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Istället för
tusen äppelpajer
Det står en doft av äpplen runt lusthuset
på Oscarshöjd. Maja Seve Westas fångar
upp musten som rinner ur pressen och
häller upp i vackra glas:
− Vad tycker du?
− Den var bra, säger Sarah Björklund.
Jämn, mjuk och syrlig. Fräsch.

Märkesguide
Krav på maten

>>
>>

Maten och miljön

när vi handlar mat. Själv köper jag mycket
ekologiskt och Fairtrade.

Maten vi äter påverkar miljön på flera olika
sätt. Hur den odlas, förädlas och transporteras spelar stor roll. Matproduktion är
resurskrävande och därför bör vi också
tänka på att ta tillvara den mat vi köper
hem. Det är ju onödigt att låta den bli
sopor, även om matresterna kan komposteras och blir näring till jorden igen eller
rötas till biogas för bilar och bussar.

Inom kommunen ökar vi hela tiden andelen ekologisk mat i skolor, grupp- och
äldreboenden. För några år sedan var
andelen ekologisk mat i kommunens kök
6%. Förra året låg andelen på 18%, och i
år närmar vi oss 35%.

Vi har alla ett ansvar att värna om både
djur och natur och detta ska vi tänka på
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Det är dagen efter årets första nattfrost.
Solen värmer, men i skuggan biter höstluften i näsor och äpplen. Frukterna ligger
sorterade i färgglada högar på gräset.
Maja matar musteriapparaten med äpplen som först hackats i en trädgårdskvarn.
– Det började med att Maja frågade vad
jag skulle göra med alla våra äpplen,
säger Sarah.
– Vi vill båda ta tillvara på det som finns,
säger Maja. Men vi hinner ju inte baka en
miljon äppelpajer.
– Det är ju en gammal tradition det här
med musteri, säger Sarah. Tänk om vi
kunde få igång hela Floda. Det finns så
mycket äpplen i trädgårdarna här. Och så
många fantastiska människor som engagerar sig i att få samhället att blomstra.
Funderingarna resulterade i Oscarshöjds
musteri, en lokal livsmedelsproduktion
med stora framtidsplaner. Sylt, gelé och
mustprovningar. Kanske en gårdsbutik.
– Vi har delat ut lappar och erbjudit oss
att ta hand om all frukt i trädgårdarna,
säger Sarah. Eller att folk att komma hit
med sina äpplen och få dem mustade.
– Nu kämpar vi för att ta hand om allt,
säger Maja. Vi har mustat 500 liter hittills. Och det finns äpplen till minst lika
mycket till.
– Nästa år ska vi planera lite bättre och
bjuda in till en ordentlig skördefest!
liga resurser än produktion av grönsaker.
Vi kommer att följa upp detta beslut för att
se vilka konsekvenser det får.
Anna-Lena Holberg
kommunstyrelsens ordförande

Vi har också fattat beslut om att kostnaden för inköp av kött ska minskas med
20% från och med nästa år. Anledningen
till detta är både miljö- och kostnadsskäl.
Köttproduktion kräver mer av jordens änd-
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Klimatsmart
soppa för två

Närproducerat på Garveriet
Sveriges bästa stenugnstillverkare är
bokad. Nu ska det muras en riktig bakugn
på det gamla garveriet i Floda. Snart får
bagaren sällskap av andra livsmedelsproducenter. Kanske någon som syrar
grönsaker från de kommersiella odlingslotterna som också planeras.

Sverige importerar mycket mat. I Lerums
kommun finns endast sju-åtta heltidsbönder, och de föder i huvudsak upp köttdjur.
Vi har få grönsaksproducenter.
– Det finns en stor efterfrågan på lokalt producerad mat från handlarna, säger Ingemar
Hjälm som ansvarar för planeringen av den
nya verksamheten på Garveriet i Floda.
Morötter på kontrakt
Stor efterfrågan på lokalproducerat, men
liten tillgång. Eftersom det är arbetskrävande att odla och förädla mat, är det svårt
att få lönsamhet i småskalig livsmedelstillverkning. Även om handlarna vill köpa
närproducerat så är det få som vågar satsa på
tillverkning och odling.
– Där skulle jag vilja gå ett steg längre, säger
Ingemar. Kanske rentav kontraktera någon
som till exempel odlar morötter specifikt för
en viss butik. Men det är lite moment 22 –
handlarna vill ju köpa färdiga varor medan
odlaren vill veta att skörden blir såld innan
han har sått.

