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Vad ska vi äta idag?
Det är en fråga man ställer sig varje dag i miljontals hem runtom i världen. Mat är något underbart, individuellt, globalt och komplicerat.
Maten betyder oerhört mycket för vårt välbefinnande men i den stres�siga vardagen blir den ofta till ett måste och vi hinner inte ge maten
den tid och uppskattning den förtjänar.
Den vardagliga frågan ”Vad ska vi äta idag?” betyder olika saker på
olika håll i världen. Vi funderar på vad som är hälsosamt och miljövänligt och vad vi hinner eller kan tillaga. I utvecklingsländerna funderar
man däremot kanske på hur man ska få tag på mat eller om man alls
ska få mat. Våra val påverkar inte endast vårt eget välbefinnande
och vår närmiljö utan även vardagen och miljön i hemmen i utvecklingsländerna.
I västländerna både konsumerar man och kastar bort ofantliga
mängder med mat. En del av vår mat kommer från fattiga länder där
konsekvenserna av ohållbar produktion syns som förorenad miljö och
uttömda naturresurser. Våra mat- och konsumtionsvanor är inte den
enda orsaken till detta, men har en stor inverkan.
Enorma mängder naturresurser används för matproduktion. Maten
påverkar även miljön under hela dess livscykel, från åkrar och beteshagar till tallriken eller soppåsen, och konsekvenserna är inte okomplicerade. Alla råd och rekommendationer känns ofta motstridiga och
förbryllande. När till och med experterna brottas med svåra frågor,
hur ska då en vanlig människa kunna göra val som är bra, både
för den egna hälsan och för miljön? Hälsosamt betyder inte alltid att
maten också skulle vara bra för jordklotet. Och om vår jord inte är frisk
mår sist och slutligen inte heller människan bra.
En god nyhet är att mat som sparar miljön på vårt jordklot även
är bra för oss människor. Det lönar sig att ta sig tid för matinköp,
planering och tillredning av måltiderna samt för att njuta av maten i
gott sällskap. Maten är alldeles för värdefull för att man bara snabbt
ska glufsa i sig den, utan att vare sig tänka eller känna på smaken.
Man kan förändra världen genom att äta och man behöver inte
ändra alla sina kostvanor på en och samma gång. Rättvisa och naturskydd börjar med små val, på våra tallrikar.
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Med dina matval kan
du påverka!
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Åkrarna kunde producera mat åt oss alla
Egentligen är frågan enkel: när jordens folkmängd ökar och vår
livsstil ändras behöver vi mera mat. I västländerna är maten
inte längre enbart ett behov utan även ett tidsfördriv, och i detta
avseende följer många tillväxtländer i Asien och Sydamerika
västländernas exempel. Det behövs alltså fler åkrar för att producera matväxter och mat åt djuren, det vill säga foder. Dessutom behövs mera betesmark för djuren. Men för att få fler
åkrar måste man hugga ner skog. Kunde vi använda de nuva© Edward Parker
/ WWF-Canon
rande åkrarna på ett bättre sätt och få mera näring från dem?
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Visst kunde vi det. Produktionen av animaliska livsmedel
mycket markareal.
kräver mycket större arealer än produktionen av spannmål
och grönsaker, eftersom kornas, grisarnas och hönornas mat
huvudsakligen växer på åkrar som även kunde producera mat åt människorna.
För att producera ett kilo griskött behöver man över fyra kilo spannmål, som kunde
ge mat åt människorna. Med våra nuvarande matvanor räcker inte maten till åt alla.
En fullvärdig kost kräver dock inte kött och mjölkprodukter och man kan åtminstone enkelt minska deras andel. Om vi använde hela den odlingsmark som idag
används för kött- och mjölkproduktion för att producera vegetarisk kost direkt åt
människorna skulle barn och vuxna i hela världen få mera mat och de utrotningshotade djurarterna livsmiljöer. Konsumtionen av kött och mjölkprodukter har dock ökat.
Dessutom har industriländerna börjat köpa odlingsmark för eget bruk i utvecklingsländerna, vilket leder till ökad ojämlikhet och hungersnöd.
Om arealerna tävlar inte bara matproduktionen utan även produktionen av råvaror för biobränslen. Av till exempel majs, oljepalm och sockerrör tillverkas biobränslen, även om de också kunde användas som människoföda. Sist och slutligen är
det frågan om rättvisa. Måste någon svälta för att någon annan ska kunna köra bil?

Med vegetarisk kost kan man mätta
ett större antal människor än med kött

Hur stor areal behövs för att producera
en hamburgermåltid och vegetarisk pasta?
(Källa: WWF TYSKLAND 2011)

Köttets
andel
94 %

4

3,61 m2

0,46 m2

Hamburgare
(nötfärsbiff 100 g),
pommes frites och sallat.

Spagetti med
tomatsås
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Kalcium från växtriket och fisk
Om du inte använder mjölkprodukter får du
kalcium, som är viktigt för benstommen, från
bladgrönsaker, som spenat, nässlor, rabarber
och färsk basilika. Även fisk – särskilt strömming – är en bra kalciumkälla.

Frukost från åker och skog
Saft och sylt av bär som du har plockat
själv smakar gott och är mycket miljövänliga. Börja med de bekanta bären blåbär,
hallon, jordgubbe och lingon.
Om yoghurt är något du absolut vill ha till
frukost är det bästa alternativet havre- eller sojayoghurt, nästbästa alternativet ekologisk yoghurt. Ju mer vegetabilisk föda vi
äter, desto bättre räcker maten till för hela
världens befolkning.
Heder åt gröten! Ibland är en traditionell
maträtt bättre än en hel kasse med nya.
Spannmålsprodukter är fortfarande en ypperlig grund för kosten.

