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Tillbakablick hösten 2010
Är ekologiskt klimatsmart? Är närproducerat
miljösmart? Läs gärna vår utvikning i förra
”Droppen” - se www.miljoresurslinne.se och
klicka på Droppen 10-2, där vi redde ut begreppen.
Vi har sedan dess fått starkt gehör för
våra tankar om att lyfta fram ”mera miljösmart” i stället för ”klimatsmart” under de
många kökskurser vi genomfört sedan dess.
Nu i slutet av hösten har vi inlett en dialog
om samverkan med Sveriges Ekokommuner
och med Ecocentrum i Göteborg.

Vår slutsats är:
Ekomat innebär miljösmart mat och
medverkar till att nå fler miljömål än
enbart närproducerat, som ibland är
klimatsmart - dock inte alltid!
Våra kurser i höst ...
Vi har i år haft vårt mest omfattande ”köksår” för utbildningar. Det beror bl.a. på att vi
etablerat oss utanför länet, främst tack vare
ett samarbete med Sveriges Ekokommuner.
Följande kommuner har haft kökskurser:
Värnamo, Emmaboda, Eksjö, Högsby, Uppvidinge, Mönsterås, Jönköping, Eskilstuna/Torshälla och Hallsberg. I flera fall har två eller tre
dagar i följd genomförts. Nytt för i år är Hallsbergsmodellen, där vi förutom kökskurser
också hade en halvdags lärarkurs och en
kvällskurs för politiker.

Vi blickar i kristallkulan 2011
Vägverket - numera Trafikverket - beviljade
oss i somras medel för att göra en förstudie
om goda exempel på logistiklösningar för
livsmedel i kommunal regi. Resutatet blev så
gott att Jordbruksverket sedan beviljade
medel för att genomföra fem nationella konferenser i början av 2011 - se kalendariet på vår
hemsida - www.miljoresurslinne.se
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö
www.miljoresurslinne.se
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200 000 kr till Unga ekokockar 2011
Just nu meddelar Scandic Sustainibility Fund
att vi beviljtas 200 000 kr ur för vår kocktävling - vilken julklapp!
Årets upplaga av tävlingen Unga ekokockar blev framgångsrik. Nu satsar vi i samverkan med Svenska Kockars Förening (SKF)
på en nationell tävling, där samtliga c:a 300
restaurangskolor bjuds in att utveckla sin
ekologiska profil.
När vi fått fram de nödvändiga resurserna
kommer vi att vara delansvariga tillsammans
med SKF. Sex regionfinaler planeras under
våren med riksfinal i Växjö (prel) hösten 2011.
Sportlovsextra 2011!
Under v 7-10 (gäller även v.16) gör vi en
specialsatsning och nyttjar det faktum att
kommunala kockar har lättare att genomföra
kökskurser under loven. Förtur under vecka 78 för våra medlemmar fram till 10 januari och
med 10 % rabatt för varje bokad köksdag.
Fram till 10 januari har medlemmar i Sveriges ekokomuner sin förtur på alla kursveckor
9-10. Först till kvarn brukar man säga ... Se
hela inbjudan på vår hemsida.
Nästa årsstämma förläggs till Växjö
Boka 13 april så länge! - heldag som vanligt.

En julklapp till Nepal
Vi har under årens lopp sänt vår julklapp till
olika former av välgörenhet istället för ”vanliga
julklappar”. I år sänder vi 2000 kr till en av
våra medlemmar, Tuki Nepal. En sjukstuga i
byn Jyamrung får därmed en första grundplåt.
Nyfiken? Läs mer om det (bli gärna fadder) i
det fina biståndsarbete, som görs i denna
organisation, www.tukinepal.org
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