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Ekotåget går allt snabbare - trots finanskris!
Vårt projektområde ”ekomat” visar sig vara
starkt och livskraftigt. På många håll i samhället märker vi i krisen en tillbakagång. Ett
av få undantag är utvecklingen av olika arenor för ekologiska livsmedel. Fortsatta
försäljningsökningar för KRAV/Eko rapporteras från alla livsmedelskedjor även i Europa.

bättre för oss och miljön? Vad innebär miljömärkningarna?. Därefter följde 2 fördjupningskurser med ekologisk matlagning med vår
egen ekokock (och dessutom ekokock i Radio
Kronoberg) Erik Måneld. I kursen ingick också
samtal om klimatsmart och säsongsanpassad
mat. Intressant och upplysande var vanliga
ord i utvärderingen.

Vi är på G!
I detta nummer av Droppen ger vi dig en överblick på några av de projekt vi arbetar med.
När vår ekomatsatsning startades 2005
anade vi inte vilken eko-explosion som väntade marknaden – och oss.
Samarbetsavtal med KRAV
För andra gången under vår verksamhet har
KRAV uppmärksammat vårt arbetssätt, vilket
lett till att vi med dem kunnat skriva ett samarbetsavtal om satsning på Grönare Krögare
och på EkoÖland.
Grönare Krögare
Tillsammans med tio kommuner och KRAV arbetar vi med grön näringslivsutveckling. Avsikten med projektet är att kommunen signalerar till restaurangnäring, livsmedelsproduktion, förädling och butiker ”Närodlat och ekologiskt” - inte det ena eller det andra. Vi har
lagt tyngdpunkten på att stötta kommuner
som i handling visa att 25-%-målet är under
genomförande.
Först ut var Växjö kommun, där vi ordnade
en krögarkonferens där caféer, restauranger
och pizzerior bjöds in - vilket ledde till att Växjö
nu har tio KRAV-certifierade matställen.
Följande kommmuner har vi erbjudit besök
eller är på väg att besöka: Kalmar, Karlskrona,
Karlshamn, Värnamo, Jönköping, Älmhult och
Ölandskommunerna.
Ytterligare några kommuner kan besökas efter sommaren - hör av er!
Storkökskurser
Under februarilovet utbildade Karin Sahlström
all kökspersonal i Karlshamns kommun - fem
halvdagskurser där teori blandades med
gruppdiskussioner om Varför är ekologisk mat
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Vägvisare till ekomat och konsthantverkare och slöjdare i Kronobergs län
Tillsammans med Hemslöjden Kronoberg gör
vi en näringslivs- och turismsatsning. En folder presenteras med 13 restauranger/producenter och 26 slöjdhantverkare.
Projektet presenteras 30 maj kl 13-15 på
vårt kontor på Kungsgtan 29, Växjö
Unga Eko-kockar i Lejonkampen
26 restaurangskolor i regionen bjöds in och
tio nappade på att profilera sin utbildning genom deltagande i en nygammal tävling.
Smålandskockarnas Lejonkamp valde ekologiskt som sin nya profil.
Succé var ”bara förnamnet” när finalen mellan fem lag ägde rum På John Bauer-gymnasiet i Växjö strax efter påsk (första restaurangskolan i regionen som KRAV-certifierats). Segrande lag blev Ryssby-gymnasiet tätt följda
av Vimmerby och Västervik.
Hyr vår ekokock!
Varför inte hyra vår ekokock i sommar, inför
höstupptakten etc. Gör som Vänsterpartiet i
Kronoberg - har redan anlitat Erik två ggr!
Ann-Carin, Karin och Gösta
Tel: 0470 - 400 73
Mobil Ann-Carin: 0707 - 36 01 36
Mobil Karin: 0768 - 34 00 73
Mobil Gösta: 070 - 517 54 53