Ät gott naturligt
Ekologiskt odlat är ren mat. Inom ekologisk odling används inga kemiska bekämpningsmedel som förorenar jordmånen och vattendragen samt förgiftar även
andra arter än vad de är avsedda för.
Ekologisk produktion är ett bättre alternativ än intensiv produktion, eftersom man
då utnyttjar naturens egna gödslingsmedel – dynga – samt odlingsmetoder som
minskar behovet av gödslingsmedel och
bekämpningsmedel. Därför minskar även
den mängd näringsämnen som rinner ut i
naturen och vattendragen.
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I Finland används flera olika ekomärken.
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Klimatvännens delikatesser kommer
från trädgårdslandet
Mat utgör cirka 20 % av de koldioxidutsläpp människan orsakar och den största andelen
uppstår vid primärproduktionen av mat. Med tanke på klimatförändringen är det avgörande
hur mycket animalisk föda vi äter, eftersom kött- och mjölkproduktionen orsakar de största
utsläppen av växthusgaser. För den här produktionen krävs även den största arealen (läs
mer på sida 4).
Heder åt potatisen, moroten, rovan och kålroten! Rotfrukterna belastar klimatet minst av
alla livsmedel. Vi kan hjälpa vårt klimat genom att minska konsumtionen av animaliska livsmedel och föredra rotfrukter men också genom att äta säsongsgrönsaker i stället för växthusgrönsaker (läs mer på bakpärmen) och genom att undvika att kasta bort mat.
Till exempel en gurka som odlas i växthus i Finland på vintern orsakar nästan 40 gånger
större koldioxidutsläpp än en frilandsgurka som odlas i trädgårdslandet på sommaren.
Koldioxidutsläpp som gör att klimatförändringar påskyndas uppstår, förutom vid matproduktion, även vid transporterna, förädlingen, förpackningen, förvaringen och tillverkningen
av mat. Du kan i betydande grad minska koldioxidutsläppen vid tillredningen av mat genom
att i stället för en elektrisk spis använda en mikrovågsugn när det bara är möjligt.

Älska maten, uppskatta måltiden

/ WWF

bioavfall,
Endast avfall bland
inte mat!

© Katrin Havia

Var kreativ! Planera, köp endast den mängd mat du behöver
och tillred en lämpligt stor portion. Använd de äldsta livsmedlen först och kasta inte mat som ännu kan användas. Om du
vet att du kommer att använda livsmedlet genast, sök inte
efter en produkt som ligger underst på butikshyllan, eftersom
den har längst användningstid.
Skapa en läcker måltid av resterna från föregående dag.
Till exempel i pastasåser, pizzor och pajer kan du enkelt använda sådant som annars snabbt skulle bli gammalt.
Mat som hamnar på soptippen är ändå en del av den totala livsmedelsproduktionen och orsakar dessutom metanutsläpp som påskyndar klimatförändringen i mycket högre grad
än koldioxid.
Enligt en uppskattning utförd av Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi uppgår livsmedelssvinnet
i Finland till över en miljon kilo varje dag. Tänk: var femte
matkasse köpt i butiken hamnar bland soporna! Genom att
minska livsmedelssvinnet kan du märkbart minska dina miljöeffekter.

Hur fördelas klimatutsläppen från
den mat finländarna förbrukar?
(produktion och import)
(Källa: MTT 2012)

Utsläpp Transporter
orsakade 5 %
Primärav handeln
produktion
på
5%
bondgården
60 %
Förädling,
förpackning
och förvaring
av livsmedel
30 %

Odla själv!

© antti haavisto / wwf

Staden som trädgårdsland?

6

Den verkliga närproducerade
maten växer på din egen balkong eller i din egen trädgård.
Hobbyodlaren odlar tomater,
chili, örter, sallat, jordgubbar,
groddar och många andra
klimatvänliga delikatesser för
eget bruk. Även på en liten
jordlott kan du odla höstens
potatis. Var försiktig, detta kan
vara beroendeframkallande!
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Orättvis klimatförändring
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Klimatförändringen behandlar inte människor och folkslag jämlikt.
Mest livsmedel produceras för oss som bor i industriländerna. Koldioxidutsläppen från livsmedelsproduktionen påskyndar klimatförändringen vars konsekvenser är svårast i utvecklingsländerna. Den
förvärrar torkan i områden som är torra sedan tidigare samt orsakar
översvämningar och andra extrema väderleksförhållanden.
Invånarna i utvecklingsländer är mer utsatta för konsekvenserna
av klimatförändringen eftersom de till exempel inte har tillgång till
modern teknologi som kunde hjälpa dem anpassa sig till konsekvenserna. När man förstör ursprungliga livsmiljöer, som mangroveskogar
som förhindrar erosion, blir många fattiga områden ännu mer sårbara.

Lunch som är bra för både människ
an
och klimatet
Bönor och andra baljv
äxter är både smakrika
och innehåller rikligt me
d protein. De ersätter
kött på ett utmärkt sätt
eftersom odling av böno
r
orsakar betydligt mindre
växthusgasutsläpp än
köttproduktion. Av böno
r kan du göra mycket:
de passar såväl som
fyllning i gårdagens plä
ttar och till sallader som
i asiatiska, mexikanska
och tex-mex-rätter.
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transporteras som sto
ra partier ombord på
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Ansvarsfullhet gör skillnad

Något gott och rättvist som me

Varje dag äter vi mat som har importerats från olika
håll i världen och vars produktion kan ha positiv eller
negativ inverkan på miljön i ursprungslandet och lokalbefolkningens liv. Man behöver inte endast köpa
inhemsk mat eftersom livsmedelsproduktionen ger
en inkomst till många människor i fattiga länder.
När du köper livsmedel som har producerats i
utvecklingsländerna – eller var som helst – kan du
försöka ta reda på under vilka förhållanden de har
producerats. Odlare och arbetstagare inom storjordbruk, både i Finland och i utvecklingsländerna,
har rätt att klara sig på inkomsten från det egna
arbetet, arbeta under mänskliga förhållanden och
själva bestämma om sin egen och familjens framtid.
För att säkerställa livsmedelsproduktionens hållbarhet och rättvisa har man utarbetat internationella
system, bland annat Rainforest Alliance, UTZ och
Rättvis handel. I WWF:s jämförelse visade det sig
att rättvisemärkta ekoprodukter var det bästa alternativet både ur människornas och miljöns perspektiv. Palmolje-, soja- och fiskprodukter som har
producerats på ett ansvarsfullt sätt har sina egna
märkningar och man hittar dem allt oftare i finländska butiker.
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Prioritera dem och bekanta dig med andra miljömärkningar på nätet:
fairtrade.se
utzcertified.org
rainforest-alliance.org

Vad består finländarens vattenfotspår
av (över 1 700 liter dagligen)?
(Källa: Water Footprint Network 2012)
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Smart vattenförbrukning i Nepal
Miljontals människor får sitt vatten från
floden Koshi i Nepal. WWF Finland har
i samarbete med WWF Nepal och lokalbefolkningen börjat arbeta för
att effektivera vattenförsörjningen
och -förbrukningen i området. Nu
har invånarna inte endast hushållsvatten utan också bevattningsvatten så att de kan odla
till exempel ekologiska tomater
och ekologisk sallat. Odlarna får
ett bra pris för sina produkter
och de kontanta medlen hjälper
dem att klara perioder med låga
inkomster på grund av en dålig
risskörd eller till exempel översvämningar och torrperioder
© sami tornikoski
/ WWF
som klimatförändrinen orsakat.

