är ersättning
för ekosystemtjänster?
Vad är egentligen alla dessa
ekosystemtjänster värda? Det är
svårt att svara på. Redan idag
ersätts en del av tjänsterna, både
av marknaden genom exempelvis
märkningar som KRAV men
framför allt betalar staten/EU för
att lantbrukarna ska producera
även ekosystemstjänster.
– Vi behöver titta på vilka
ekosystemtjänster som är viktiga
på kort och långt sikt och se hur
vi ska gynna dessa med hjälp

av EUs jordbrukspolitik. Och
då måste de som fattar besluten
våga vara lite mera progressiva
än vad man är idag.
Det pågår mycket forskning
internationellt kring möjligheterna att värdera och ta betalt
för ekosystemtjänster. Samtidigt
finns det också en kritik mot
det ekonomiska synsättet, att
livsviktiga, gemensamma nyttor
görs till produkter och tjänster som kan köpas och säljas.
Ungefär som att ta betalt för ren
luft.
– Visst finns det en risk i
detta, men det är viktigt att vi
gör värderingarna, även om vi
inte räknar om det till pengar.
Vi måste se detta i ett större
perspektiv. Dessa saker är viktiga
för oss och gör att vi måste
tänka annorlunda när vi formar
jordbrukets ersättningar. u
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Lunds kommun

Ekologisk och
vegetarisk wok
är en mycket
populär rätt hos
Måltidsservice
i Lund.

Lund i

EKOTOPPEN

Lunds kommun ligger i toppen bland Sveriges kommuner
med 68 procent ekologiska inköp. Ökningen fortsätter, målet är
att om två år uppnå hela 100 procent ekologiskt. Samarbetet med
Martin & Servera är en del av kommunens framgångsrecept.

LUNDS KOMMUN ÄVEN
SVEKOLOGISK VINNARE

Lunds kommun vann Ekomatcentrums
Svekomatspris, med högst andel
svekologiska inköp 2016, det vill säga
svenska, ekologiska inköp. Nästan
hälften av de totala inköpen i Lund,
45 procent, var svenska och ekologiska under 2016.

amarbete och
dialog är avgörande,
säger Linda Sandgren,
utvecklingssamordnare
på Måltidsservice i Lund. Det
gäller både i kommunens arbete
internt och i samarbete med
avtalsleverantörer. Jag arbetar i
nära samarbete med kommunens livsmedelsupphandlare och
är en länk till verksamheterna.
Att inspirera och stödja verksamheterna i deras arbete för
hållbara måltider är också en del
i mitt dagliga uppdrag.
En stor del av tillagningen
är centraliserad och kommunens verksamheter som köper
in livsmedel ansvarar för att
tillsammans uppnå målsättningen 100 procent ekologiskt.
Livsmedelsbeställningarna från
Martin & Servera görs via kommunens e-handel.

– Det är också en framgångsfaktor, säger Linda. I e-handeln
kan kommunen göra det enkelt
för beställarna att välja rätt
genom att enbart synliggöra de
ekologiska varorna.
Som exempel tar Linda kaffe,
där köper kommunen enbart
dubbelcertifierat kaffe. Det ska
vara ekologiskt och Fairtradecertifierat. Idag köper kommunen
99 procent dubbelcertifierat kaffe,
tack vare systemet i e-handeln.
Kompetensen hos upphandlarna i kombination med grossistens möjlighet att lyfta fram
ekologiska produktgrupper är en
annan framgångsfaktor.
– Vi har en strävan utöver det
ekologiska målet att upphandla
närproducerat ekologiskt, där så är
möjligt. Genom grossisten får vi
god hjälp att hitta nyheter inom
olika ekologiska produktgrupper. u

Genom
grossisten
träffar vi till
exempel producenter i när
området som kan
ha en ny ekologisk produkt på
gång och som
undrar om vi är
intresserade.

Linda Sandgren, utvecklingssamordnare
på Måltidsservice i Lund
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mitt
smakminne

ostplock

Prisad med ett
					
silver och tre guld
i klassen Hårdost på
Grynpipiga Svedjan
Mathantverks-SM.
Gårdsost finns i Martin
& Serveras sortiment
Smakriket Västerbotten.

Svedjan på
Nobelmiddag
När Nobelbanketten hölls i Blå hallen 2017
var en oväntad nykomling i sammanhanget
Svedjan Ost som serverades till huvudrätten
under benämningen Svedjancrème.