1 purjolök (160g)
1 vitlöksklyfta
1 msk olja
3 morötter (300g)
5 dl vatten
1buljongtärning (grönsaks-)
1 dl röda linser
citron

Samverkan och inspiration
Samverkan är ett nyckelord. De planerade odlingslotterna kommer att finnas på
olika ställen i kommunen. Just nu kartläggs
möjligheterna bland annat
på Öijared, Nääs och
Ryggebol. Kanske blir
det även ett växthus i anslutning
till Garveriet, där

den livsmedelstillverkning som Ingemar
ansvarar för kommer att finnas.
– Vi ska erbjuda producenter som vill
utvecklas ett centrum där de kan samverka
och inspirera varandra. Här kommer att finnas ett provkök, och vi vill även sprida kunskapen om livsmedelstillverkning genom
kurser, utbildningar och studiebesök.
Bryggeri på önskelistan
På Ingemars önskelista står bageri, bryggeri,
korvtillverkning och mjölksyning av grönsaker. Men det viktigaste är ändå företagarnas
inställning:
– Jag letar efter producenter som ser möjligheter i att utvecklas, utbilda och tillhandahålla praktikplatser. Tänk dig en mjölkproducent som vill ge kurser i ostystning som
ett exempel. Folk har dålig koll på hur det
faktiskt går till. All produktion här ska vara
tillgänglig på ett eller annat sätt.
Hantverk med kvalitet
För Ingemars del handlar hösten mycket om
att kartlägga, planera och knyta kontakter.
Men redan i januari kommer den första
limpan att bakas i stenugnen, och de första
seminarierna kommer också att hållas då.
– Vi får se vad vi kan knyta för verksamheter hit, säger Ingemar. Det får gärna vara
sådana som drar folk till området. Ett café,
en pub eller en gårdsbutik kanske. Det ska
vara mathantverk av hög kvalitet fördelat på
olika branscher. Kanske ett musteri...
Ingemar Hjälm ansvarar för planeringen av
verksamheten på Garveriet i Floda. Han kommer närmast från Ekocentrum i Göteborg.
Tidigare anställning på Kooperativa förbundet och dess provkök har gett honom
många matnyttiga kontakter.

Dela purjolöken på längden och skölj. Ta
bort rötter och skadade blad, men behåll
även det gröna. Hacka och fräs lätt i oljan
(löken ska inte få färg).
Riv morötterna grovt och rör ner.
Tillsätt vatten, buljongtärning och linser.
Koka under lock 30 minuter, rör om ibland.
Smaka av med några droppar citron.
(Prova gärna att smaksätta med hackad
persilja eller riven ingefära.)
Servera med bröd.
Det är klimatsmart att använda närodlade
grönsaker efter säsong, köpa KRAV-märkt när
det går och att ibland byta ut kött mot baljväxter.
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Peter tipsar

Eko och reko

Peter Rosengren - kommunens
energi- och klimatrådgivare
Det är inte lätt att välja, men det tillhör
de få saker som vi faktiskt måste. Varför
inte låta miljömärkningarna hjälpa till?
Ett enkelt sätt att göra skillnad.

Planera maten

Matsedeln gör det möjligt att veckohandla. Det sparar både tid och transporter.
Laga lite extra mycket middag, så räcker
det till lunch dagen efter. Vill man variera
maten kan man koka exempelvis potatis,
pasta eller ris så det räcker till två middagar men ha något annat till. Gör man
mycket köttfärssås en dag och pannkakor nästa kan resterna bli väldigt goda
creps den tredje dagen.

KRAV används på bland annat livsmedel och textilier som är ekologiskt odlade.
Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel tillåts inte. För att få använda KRAVmärket ställs höga krav på kontroll av hela
kedjan: Från djurhållning, uppfödning och
odling, via slakt, förädling och distribution
till butiker och restauranger.
Marine Stewardships Council är en märkning som visar att fisket följer strikta regler
för att hindra utfiskning och skydda den
marina miljön. Alla delar kontrolleras, från
fisket fram till färdig produkt.
EU:s gröna löv för för ekologiskt jordbruk har minimiregler för bland annat
jordbruksprodukter, livsmedel och foder.
Skillnaden mellan EU-ekologiskt och
KRAV-märkningen är att KRAV har en del
tilläggsregler, framförallt inom djuromsorg.

Vid spisen

för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Fairtrade främjar även ekologisk odling.
Det är främst livsmedel som är certifierade,
men även kommuner som främjar etisk
konsumtion kan bli certifierade. Lerum är
en Fairtrade city.

Varor märkta med Svenskt Sigill kommer
alltid från svenska gårdar. En grundlig,
regelbundet återkommande kontroll säkerställer att reglerna följs kring livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn, god djuromsorg och
öppna landskap.

Rainforest Alliance arbetar för att bevara
ekosystem och den biologiska mångfalden.
Certifieringen gäller odling av bland annat
kaffe, kakao, bananer, te, skogsbruk och
turism. Man lägger lika stor vikt vid miljöhänsyn som sociala förhållanden och ekonomi.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning
som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor

Källor: Konsumentverket och Utvalt ekologiskt

Spisfläkten drar ut den varma inomhusluften. Vintertid är det bra att använda
den så lite som möjligt. Vattenkokare och
mikro värmer vatten på ett energieffektivt
sätt. Och ett lock på kastrullen håller värmen där den ska vara.