Byns bevattningsbassäng
ger trygghet inför eventuella tor
rperioder.
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Räcker vattnet till åt alla?

världen
Vatten är överallt i och
ett levnadsvillkor .
en källa till glädje
ITE / WWF-UK

© Simon de TREY-WH

Jordbruket är den största konsumenten av sötvatten i världen och det behövs mera vatten för
köttproduktion är för produktion av vegetabiliska livsmedel. Vi finländare konsumerar andra
länders vattenresurser när vi använder livsmedel eller andra förnödenheter som har producerats där. Det utgör ett problem om man i ursprungslandet använder för mycket vatten. Det
finns särskild anledning till oro om vattenförbrukningen överstiger flodernas, sjöarnas eller
grundvattenförekomsternas naturliga förmåga till förnyelse eller leder till att vattnets kvalitet
försämras. Vattnet borde inte endast räcka till åt människorna utan även åt djur och växter.
Områden som lider av knappa vattenresurser är ofta fattiga och borde inte straffas med köpbojkotter. Fråga alltså tillverkaren var produktens råvaror har odlats och om förbrukningen av
vattenresurserna i området är hållbart och rättvist.
Fundera även över om du kunde ersätta ris med potatis och korn (läs mer om risproduktion på sidan 20). Eller kunde du kanske dricka mindre kaffe eller te samt ersätta kött med
bön- och sojarätter? Produktionen av ris, kaffe, te och kött förbrukar mycket vatten. Det
behövs till exempel över 15 000 liter vatten för att producera ett kilo biffkött.

Uttorkninge WWF-Canon
n
bankar förs av floder och flodför gavialern tör levnadsvillkoren
a som lever
i Asien.
/
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Var är alla fiskar?

Prioritera finländsk fisk, eftersom den till stora delar utnyttjas alltför lite! I
Finland kastar vi tonvis med ätbara mörtfiskar och importerar samtidigt stora mängder fisk från utlandet. I Finland är yrkesfiske en småskalig näringsgren som inte har några stora negativa effekter på vattenmiljön. Bekanta
dig med gäddan och smaka på braxen – du kan bli överraskad. Med en
rökpåse tillagar du välsmakande rökt fisk i din egen ugn.
På våra tallrikar hamnar antingen naturfisk från världens hav och sjöar
eller odlad fisk. I och med att fisk blir populärare överfiskas många av världens fiskbestånd och de har börjat minska. Särskilt hotade är bland annat de stora tonfiskarterna.
Vid sidan av överfiske utgör även förödande
fiskemetoder ett problem, såsom bottentrål
och fiske med långrev. De här metoderna
leder till att man även får ofantliga mängder
så kallad sidofångst, med andra ord icke
önskvärd fångst. Sidofångsten slängs död i
havet, även om den också kunde användas
som livsmedel.
Som tur är finns det ett alternativ till fisk
.
© Rudolf Svenson / WWF-Int
som har fångats på ett ohållbart sätt. MSCr”,
märket visar att den fiskprodukt som har
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har fångats på ett
hållbart sätt. I butikerna och restaurangerna i Finland MSC
www.msc.org
säljs redan nästan 300 olika MSC-fiskprodukter.
Odlad fisk medför andra problem. Deras näring utgörs av småfisk som
även fiskas på utvecklingsländernas vattenområden. På detta sätt hamnar
fisk från fattiga länder på de rika människornas tallrikar i västländerna. I
utvecklingsländerna är fiske dock en näringsgren för nästan 30 miljoner
människor och fisk utgör den viktigaste proteinkällan för nästan en miljard
människor. WWF är med och utarbetar ett certifikat för hållbar fiskodling.
Regnbågsforell som odlas i Östersjön är miljövänligare än förut eftersom man har effektiverat användningen av det foder man matar fiskarna
med. Odlingen av regnbågsforell övergöder numera vattendragen cirka en
femtedel mindre än för tio år sedan. Odlingen kunde belasta miljön ännu
mindre om foderfisken för regnbågsforellerna fångades i Östersjön i stället
för att importeras från utlandet, eftersom importerad fisk på ett onödigt sätt
belastar och övergöder havet.

Klara vatten

© sampsa vilhunen / wwf

WWF har redan anlagt drygt
30 våtmarker, och vi bygger fler.

10

Idag kommer alltför mycket näringsämnen ut
i vattendragen, till exempel från gödslingsmedel. De gör att vattenväxterna och algerna
växer alltför effektivt, vilket kallas för övergödning. Övergödning syns som grumligt vatten
i hav och sjöar, igenväxta stränder och ökad
förekomst av giftiga blågröna alger.
WWF motarbetar övergödning genom att
anlägga våtmarker. Våtmarker är som tvättsvampar som filtrerar näringsämnen, minskar
deras avrinning till vattendragen och förbättrar
därigenom vattnets tillstånd.
Genom att välja ekoprodukter på din tallrik
kan du påverka sjöarnas, älvarnas och Östersjöns situation samt situationen för de arter
som lever där, eftersom man inte använder
kemiska gödslingsmedel eller bekämpningsmedel inom ekologisk produktion.

Naturens mångfald			

Fler tips för
hållbara fiskval:
wwf.fi/fiskguide

TM
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Nu är det tid att agera!

(Källa: Science Magazine, Nov. 3, 2006)

Om vi inte effektiverar skyddet
finns det inte längre några
livskraftiga fiskpopulationer
kvar på vår jord om 50 år.

1960
100 %

2010
70 %

2060
0%

© Pauliina heinänen / WWF
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Vad då mångfald?

Jordklotet behöver välmående och mångsidiga naturmiljöer med ett stort
antal olika växt- och djurarter. Det är förutsättningen för allt liv. Till exempel blommornas pollinering eller vattnets cirkulation från hav och sjöar till
regn och tillbaka till vattendragen kan tyckas vara något självklart. Ändå
är de känsliga processer som kan hotas ifall jordens natur ändras och
utarmas.
De största hoten för naturens mångfald är att livsmiljöer försvinner,
vilket ofta är en följd av att jordbruket behöver mer areal. När man hugger
ner regnskog och andra mångfaldiga livsmiljöer för att få mer odlingsmark
utarmas naturen, erosionen ökar och många arter riskerar att dö ut.
På en konventionell åker odlas ensidig växtlighet och intensivt producerade livsmedel har ett fattigt genetiskt arv. Cirka 90 procent av de livsmedel som världens jordbruk producerar härstammar från drygt 40 arter.
Man kan alltså inte kalla dagens livsmedelsproduktion särskilt mångfaldig. Traditionellt småbruk erbjuder dock en livsmiljö för ett flertal växt- och
djurarter.
Ursprungsbefolkningar som lever nära naturen och småbrukare är de
som först lider av ändrade naturförhållanden. Deras olika livsstilar, till exempel samlarkultur, fiske och nomadliv är tätt förknippade med naturens
kretsgång.
Till exempel cirka hälften av en fattig indiers uppehälle är direkt förbunden till och beroende av en mångfaldig natur. Naturen är en förutsättning
för jordbruk, samlarekonomi och fiske, men naturens egna mekanismer
förhindrar även översvämningar och reglerar näringsämnenas cirkulation. Vi kan alla påverka naturens mångfald med hjälp av den mat och de
andra förnödenheter vi konsumerar.