Följ Linn på Instagram: @kocklinn

Jag älskade nästan
all skolmat när jag
var liten. Jag gick i
en liten skola med
bara 70 elever och
vi hade en egen
kock, Jan-Olov.
Han var min idol!

linn söderström är kock med
erfarenhet från krogar som Street,
Operakällaren och Ekstedt. Hon har
drivit middagsklubb sedan 2009 och
privatkocksföretag för hemmauppdrag, events, pop ups och matstudio sedan 2011. Hon medverkade
också i tv-programmet Kockarnas
Kamp och kör podden ”Får man
ta mat nu?”. Hösten 2017 öppnade
hon tillsammans med Marion
Ringborg minirestaurangen Garba i
Stockholm. Linn är en av medgrundarna av det kvinnliga kocknätverket
TakeOver, som sedan starten för tre
år sedan stödjs av Martin & Servera.
Här svarar hon på tre frågor om
smak och smakminnen.
Mitt bästa smakminne: Mitt allra
starkaste smakminne är från när vi åt
uppstekt tjockpannkaka med fläsk,

50 svenskt

levande smör och lingon vid elden på
utflykter med mormor och morfar i
skogarna i södra Lappland. Det och
doften av avgaser från skoter får mig
att gråta.
Min favoritråvara: Min absoluta
favoritråvara är kål!
Bästa skolmaten jag visste när jag
växte upp: Jag älskade nästan all
skolmat när jag var liten. Jag gick i
en liten skola med bara 70 elever och
vi hade en egen kock, Jan-Olov. Han
var min idol! När det var fiskbullar
(vilket jag inte gillade) kunde man
välja stekt salt sill och det älskade
jag! Men också såklart skolmatsklassikern panerad fisk med ärter, potatis
och remoulad, fläskstek med gräddsås och gelé... Ja jag kan fortsätta hur
länge som helst.

– Vi är superstolta över att få sälja Nobelosten och
glada att så många fick chansen att smaka en av
Sveriges bästa ostar, säger Johanna Hellström, vd för
Svedjan Ost.
Familjen Hellström – Pär, Johanna och barnen
Matilda, Alfred och Oskar – är en jordbrukarfamilj
i Västerbotten som gör ost i eget gårdsmejeri av
morgonmjölk från egna kor.
Svedjan Ost ingick i varmrätten på Nobelmiddagen,
den bestod av ”frasig lammsadel, potatisterrin med
Svedjancrème, gulbeta, saltbakad rotselleri, äppelsallad
och rosmarinskryddad lammsky”, signerad kocken
Tom Sjöstedt.
– Ost är verkligen en naturprodukt och innehålls
förteckningen är därför kort: obehandlad komjölk,
syrakultur, löpe och havssalt, säger Johanna och
lägger stolt till att Svedjan Ost tre år i rad har vunnit
”Publikens Pris” på Ostfestivalen.

I Svenska ostar & ostmakare
skildras några av de eldsjälar
som förädlar mjölken och de
fantastiska ostar, traditionella
och nyskapande, som är resultatet. Här finns också fakta
om hur du gör egen ost, samt
en mängd goda ostrecept och
dryckesförslag av Ia Orre.

Ostfestivalen
Varje år i februari hålls tredagarseventet
Ostfestivalen i Stockholm. Här samlas ostälskare från hela landet för att njuta av goda ostar.
Ia Orre, sommelier och matskribent, är en av
initiativtagarna till Ostfestivalen.
– Vi äter mycket ost i Sverige. I dagsläget
konsumeras över 20 kilo ost per person och år.
Det är oerhört kul att festivalen lockar ostälskare i alla åldrar, säger Ia Orre.
Målet med festivalen är dels att uppmärksamma stora som små svenska mjölkbönder och
gårdsmejerier, men även att få fler konsumenter
att upptäcka och välja svensk ost – som är nyttigare, mer klimatsmart samt innehåller mindre
salt och vatten än den importerade osten.
– Det pågår en spännande utveckling med en
mängd hantverksmässiga och mindre mejerier
som tar större plats på marknaden vilket är
glädjande, säger Ia Orre
På ostfestivalen.se hittar du datum, information, program och mycket mer.