Lysande besparing

LED-lampor är lönsamma eftersom
de håller länge. 4W LED ersätter 40W
glödlampa. Titta efter modeller som ger
2700K eller lägre för att undvika de allra
blåaste tonerna i ljusflödet.

Varmt och skönt

När det är kallt ute har det stor betydelse
om man kan sänka temperaturen några
grader när ingen är hemma. Genom att
fälla ner persienner och dra för gardiner
behålls värmen i inomhus.

Matlänkar

www.klimatmat.se
www.medvetenkonsumtion.org
www.matochklimat.se

Etiska julklappar

www.presentermotfattigdom.se
www.webaidshop.se
www.diakonia.se
www.unicef.se
www.erikshjalpen.se
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Hallå där!
Alfred Lindmark som ansvarar för
maten på skolor, förskolor, serviceoch äldreboenden i kommunen.

När kommunen handlar mat, tänker
ni på miljön då?
– Ja, det gör vi absolut. Men vi måste följa
lagstiftningen som säger att vi är tvungna
att upphandla maten enligt vissa regler.
Jag får naturligtvis inte gynna min kompis,
och enligt EU:s regler får vi inte heller ställa krav på var maten kommer ifrån. För att
få bra priser använder vi oss av Göteborgs
stads upphandlingsbolag.

Tänker du på miljön
när du handlar mat?
Använder ni barnen som testpiloter?
– Nja, det är främst för att se hur til�lagningen påverkas när vi gör något nytt.
Vad händer om vi byter ut tio procent av
köttfärsen mot linser: Hur påverkar det
tillagningstiden, bränner det fast i pannan?
Och vad tycker matgästerna? Det kanske
till och med blir godare!

– Delvis. Jag handlar
inte lightprodukter
med kemikalier och
jox. Köper råvaror
efter säsong när det
gäller frukt och grönt.
Birgitte Rye, Tollered,
handlar i närbutiken
för att gynna glesbygden:

– Ja, det gör jag. Jag
köper KRAV-odlat
så mycket jag kan.
Försöker storhandla
så att det inte blir
så många gånger till
affären. Och så hämtar jag min ekologiska
julgran på Mysten mot att jag donerar valfritt
belopp till välgörenhet.

Då har väl inte Lerum så mycket att
säga till om?
– Jo, vi är flera kommuner, och några
stadsdelar, som är bra på att påverka vad
som handlas upp. Vi vill ha fler ekologiska alternativ, och det kan vi kräva för då
handlar det om miljön. Och även om vi
inte kan kräva att köttet ska vara svenskt,
så kan vi kräva att leverantören ska uppfylla svensk djurskyddslagstiftning. Då ökar
chansen att det kött vi köper in kommer
från svenska gårdar.
Vad kan ni göra mer?
– Ute i köken kan vi planera matsedlarna
efter säsong. När lokala producenter har
möjlighet att leverera så ökar vi efterfrågan
på deras varor. Mer morötter och mindre
tomater nu i december till exempel. Och så
har vi ett eget testkök, på Rydsbergsskolan,
där vi provar nya rätter.

Fredrik Larsson,
Floda, handlar lokalproducerat bröd på
Aludden:

Storhandlar
När Lerums kommun köper in mat handlar
det om ansenliga mängder.
– Vi serverar 1,5 miljoner luncher varje år,
säger Alfred Lindmark på måltidsservice.
Varje vecka köper vi i snitt 875 liter mjölk,
425 kilo köttfärs och 500 limpor.

Vad tycker du?
Tyck till om bilagan eller säg din mening om något helt annat angående vårt
visionsarbete. Inflytande är ett av ledorden för att nå Lerums vision 2025.
Skicka in talongen till: Lerums kommun, att. Björn Ek, 443 80 Lerum, eller gå in
på www.lerum.se/vision2025. Talongen kan även lämnas direkt till kommunens
medborgarkontor, KomIn, på Bagges Torg, öppettider:
måndag kl 8–18, tisdag - torsdag kl 8–17, fredag kl 8–15

Britt Sikström,
Tolsjöhult, som köper
kött hos Lammet &
bonden:

– Alltid. I stort ett
alltid. Jag handlar
gärna närproducerat.
Det jag vet har färdats
långt köper jag inte.
Men det är inte lätt
som konsument att veta vilket som är bäst.
Sandor Nadai,
Lerum, som handlar
grönsaker på Bagges
torg:

– När jag slänger mat
tänker jag på miljön,
men när jag köper
mat tänker jag mest på
magen. Men vi försöker handla så lite som
möjligt så att vi inte behöver slänga något.
Matrester lämnar vi till kompostering.

Jag tycker att:

Avsändare (frivillig uppgift):

Gröna Sidorna ges ut av Lerums
kommun och är en bilaga till
Lerums Tidning.
Projektledare, Ansvarig utgivare:
Mattias Christenson
Text och foto: Karin Storm, StormStyrka
Formgivning: Idermark och Lagerwall
Reklam AB, www.idermarkochlagerwall.se
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