© Martin Harvey / WWF-Canon

Om mångfalden minskar drastisk
är det ursprungsbefolkningarna t
som liderförst.

Mångfalden i världens natur krymper snabbt
(Källa: WWF Living Planet Report 2012)

1970
100 %

2010
70 %

Chips och orangutanger
De utrotningshotade orangutangerna lever i Sydostasien, i regnskogarna på Borneo och Sumatra. I samma områden odlar man rikligt med oljepalmer av vilka man
får palmolja för bakverk, glass, kosmetik, biobränslen och många andra produkter.
Man hugger ner regnskog för att kunna anlägga oerhört stora oljepalmsplantager.
När man börjar odla oljepalmer i områden som tidigare varit orörda är man tvungen att bygga vägar som för med sig bosättning och ett större tryck att använda skogarna. Med regnskogarna försvinner orangutangerna och tusentals andra djur- och
växtarter.
WWF har varit med och utarbetat ett RSPO-certifikat för ansvarsfullt producerad
palmolja, men det är tyvärr fortfarande besvärligt för konsumenten att få information
om palmoljans ursprung. Det är ändå inte skäl at helt sluta odla oljepalmer eftersom
© naturepl.com
palmolja är den vegetabiliska olja som används mest i världen och den högavkas/ Anup Shah / WW
Orangutangernas he F
tande oljepalmen kräver mindre odlingsareal än till exempel ryps. Oljepalmen är
ner för att nya olj mskogar huggs
epalmsodlingar
också en viktig inkomstkälla för många invånare i utvecklingsländerna. Prioritera
ska kunna anläggas
.
alltså produkter där man har använt hållbart producerad RSPO-palmolja.
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© Pauliina heinänen / WWF

God mat blir en fest. Måltider är också stunder i vardagen vi delar med människor som är viktiga för
oss: en matstund med familjen och en kväll med
vännerna. Njut av delikata smaker, goda dofter och
det goda humör du får av en trevlig matstund.
Genom att äta kan du även påverka. Fundera på
vilka tre saker du kunde börja med. Även små val
i vardagen är av stor betydelse. Låt inte ett dåligt
samvete förstöra glädjen och njutningen av att äta.
Gör små val och njut!

ott sällskap

Kött

Markanvänding 		 Klimatet		Rättvisa			Fisk		Naturens mångfald			

Mindre och bättre
Världens befolkning konsumerar allt mer kött. Att producera foder åt köttboskapen kräver ofantliga
mängder åkerareal och vatten. Dessutom orsakar köttproduktionen koldioxidutsläpp, förorenar vattendrag och utarmar naturens mångfald.
Köttproduktion är dock den huvudsakliga näringsgrenen för 100
miljoner människor som lever i utvecklingsländerna. De flesta av
dem är kvinnor som bor på landsbygden och får sin inkomst av till
exempel några kor, höns och getter. I industriländerna äter man
däremot alltför mycket kött. När det inte finns tillräckligt med mat i
världen åt alla är det skäl att minska den totala konsumtionen av
kött. Vi kan bidra genom att övergå till en kost med betoning på
vegetariska maträtter. Skulle du kunna tänka dig att inte äta kött
varje dag?

Nötkött

• Med tanke på klimatutsläppen är kött från nötkreatur och
andra idisslare det sämsta alternativet. Om du ändå äter nötkött,
välj då helst inhemskt, ekologiskt kött. Om det ännu inte
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil
finns i din närbutik, be din handlare att ta med det i sorröjs
naturen
Den ursprungliga
timentet. Nötkött som har producerats i Sydamerika är
för att ge plats åt foderodlingar.
ett dåligt alternativ, eftersom man där förstör värdefulla
savanner och regnskogar för att ge rum åt betesmarker
och foderodlingar.
WWF arbetar nu med att definiera kriterierna för hållbar köttproduktion. Ett alternativ
till intensivt producerat kött kan i en nära framtid vara kött från boskap som betar på naturbeten, med andra ord naturbeteskött, som man sedan länge har kunnat köpa till exempel
i Sverige. Naturbeteskött är på så sätt ett ovanligt livsmedel att produktionen ökar naturens mångfald, eftersom den betande boskapen behövs för att vårda ängar och finländska nationallandskap. Och vad skulle landsbygden vara utan kor som går på skogsbeten?

Kyckling, ägg och griskött • Det lönar sig att undvika intensivproducerat kyckling- och

utvecklingsMiljoner kvinnor i t levebröd
länderna får sit
av husdjur.

© WWF-Canon /

griskött. I gris- och hönsfoder ingår soja, vars ohållbara odling förstör regnskogar och
utarmar jordmånen (läs mer om soja på sidan 22). Grisar och kycklingar vårdar inte heller
miljön genom att gå på bete, och spillningen från dem övergöder vattendragen. Uppmana
köttproducenterna att övergå till ansvarsfullt producerat sojafoder. Det är det bästa sättet
att minska produktionens miljöeffekter.
Ekohönorna lever i bättre förhållanden – välj alltså ekologiska ägg. Om det är möjligt, låt några
hönor gå omkring och sprätta på din gårdsplan. I liten skala är grisar och hönor bra husdjur eftersom
man till exempel kan mata dem med matrester.

Vilt • Vilt är ett bra alternativ till intensivt producerat kött. Villebråd lever ett naturligt liv och växer

inte upp i produktionsanläggningar. En ansvarsfull jakt som riktar sig mot livskraftiga viltbestånd balanserar bestånden – till exempel älg- och vitsvanshjortsbestånden i Finland tål jakt väl. Protein- och
fettsyrasammansättningen i vilt och ekologiskt kött är bättre än i industriellt producerat kött.