TRE SVENSKA OSTKLASSIKER
EN LITEN BOK OM
SVENSK OST
Allt du vill veta om ost har
Sveriges gårdsmejerister samlat
i ”En liten bok om svensk ost”.
I den kan du läsa om ostens
historia, olika typer av ost och
hur de tillverkas. Ladda ner den
och bli ostmästare du med!
När du lärt dig allt som finns
att veta om ost kommer du
säkert att längta efter att sätta
tänderna i den verkliga varan.
Du hittar pdf:en här:
sverigesgardsmejerister.se

Ett enkelt sätt att välja svensk hårdost är till
exempel att välja Präst®, Herrgård®, Grevé®,
som alla tre är gjorda på enbart svensk mjölk.
Därför ska du välja hårdost gjord på svensk mjölk:
• Är god, nyttig och klimatsmart.
• Är väl kontrollerad, säker att äta och mindre salt än
den importerade.
• Kommer från kor som får gå ute och beta. I Sverige
är det lag på att mjölkkor ska gå på bete.
• Kommer från kor som är friska. Och friska kor 		
behöver inte antibiotika.
• Är närproducerad eftersom vi har mjölkproduktion i
hela landet.
Läs mer på svenskaostar.se

svenskt 51

Ladda ner
inspirationsmaterial
för skolbarn i årskurs 5–8!

Se filmerna på Youtube!

På martinservera.se och på
Youtube hittar du inspirationsfilmerna och inspirerande
recept komponerade av
Mattias och Svea.

mellanmålen:

Fyll på med schysst energi
– Man ska inte underskatta mellanmålets betydelse
i kombination med att man rör på sig lite mer i
vardagen, säger Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor
vid Karolinska Institutet apropå barn och ungdomars
mat- och motionsvanor. När man ska fylla på med
energi är det viktigt att det är bra energi.
mai-lis hellénius är en av
de experter som Generation
Pep samarbetar med.
Generation Pep är en icke
vinstdrivande organisation
som sprider kunskap och
skapar engagemang kring
barn och ungdomars hälsa.
Generation Pep är initierat
av Kronprinsessparet. Martin
& Servera är stolt samarbetspartner till Generation Pep.
Undersökningar visar att
barn sitter cirka 9 timmar per
dag och att barnens mellan
mål ofta är extra ohälsosamma. Det kan bero på att
vi lever i en stressad tillvaro

LRF:S 140 000 medlemmar driver
tillsammans 70 000 företag.
Kontakt: LRF, 105 33 Stockholm
Besöksadress: Franzéngatan 6
Tel: 0771-573 573
Mejl: info@lrf.se
Webb: lrf.se

och har svårt att planera in
mellanmålen i förväg.
Idag utgörs svenska barns
näringsintag till 22 procent av
olika former av socker, mer
än dubbelt så mycket som
rekommenderat intag på 10
procent enligt WHO. Barn
mellan 4 och 10 år behöver
ungefär 400 gram frukt och
grönt per dag och för barn
över 10 år är rekommendationerna 500 gram per dag.
– Vi vill visa barn att det
är lätt – och roligt – att laga
egna hälsosamma mellanmål,
säger Kristina Ossmark,
marknadsdirektör.

Martin & Servera är Sveriges ledande
restaurang- och storköksspecialist.
Kontakt: Martin & Servera,
121 23 Johanneshov

Besöksadress: Grosshandlarvägen 7
Tel: 08-722 25 00
Mejl: info@martinservera.se
Webb: martinservera.se

Det finns ett stort behov
av inspiration och tips på
bra mellanmål som är enkla
och roliga att göra – både
för barn och för föräldrar.
Det har Martin & Servera
tagit fasta på i kampanjen Ät
smart mellan målen. Orka mer.
Martin & Servera lanserade
i början av 2018 inspirationsmaterial för skolbarn i årskurs
5–8. Det består av mellanmålstips skapade av Mattias
”Fredagskocken” Larsson
samt tredjeplatstagaren i
Sveriges yngsta mästerkock
2017, 10-åriga Svea.

Från Sverige är en frivillig
ursprungsmärkning för svenska
råvaror, livsmedel och växter.
Kontakt: Svenskmärkning AB
105 33 Stockholm

Besöksadress: Franzéngatan 6
Tel: 08-518 197 10
Mejl: info@fransverige.se
Webb: frånsverige.se

