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Matlandet nr. 2 (2012-01-10)
Europas bästa matland
Sverige är nu inne på sitt femte matlandsår och visionen finns redan på mångas läppar,
både i form av mat och prat som skapar engagemang i måltidsfrågor! Om visionen ska bli
verklighet måste vi jobba med matlandet på alla fronter.
De projekt som fick stöd under 2011 handlade om bland annat om maten i den offentliga
sektorn, hur vi kan minska matsvinnet och marknadsföring av den svenska maten i
utlandet. Projekten har varit lyckade och var och ett av dem har på sitt sätt bidragit till att
uppfylla matlandsvisionen.
Vi på Jordbruksverket ser fram emot nya projekt och idéer och hoppas att fler
organisationer vill vara med även under 2012 och framåt.
Aktuellt från Jordbruksverket
Här kan du läsa om vad som händer under perioden januari-mars 2012:
Nya pengar att söka
Nyligen gjorde vi en utlysning av pengar för stöd till insatser inom livsmedelsområdet.
Sista ansökningsdagen för årets projekt är den 16 januari 2012. Här finns information om
hur du söker pengar till matprojekt. På den här sidan kan du även läsa om våra
prioriterade områden för 2012. Samtliga beslut kommer att fattas under februari månad.
När besluten är fattade kommer vi att kontakta alla som har sökt stödet.
Seminarium om forskning och konkurrenskraft
Vi vill tipsa om ett seminarium som Jordbruksverket ordnar för livsmedelsbranschen. Det
fokuserar på hur forskning och innovationer kan utveckla livsmedelsindustrin. Seminariet
äger rum den 18 januari 2012 . Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig.
Välkommen!
Bloggen matlandet.se lyfter projektresultat
Matlandet.se är en blogg som följer det som händer runt om i Sverige på måltidsfronten
inom ramen för visionen Sverige det nya matlandet. Jordbruksverket administrerar
bloggen och vi vill gärna lyfta fram resultat och innehåll från måltidsprojekt som har
pågått och som pågår. Det finns även ett kalendarium på bloggen som du gärna får hjälpa
oss att fylla. Kontakta Maria Jansson om du har tips eller vill berätta vad som händer
inom ert projekt!
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Sagt om matlandet
I höstas kom ett blogginlägg på matlandet.se där en person skriver om något som
är väl värt att fundera över:
“Mat är något mycket mer än just mat. Kritikern kan debattera sådana saker som
vad det betyder att Systembolagets hemsida beskriver nästan 100 smakord för
vin samtidigt som vi inte kan beskriva hur mjölk smakar. Det är en fråga som
drabbar regeringens Matlandet Sverige-satsning: hur ska man hantera att vi har
smakord för importerade livsmedel men inte för de som vi vill exportera världen
över?" Här kan du läsa hela blogginlägget. Kommentera gärna!
Här är vi som jobbar med Matlandet på Jordbruksverket

Från vänster: Maria Jansson, Dina Sacic och Carin Alfredsson (samt Hans
Karlsson, som inte är med på bilden).
Vi pratar gärna om mat och måltid med dig. Välkommen att kontakta oss om
du också vill vara med och bidra till visionen om Sverige det nya matlandet!
•Maria Jansson, tfn 036-15 51 52
•Dina Sacic, tfn 036- 036-15 62 78
•Carin Alfredsson, tfn 036-15 64 22
•Hans Karlsson, tfn 036-15 50 13
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