Renkött • Renkött är varken vilt eller ekologiskt kött, men renen

hör till den finländska naturen och skaffar sin näring huvudsakligen genom att gå på bete i naturen. Idag är dock renskötsel förknippat med naturskyddsproblem: till exempel slits livsmiljöerna
ut och stora rovdjur förföljs.

Vad istället? • Köttätare är ofta oroade över näringsinnehållet i

© Staffan Widstrand

/ WWF
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vegetarisk kost: får jag tillräckligt med protein om jag äter mindre
kött?
Man kan utmärkt ersätta kött med bönor och andra baljväxter,
tofu, sojakross, hållbart fångad fisk eller till exempel nötter. Dessutom växer i Finlands skogar varje sommar och höst en verklig
proteinbomb: svampar. Ta med dig en korg och en svampbok
och gå ut i skogen! Naturen ger dig samtidigt en snabbkur mot
stress. Svamp passar i många maträtter, från sallader till pasta
och svampbiffar.

Simon Rawles
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Vad då tofu?
Tofu är ett vitt, mjukt livsmedel som
tillverkas genom att tillsätta löpe i
sojamjölk. Den används allmänt i
asiatiska rätter men passar utmärkt
som proteinkälla i många olika maträtter. Förutom protein innehåller
tofu rikligt med kalcium, järn och
zink.

Vad då soja?
Sojabönan är en ettårig ärtväxt och
en av de mest odlade växterna i
världen. Merparten av världens sojaskörd används som djurfoder. Sojabönor och -kross ger ett bra och
proteinrikt tillskott i vegetarianens
kost.

© Pauliina heinänen / WWF
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Börja med de här!
I tabellen har vi sammanställt några livsmedel och matrelaterade
vanor som det lönar sig att dra ner på eller helt och hållet avstå
ifrån. I den högra kolumnen finns exempel och förslag på hur du
kan ersätta dem. Högst uppe finns saker som har störst betydelse
för naturens välbefinnande.

Fundera över om du kunde dra ner på
eller avstå från dessa

Ersätt till exempel
med dessa

Kasta mat i soporna

Använda de livsmedel först som
snabbast blir skämda, utveckla nya
maträtter av gårdagens rester

Intensivproducerat nöt-, gris-, eller
kycklingkött

Svampar, bönor och andra baljväxter, nötter,
tofu, sojakross, ekologiska ägg, hållbart fångad
fisk, ekologiskt kött, i framtiden naturbeteskött
(läs mer på sidan 14)

Mjölkprodukter

Ekologisk mjölk, havre- och sojaprodukter

Ost

Soja, tofu, bredbara pålägg med nötter och grönsaker (t.ex. hummus och olivkräm), ekologisk ost

Vildlax från Östersjön, färsk tonfisk,
djuphavsarter (t.ex. marulk, kungsfisk,
flundror), tropiska räkor

Strömming, siklöja, abborre, gädda, braxen,
MSC-märkta fiskprodukter

Vintertid växthusodlad tomat,
gurka och sallat

Rotfrukter, kålsorter, groddar och skott du odlat
själv, konserverade bär, ekologiska citrusfrukter,
torkad och inlagd frukt, konserverade tomater

Ris

Potatis, korn

Färdiga kex och bakverk

Självbakta bakverk

Fryst pizza

Färsk pizza från din egen ugn eller närmaste pizzeria

Kötthamburgare

Hamburgare du själv har gjort med fisk- eller
vegetarisk biff och ekologiskt hamburgerbröd,
MSC-fiskhamburgare

Med bil till butiken och storhandla

Om möjligt, till fots eller med cykel till närbutiken
för att köpa lite åt gången så att maten inte
hinner bli skämd

Värma upp på spisen

Värma upp i mikrovågsugn

© Katrin havia /

WWF

Vegetarisk kost fö
rskönar :)

Biffarna ersattes med bönpasta

Matti och Ile
nsakerna.
grabbade tag i grö

© jussi hyttinen
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”Det svåraste kommer säkert att vara att
man är van att äta så mycket kött”, funderar Ile Uusivuori och Matti Ylönen, morgonredaktörer vid radiokanalen YleX, i början av år 2012.
De har nyligen antagit WWF:s utmaning
Earth Hour och förbundit sig att minska
sina egna kolfotspår. Duon som älskar kött
har beslutat minska sin konsumtion av nötkött med hälften. I början verkar uppgiften
nästan oöverkomlig, men det vore en stor
klimatgärning av dem båda. Produktionen
av nötkött som inkluderar att djuren går
på bete, markanvändningen ändras samt
metanutsläpp orsakar mest växthusgasut-

släpp av alla matråvaror.
”När det gäller klimatförändringen är
jag egentligen inte oroad över om jag själv
kommer att lida av den, utan av vad som
händer efter oss. Vi är knappast den sista
generationen och jag vill inte vara med om
att försvåra livet för kommande generationer”, säger Matti.
Ett halvår senare berättar Ile och Matti
att det var överraskande enkelt att minska
konsumtionen av nötkött.
”I början var det svårt att hitta vegetariska rätter och jag tycker om kötträtter, vilket i sig gjorde det ännu svårare. Det var
ändå överraskande enkelt att dra ner på
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Miljöansvarsfull tallriksmodell
(Källa: EKOCENTRIA, 2010 OCH WWF)

LÄSKEDRYCKER

Så här ser en ansvarsfull och
hälsosam måltid ut.
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www.msc.org
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UTLÄNDSKA
BÄR

UTROTNINGSHOTADE
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VILDA
GRÖNSAKER
OCH ÖRTER
TORRVAROR

pasta
POTATIS

FRYSVAROR

RIS

nötköttet. Till exempel pålägg har helt och
hållet försvunnit ur mitt liv”, berättar Ile om
ändringen.
Det är frågan om en permanent ändring
av livsstil. Ile och Matti har fått nya matupplevelser av bär, ekologiskt kött och kött
köpt av småproducenter, hållbart fångad
inhemsk fisk och ekologisk höna.
”När man lyssnar till sin egen kropp
märker man till exempel att man hålls pigg
genom att äta bär och man mår mycket
bättre än när man äter kött varje dag. Numera äter jag blåbär på morgonen före
sändningen och det gör att jag mår otroligt
bra!” säger Ile glatt.

© laura rahka

© Katrin havia /

WWF

Cykla till närbutik
en!

