LILLA EKOMATSLIGAN 2018
Nu är det dags att nominera sig själv eller någon annan till Lilla Ekomatsligan där
Ekomatcentrum premierar offentliga kök med hög andel ekologisk mat.
Genom att fylla enkäten på: https://sv.surveymonkey.com/r/Lillaekomatsligan2018
nominerar du en förskola, skola eller ett kök till Lilla Ekomatsligan.
Över 200 skolor och förskolor från hela landet var nominerade i förra årets Lilla Ekomatsliga
Intresset för att vara med i Lilla Ekomatsligan ökar år för år. Vi har därför lagt till
kategorierna, kök i äldreomsorg och landstingsdrivna kök för att alla ska kunna vara med i
Lilla Ekomatsligan.

Lilla Ekomatsligan 2017 på NOFF, på Malmömässan.

Lilla Ekomatsligan
Lilla Ekomatsligan vill främja enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan
inspirera andra offentliga kök till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa
att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.
Lilla Ekomatsligan premierar med diplom i tre nivåer; guld, silver och grönt
- Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Grönt för de som nått det nationella målet 25 % ekologiskt i offentlig sektor.

Vinnare 2017
Vinnare av Lilla Ekomatsligan 2017 var Byskolan, Håkan Olsson och Nyponbackens
förskola, Agneta Ahl, bägge hemmahörande i Lunds kommun. De vann med 98 % ekologiska
inköp vardera.

Nyponbackens förskola vann också Svekomatpriset med
61 % svekologiska inköp under 2016. Svekomatspriset som delades ut,
för första gången förra året av Niels Andresen vd för Ekologiska
Lantbrukarna, går till det kök som köper störst andel svekologisk mat.
Svekologisk mat är ekologisk mat som producerats i Sverige.
- Svekomatspriset skapar en viktig länk mellan ekologiska lantbrukare, kockar, barn och
pedagoger i kommunerna, säger Niels Andresen. Ekologiska lantbrukarna uppskattar det fina
jobb som görs i förskole- och skolkök runt om i landet. De håller på med framtidens
konsumenter som får kunskap och vana vid att äta ekologisk mat, och som även säkert
påverkar de vuxna när det ska handlas in nästa gång.
Raketen gick till Kreatörens förskola i Uddevalla som ökade sina ekologiska inköp med hela
61 % under 2016.
Ekobrödspriset som delas ut av Polarbröd, gick till Herrestorps skola och
förskola i Vellinge som köpt och bakat mest ekologisk bröd under 2016.
Nytt från och med i år är att KRAV kommer att dela ut en egen
utmärkelse bland de kök som KRAV-certifierat sin verksamhet under 2017.

Deltagaravgifter och rabatter
Genom att fylla i enkäten på: https://sv.surveymonkey.com/r/Lillaekomatsligan2018
nominerar du en förskola, skola eller ett kök till Lilla Ekomatsligan.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften till Lilla Ekomatsligan är 500 kronor för varje förskola/skola. Avgiften
ska täcka kostnader för att bearbeta statistik, diplom, nationell diplomeringsceremoni,
kommunikation i sociala medier och press. Kan man inte delta vid diplomeringsceremonin
skickar vi diplomet per mejl till den nominerade.
Medlemsrabatt och grupprabatt
De skolor, förskolor eller andra kök som tillhör en kommun, ett landsting eller en region som
är medlem i föreningen Ekomatcentrum på nivå 4, erhåller 30 % rabatt på anmälningsavgiften. Avgiften för medlemmar är 350 kr istället för 500 kr per anmäld/nominerad enhet.
Grupprabatt kan erhållas för icke medlemmar, kontakta oss för mer info!
Följ länken: Ekomatcentrums medlemmar och se om din kommun är medlem i
Ekomatcentrum.

Egen diplomering i kommunen
Har ni inte möjlighet att skicka alla nominerade förskolor, skolor och kök till Malmö den 15
november, kl. 14.00-16.00, så finns möjlighet att genomföra en egen diplomeringsceremoni i
er kommun. Antingen i egen regi eller tillsammans med Ekomatcentrum som håller ett
föredrag på valfritt tema, om så önskas, och delar ut diplom. Om ni väljer att göra det
tillsammans med Ekomatcentrum så kostar det 5 000 kr (exkl moms och resekostnader) för
Ekomatcentrums representant.

Västra Hisingens egen Lilla
Ekomatsliga 2017.

Lilla Ekomatsligan i Örebro 2017.

Kontakta oss om:
 Ni som inte är medlemmar i Ekomatcentrum och har för avsikt att göra en gruppanmälan.
 Ni är medlem i föreningen Ekomatcentrum på nivå 4.
 Ni vill ha en egen lokal Lilla Ekomatsliga,
 Ni har DKAB Hantera eller AZ Compare.
Senast den 8 oktober vill vi ha era nomineringar!
Varma ekohälsningar

Mimi Dekker och Eva Fröman
EkoMatCentrum - Informationscentrum för Ekologiska Produkter
076-277 00 30 & 070-779 59 90

