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Matlandet nr. 3 (2012-04-05)
Släng inte maten!
Nu när påskhelgen närmar sig börjar många tänka på maten vilket inte är så konstigt. Maten
handlar inte bara om näring utan är ett sätt för oss att umgås. Vad vore påsk utan den
traditionella påskmaten såsom ägg, lax, sill, lamm och potatis?
Något som vi dock bör tänka på när det gäller maten, speciellt vid storhelgerna, är svinnet. Enligt
Livsmedelsverket slänger vi mellan 10 och20 procent av alla inköpta livsmedel per år, vilket
motsvarar 56 kg mat! Detta är varken bra för miljön eller den egna plånboken.

Bra recept för matrester
Konsumentföreningen Stockholm har på webbplatsen slangintematen.se samlat tips om hur du
kan minska ditt matavfall samt hitta bra recept på hur du kan använda dina matrester.

Bli en vinnare
Jordbruksverket har, inom Matlandet Sverige, beviljat stöd till Djupfrysningsbyrån som ska
fortsätta sitt arbete med att minska matsvinnet. Projektet som de driver heter Du kan vinna på att
låta svinnet försvinna.
I projektet görs en bred kartläggning av var och varför svinn uppstår samt förslag till åtgärder för
att minska svinnet, från gårdsgrind till konsument. Projektet har möjliggjort ett kompetenslyft för
hela branschen och en säkrare livsmedelshantering, förbättrad kvalitet och ökad hållbarhet samt
mindre risk vad gäller problem med systematisk livsmedelssäkerhet.

Livsmedelsbloggen
På lång sikt torde projektet stärka kyl/djupfrystsortimentets renommé hos konsumenterna. Läs
mer om projektet på www.livsmedelsbloggen.se
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Aktuellt från Jordbruksverket
Grattis till nya matprojekt
Nu är vi klara med urvalsprocessen och ett 50-tal nya projekt har blivit beviljade och
startat igång sin verksamhet. Vi säger grattis till alla de som kommer bidra till att göra
Sverige till ett matland i världsklass! Det ska bli spännande att följa projekten! På
Jordbruksverkets webbplats hittar du listan på de projekt som har fått stöd.

Utvärdering av Matlandet
Under hösten 2012 kommer Landsbygdsdepartementet att utvärdera Matlandet för att se
om målen med satsningen har uppfyllts samt om de kommer att uppfyllas i framtiden.
Resultatet kommer vara till stor nytta, inte minst för Jordbruksverket när det gäller att
bedöma vad vi behöver satsa mer på i framtiden.
Även Jordbruksverket kommer göra en utvärdering av föregående års projekt inom Stöd
till insatser på livsmedelsområdet. Utvärdering av projekt inom detta stöd har gjorts
varje år och givit bra resultat. Rapport ska vara färdig juli 2012.

Matlandetkonferensen
Glöm inte att boka datum för årets Matlandetkonferens som äger rum 26-27 september
på Öland i anslutning till Ölands Skördefest. Mer information kommer.

Sagt om Matlandet
Gilla Vi älskar svensk mat
Facebookgruppen Vi älskar svensk mat är Matlandets kanal för att diskutera mat, dryck
och måltid med Sveriges matälskare. Idag har vi lite drygt 25 000 anhängare. Vill du
också bli en? Gå in och gilla. Du får gärna skicka förslag på diskussionsämnen, frågor,
länkar och idéer till Maria Jansson på Jordbruksverket.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se
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Matlandet.se
Vi försöker fylla bloggen matlandet.se med frågor som berör dig som jobbar med mat-, dryckoch måltidsutveckling. Gå gärna in och kommentera inläggen. Du som är projektägare får gärna
skriva en kortfattad text om ditt projekt, resultat eller någon fråga som dykt upp som är av
intresse för andra som arbetar inom livsmedelssektorn. Du får gärna komma med idéer på ämnen
att skriva om eller andra projekt som vi ska följa. Skicka förslagen till Maria Jansson.

Kontakta oss
Vi pratar gärna om mat och måltid med dig. Välkommen att kontakta oss om du också vill vara
med och bidra till visionen Sverige det nya matlandet!

Dina Sacic, ftn 036- 15 62 78
Maria Jansson, tfn 036-15 51 52
Carin Alfredsson, tfn 036-15 64 22
Hans Karlsson, tfn 036-15 50 13
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