/ WWF

pen!

ohanssvam
Bli vän med karlj
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Rötterna djupt i myllan
Ännu för några årtionden sedan verkade det finnas
oändligt med utrymme på sjön Naivashas stränder i
Kenya och sjön verkade erbjuda gränslöst med rent
vatten åt alla. Företagen i området expanderade och
lantgårdarna blev allt större.
Samtidigt flyttade allt fler invånare till området omkring sjön. Byborna, som behövde brännved och byggnadsmaterial, styrde stegen mot skogarna runt sjön.
När skogarna skövlades sögs regnvattnet inte längre
upp av marken utan tog med sig mylla från skogar och
åkrar, slutligen ända till sjön Naivasha. Sjöns vattenkvalitet sjönk dramatiskt och priset på rent vatten steg.
Skogarna och vattendragen i området samt småbrukarnas näringsgren höll på att förstöras. Margaret
Wanjiru Mundiat, som odlar en gård på sex hektar,
minns ett år då hela hennes potatisskörd sköljdes bort i
ett störtregn. WWF kallade samman företagen, jordbrukarna och byborna som verkar och lever runt sjön. Alla
behövdes för att man skulle kunna lägga om kursen.
Margaret är en dem som deltog. Hon har varit jordbrukare i hela sitt liv, liksom miljontals andra kvinnor
i utvecklingsländerna. De odlingsmetoder Margaret
hade använt i årtionden byttes mot nya som inte enbart
ger en större skörd utan även sparar naturen, pengar
och arbete. Nu följer Margarets odlingar kullens former, vilket betyder att jordmånen bättre hålls på plats.
Dessutom har man planterat träd och anlagt gräsremsor mellan odlingarna, vilket hindrar jordmånen från att
sköljas bort med regnvattnet.
Träden och gräset mellan odlingarna är inte slöseri
med utrymme. Gräset ger foder som Margarets sju kor
gärna äter. Nu producerar de mera mjölk än tidigare.
Margaret behöver inte längre hämta foder i skogen utan
hon får det från mycket närmare håll, från de egna odlingarna. Träden ger Margaret frukt som hon tidigare
var tvungen att köpa i butiken.
De ändrade odlingsmetoderna har gett Margaret en
bättre ekonomi. Med de inkomster hon får från mjölkförsäljningen tänker hon betala för sin sons gymnasiestudier i datateknik. Margaret berättar entusiastiskt om
de nya odlingsmetoderna och hon tänker dela med sig
av sina kunskaper till andra odlare. Hennes erfarenheter är värdefulla, särskilt för de kvinnor i området som
för det mesta även ansvarar för jordbruket vid sidan av
barnskötsel och andra vardagssysslor. Det är sällan
möjligt för kvinnor i utvecklingsländerna att äga jord eller kunna odla värdefulla växter, som de liksom Margaret kunde sälja på de lokala marknaderna.
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© Simon Rawles / WWF-Canon

En mångfaldig odling ger näri
ng
åt både människor och hus
djur

.

© Simon Rawles

/ WWF-Canon

na till
Gäster är alltid välkom
Margarets kök.
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Gourmet – en håv fylld
med delikatesser
2009 fylldes Klaus Berglunds, fiska
re från Ingå, nät
med värdelösa mörtfiskar och braxen.
För att få tio kilo
värdefull abborre behövde fiskaren dra
upp hundratals
kilo braxen som ingen ville köpa. På grun
d av det låga
priset på braxen lönade det sig inte
ens att transportera fångsten till minkfoder. Fiskarna ham
nade på kobbar och skär som mat åt havsörnar och
fiskmåsar.
Klaus började fundera på hur man kund
e använda
braxen. Allra först tillverkade han nya
fångstredskap
med vilka han kunde fiska ännu mera
braxen. Tack
vare de nya metoderna kunde han
nu släppa tillbaka fiskar som behöver skyddas och alltfö
r små fiskar
oskadade i havet. Nästa målsättning
var att inleda ett
jätteprojekt och tillverka biffar, färs och
andra produkter av braxen, bland annat till storkök.
Vid sidan av att skapa nya delikates
ser var målet
att förbättra situationen för Östersjön
som inte mådde
bra alls. Varje fångad braxen minskar
övergödningen
av havet och skapar livsutrymme för
fiskarter som

hamnat i knipa. Projektet
lyckades och staten har
förbundit sig att betala ett
miljöbidrag till fiskarna för
varje braxen som fångas för
att användas som mat.
”Nu säljs en del braxnar
© Kalatalouden
Keskusliitto
Tapio Gustafsson
/
till de finaste restaurangMerparten av den
fisk vi äter
importeras från
erna i Helsingfors som
egna vatten är fy utlandet även om våra
gourmetmat, på samma
llda med delikate
sser.
sätt som mört och gädda.
Braxen är en så delikat fisk som rökt
att varje fisk vi
fångar för tillfället går åt som smör
på heta stenar”,
berättar Klaus.
Fiskaren har lagt märke till att braxenfis
ket, förutom
att erövra restaurangernas menyer, även
har lyckats
förbättra situationen i Östersjön. I områ
den där man
fiskar mycket braxen är även förekoms
ten av andra
fiskarter nu högre.

Kärlek och Ekomat
En intervju för en tidningsartikel förändrade Kristin
Kimballs liv. Kristin, som växte upp i New York, intervjuade jordbrukaren Mark Kimball 2002. De blev
förälskade och Kristin Kimball beslöt sig för en synnerligen stor livsändring – att flytta från vimlet i New York
till landsbygden och ett fysiskt tufft jobb. Efter en längre
tids letande hittade paret gården Essex, vars verksamhet de inledde 2004.
Nu springer hönor omkring på gården Essex gårdsplan och på betesmarkerna som omger byggnaderna
betar köttboskap, kor och grisar. Man ser knappt några
traktorer, men hästarna som drar vagnarna är oerhört
stora och starka.
Kristin och Mark Kimballs gård finns i delstaten
New York, nära gränsen till Kanada. Den producerar
ekologisk mat för över 200 personer som har anslutit sig som gårdens medlemmar. Sortimentet omfattar spannmål och mjöl, frukt, över 50 grönsakssorter,
mjölk, ägg, kyckling, nöt- och griskött, örter, lönnsirap
och tvål. Djuren slaktas på gården och av mjölken tillverkar man yoghurt och smör. Sortimentet varierar efter årstid och är alltså verklig säsongsmat.
Det kostar 3 300 dollar per år att vara medlem i gården Essex, vilket inkluderar all den mat man behöver.
Barnens årsavgift fastställs enligt ålder: maten för en
4-åring kostar 400 dollar och för en 7-åring 700 dollar

om året. Medlemmarna hämtar
sin mat en gång i veckan.
Paret Kimball vill att Essex
ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
jordbruksgemenskap. Arbetena sköts med hjälp av nio
arbetshästar, tio heltidsanställda personer och tre traktorer. Gården producerar den
elektricitet som behövs med
© sanna koskinen
/ WWF
15 solpaneler. Vid odlingen
På gården Essex tar
hästarna
används inte konstgödsel
hand om de tunga
arbetena.
eller kemiska bekämpningsmedel. Djuren utfodras med
ekologiskt foder som har producerats på gården
eller i närområdet.
Målet för gården Essex är att producera högklassig
mat och samtidigt stödja gårdens, odlarnas, medlemmarnas och gemenskapens livskraft. En intervju har gett upphov till mycket.
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Med den nya metoden kan man väsentligt
spara världens sötvattenresurser och minska
de ofantligt stora växthusgasutsläppen vid risodling – bara metoderna
© baya agarwal / wwf-india
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Trädgårdslandet fick hjul
Eleverna på klass 8 och 9 i Kottby skola i Helsingfors
sysslar runt en trälåda. Salladsbladen, basilikan, tomatplantorna och chiliplantorna som sticker upp från
lådan får rejält med vatten och vårdas ömt av eleverna. Växterna i lådan har planterats av eleverna och
själva lådan är tillverkad av återvinningsmaterial.
”Lådans sidor är tillverkade av skolans gamla bokhyllor och i bottnen finns några hål för att överflödigt
vatten ska kunna rinna bort. Under den finns hjul från
en gammal stol med hjälp av vilka lådan kan skuffas
till en kamrats gård under sommaren för att plantorna
kan skötas”, berättar niondeklassaren Aleksi Sahin.
Man kan välja plantor enligt vad man själv behöver och tycker om. I grundskolan i Kottby torkas örterna och grönsakerna blir till verklig närproducerad
mat under lektionerna i huslig ekonomi. Från en del
av växterna tar man även tillvara frön för följande odlingssäsong. Under vintern förvaras planteringslådan
inomhus i skolan och flyttas med regelbundna intervaller till biologiklassen för inspektion.

20

”Det är skoj att sköta om
växterna i lådan och man lär
sig att uppskatta maten när
man har odlat den själv från
början. Det känns skönt att
veta att man inte har behövt
importera den ända från utlandet. Om man odlat maten
själv känner man inte heller
för att kasta något från talriken i bioavfallskärlet utan
man äter upp allt”, säger
niondeklassaren Minka Tornivuori.

© antti haavisto

/ WWF
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Rättvis handel är lönsamt

”Vi fick höra att vi var fattiga och galn
a.
Ni kommer aldrig att kunna sälja och exportera ert socker direkt, för att inte tala
om att bygga en egen sockerkvarn”,
berättar Andrés González Aguilera.
Han är verkställande direktör för
kooperativet i byn Manduvira i Para
guay. Idag har
kooperativet vuxit till världens ledande
producent och
exportör av ekologiskt socker inom
rättvis handel.
Hemligheten bakom framgången ser
ut att vara en
perfekt kombination av traditionella
och naturenliga
odlingsmetoder, sammanhållning och
rättvis handel.
Inom rättvis handel får odlaren minst ett
garantipris
för produkten, vilket täcker kostnade
rna för en produktion som är hållbar ur såväl miljö
ns som människornas perspektiv. Förutom garantipr
iset betalas ett
tillägg som är avsett för hela gemensk
apens bästa.
Varje år delas hälften av tillägget för
rättvis handel
mellan medlemmarna i Manduviras
kooperativ och
medlemmarna bestämmer tillsammans
hur den andra
hälften ska användas. Med pengarna
har kooperativet
bland annat byggt en hälsovårdscentral
med läkare,
tandläkare och laboratorium. Hälsovår
dscentralen är

avsedd för både kooperativets medlemmar och hela
samhället och är den enda
Produktionen
av sitt slag i området.
rättvis handel av socker inom
ger uppe
Tack vare rättvis handel
hela samhället hälleåt
.
har kooperativets medlemmar möjlighet till sparande och lån,
hälso- och jordbruksrådgivning samt
kurser i konst,
musik och datoranvändning. Dessutom
donerar man
skoldräkter och skolmaterial till barn i
fattiga familjer.
Från 2004 har kooperativet använt
en sockerkvarn som ligger hundra kilometer
därifrån. På
grund av transportkostnaderna och hyra
n för sockerkvarnen har sockerproduktionen
blivit dyr och
pengarna strömmar bort från samhälle
t. Man håller
redan på att bygga en egen sockerkv
arn och sannolikt kan kooperativet njuta av socker
som är malt
i den i april 2013.

Enkla tips för den nya hobbyodlaren
• Börja i liten skala. Ta redan på senvintern reda på växtens krav
så är du ute i god tid och har större chans att lyckas. Vissa växter behöver nämligen en lång förodling, andra kan sås direkt på
friland. På våren kan du även köpa små plantor av nyttoväxter i
handelsträdgårdarna.
/ WWF

ra ihop
Du kan även snick
lärkträd.
av
r
do
hållbara växtlå

© alexandra antell

• Enkla växter för en nybörjare är sallat, rädisa, squash, frilandsgurka, busk- eller störböna, ärter och tomat.
• Välj så stora växtunderlag som möjligt och ren mylla, så kommer du enklast undan. I ren mylla finns varken sjukdomar eller
ogräs och en stor mullbänk behöver inte vattnas kontinuerligt.
Murbruksbaljor från järnhandeln eller odlingskassar passar utmärkt både på balkongen och på friland. Om odlingslådan inte
är skyddad mot regn bör du komma ihåg att borra hål i sidorna,
några centimeter ovanför bottnen. På så sätt rinner överloppsvattnet ut, men allt bevattningsvatten rinner inte rakt igenom.
• Det viktigaste är att växterna får tillräckligt med sol och vatten
och att du inte planterar alltför tätt! Om växligheten blir alltför tät
är den mottagligare för sjukdomar och skadedjur.

© alexandra

antell / WW

Murbruksba F
nypotatis, ljan kan ge dig
di
till midsomll och örter
marbordet.

• Potager betyder estetisk köksträdgård. Plantera blommor bland
nyttoväxterna och skapa vackra uppsättningar. Nyttoträdgården
kan också vara vacker!
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Är närproducerad mat
det miljövänligaste alternativet?

är ett bra
Närproducerad mat
producerats
alternativ om den harigt sätt.
på ett miljövänl

© pauliina heinänen

/ wwf

Närproducerad mat är mat som har odlats, producerats och förädlats i konsumentens närområde. Närproducerad mat är inte automatiskt det
miljövänligaste alternativet eftersom transporternas andel av matens miljöbelastning ofta är liten.
Det är viktigare att välja livsmedel som har
producerats så att de belastar miljön så litet som
möjligt, såsom ekologiska produkter. Om du vill
ha närproducerad mat som verkligen är miljövänlig, plocka svamp, vilda örter och bär i den närliggande skogen och odla själv ekologiska grönsaker och örter på en kolonilott, i trädgården eller på
balkongen.

© Michel Gunther / WWF-

Canon
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Man behöver inte ha dåligt samvete för att man äter sojaprodukter, eftersom merparten av all soja används som djurfoder.
Vegetarianens soja utgör inte en avgörande faktor inom totalproduktionen av soja. Du kan motverka röjning av regnskogar och
andra problem inom sojaproduktionen genom att äta mindre kött.
Sammanlagt 30 procent av världens odlingsmark används för
produktion av soja och annat djurfoder. Om all soja användes
som människoföda kunde man mätta miljontals svältande människor i utvecklingsländerna.

Utvidgande av sojaodlingar oc

(Källa: FAO 2010,

2012)
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Se till att inte utrotningshotad
blåfenad eller gulfenad tonfisk
hamnar på din tallrik.
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WWF:s mål är att sto
ppa avskogningen i
världen senast
2020. Det går inte om
konsumtionen av kö
tt och mjölkprodukteri västländerna
inte minskas. Odlinge
n av soja som
djurfoder blir allt all
männare, vilket syns
i Sydamerika i
form av att skogsarea
len minskar.
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Är billig mat en bra sak?

Y-WHITE / WWF-UK

© Simon de TRE

nde är en förNaturens välbefinna larekonomin.
utsättning för sam

Kan man producera ekologisk mat så att
den räcker till hela jordens befolkning?
Naturenligt producerad mat räcker till åt alla om
vi minskar konsumtionen av kött och mjölkprodukter. Med ekologisk produktion upprätthåller vi
jordens livskraft och struktur, medan man vid intensiv odling endast sköter om odlingsväxternas
välbefinnande samtidigt som jordmånen småningom utarmas.
I själva verket produceras redan nu tillräckligt
med mat i världen men den fördelas inte jämlikt.
En del av världens befolkning äter för mycket,
andra får alldeles för litet. Maten kommer inte
fram till världens hungriga, eftersom det inte går
att producera tillräckligt i områden med svält och
mat som producerats på annat håll inte heller kan
transporteras och förvaras tillräckligt effektivt.
Dessutom kan det hända att utvecklingsländerna blir tvungna att sälja av sin matproduktion
till utlandet för att kunna betala lån och räntor, vilket i sin tur gör dem beroende av mathjälp. En
stor del av maten hamnar alltså i västländerna
och inte där den behövs mest.

© Simon Rawles /

WWF-Canon

änder
Vid ekologisk odling anv även
man inga ogräsgifter somkan.
är skadliga för männis

I västländerna stödjer staterna jordbruksproduktionen
genom att delta i producenternas kostnader. För odlare
och köttproducenter blir matproduktionen då billigare än
de verkliga kostnaderna och de kan även sälja maten
till ett lägre pris än de verkliga kostnaderna förutsätter.
Problemet med jordbruksstöd är att mat som produceras i västländerna kan säljas till ett lägre pris än mat
som har producerats i utvecklingsländerna. Det kan
hända att spannmål exporteras till utvecklingsländerna
från västländerna till ett så lågt pris att ingen längre köper lokalt producerad spannmål. Då måste jordbrukarna
i utvecklingsländerna hitta nya näringsgrenar och flytta
efter arbetsplatserna till städernas utkanter, vilket i allmänhet leder till att städerna växer och förslummas.
När den lokala matproduktionen kollapsar blir landet
beroende av andra länders matproduktion och priser.
Människorna i utvecklingsländerna använder merparten
av sina inkomster till mat, hos oss räcker det med en tiondedel av inkomsterna. Därför har matpriserna mycket
större betydelse för människorna i utvecklingsländerna.
Billig mat är alltså inte endast en bra sak. Maten borde kosta mer i västländerna för att det också skulle löna
sig att producera mat i utvecklingsländerna.

Hur borde manten
produceras?

© Kirsi Hellas / WWF

Dåliga odlingsmetoder Boskap
som betar på skogsbete
n
orsakar mest skada på
regenererar naturen.
miljön. Intensiv odling
av ett enda födoämne
på stora arealer med hjälp av kemiska gödslingsmedel och
bekämpningsmedel förstör jordmån och vattendrag, påskyndar klimatförändringen och förbrukar enormt mycket
fossila bränslen, som olja.
Mat kan produceras på ett hållbart sätt och i tillräcklig
omfattning genom att öka användningen av förnybar energi, minska mängden mat som kastas och stödja småskaligt
kombinationsjordbruk, där man tar hänsyn till miljön till och
med bättre än vid traditionell ekologisk produktion.
När man odlar flera olika odlingsväxter på samma gård
och dessutom föder upp djur, producerar jordmånen mer
än vid intensiv odling och jordmånen hålls i skick. En sådan
produktion är bra för både miljön och människan, eftersom
den sparar vatten, energi och kemikalier. Dessutom klarar
den av varierande väderleksförhållanden och gör det möjligt att även odla på andra jordbruksmarker än bara på de
allra bästa och produktiva.
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Maten utgör cirka en femtedel av vår
totala klimatpåverkan. Du kan dra
ditt strå till stacken och bromsa upp
klimatförändringen, bland annat genom att minska din konsumtion av
kött- och mjölkprodukter samt äta mat

Höst
svampar

som växer helt naturligt utomhus just
nu och inte i växthus med konstgjord
värme och belysning. Nedan hittar du
några exempel på säsongmat som
inte endast skämmer bort smaklökarna utan dessutom är bra för naturen.

Vinter
potatis och andra

grönsaker

rotfrukter

vindruvor

kålsorter

potatis och andra rotfrukter
strömming och gädda
inhemskt villebråd
inhemska bär och frukter

• MATGUIDE

Ny årstid,
nya delikatesser

torkade eller inlagda svampar
citrusfrukter
självodlade groddar
lake
torkade bönor, ärtor och linser

Sommar
bär
nypotatis

Vår
torkade bönor
ärtor och linser

squash

nässlor, maskros och andra

rädisor

vilt växande grönsaker

inhemska tomater,

rabarber

gurkor och sallater

strömming

abborre

Varför behövs vi?
WWF:s mål är att stoppa naturens utarmning och bygga
en framtid där människorna och naturen lever i harmoni.

wwf.fi

wwf.fi

