
Bærekraftig- og 
Økologisk mat 



MAT er ingen selvfølge

Vi har en begrenset 
klode 



Verdens overforbruksdag
– dagen i året vi har brukt opp ressursene i 
forhold til ressursgrunnlaget. Alt etter denne 
datoen øker «gjelden»

02.08.2018



Mat er viktig i FNs

Bærekraftsmål

Følger økologisk prinsipper



• Industriell matproduksjon står for inntil 

halvparten av klimagassutslippene

Mat/klima



Matvalget hjelper deg som 
vil lage bærekraftig og 

økologisk mat for andre!!

Dette gjør vi gjennom 
konseptet «Et bærekraftig 

måltid» Matvalget er en tjeneste hos DebioInfo AS







Lag mer mat fra bunn av



Bruk mer belgvekster, korn 
og grønnsaker



Spis mat i sesong



Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat

La kjøtt være prikken 

over i`en!!



Reduser matsvinnet

Bilde er hentet fra Matindustrien



Bruk  mer 
økologisk



ID- 1871
Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-
godkjent/MSC-sertifisert, beregnet av innkjøpssum/verdi

ID-1560
Virksomheten skal benytte økologisk mat i den grad det er mulig.

ID- 798
Virksomheten bør kunne tilby økologisk mat.

ID- 87 og 88
Hotellet skal tilby et sortiment av økologiske matvarer (minst fem varer), for eksempel 
ved frokost-, lunsj- eller middagsbuffeter. Også ved annen matservering bør 
økologiske ingredienser benyttes. (Se veiledning om økologiske matvarer og 
markedsføring av økologisk mat under kravmatrisen). Antallet skal være økende.

ID- 737
Økologiske matvarer skal vurderes dersom alders- og sykehjemmet har kantinedrift 
eller kjøkken.

Økokriteriene vil bli skjerpet fremover!



Frukt og grønt:
Gulrøtter
Poteter
Løk
Kålrot
Kål
Blomkål
Brokkoli
Rødbeter
Epler
Pærer
Appelsiner
Urter

Ferskvarer:
Melk
Ost
Smør
Juice

Hermetikk/annet
Hermetiske tomater
Kikerter
Kidneybønner
Andre bønner
Kokosmelk
Olivenolje
Honning
Rørsukker
Lønnesirup

Tørrvarer/ krydder/drikke
Tørre linser og bønner
Pepper
Kaffe
Te
Buljong
Hele korn
Mel
Solsikkekjerner
Gresskarkjerner
Sesamfrø
Havregryn
Råris

Vareliste
Dette er råvarer vi ser at det er mulig å ta i bruk og som ofte er tilgjengelig i økologisk kvalitet. 



1. Konvertering
(fortsette som før)

2. Omlegging 
(en forandringsprosess i hoder 

og gryter )

Valg av strategi for å 
øke økologiandel

Valg Lillehammer (NRK 07-09-2015 4.mp4


Utskiftning av produkt

(konvertering 0-15%)

Omlegging av meny

(forandring 15-50%)

Innkjøpsavtaler

Kompetanseheving

15-50%  økologisk mat

Hvordan økologisk? – Hva må til?



www.debio.no/matvalget-
veiledningsverktoy/

http://www.debio.no/matvalget-veiledningsverktoy/


www.debio.no/matvalget-
veiledningsverktoy/

http://www.debio.no/matvalget-veiledningsverktoy/


Erfaringer fra Danmark/Sverige 

• Økologisk andel uten økt kostøre
• Konvertering vs. omlegging
• Motto: Alle hjem skal ha et kjøkken
• Målrettet utdannelse og kompetanseheving





Fylkeskommuner/kommuner i eget økonettverk: 

Fylkeskommuner: Akershus (25%) og Buskerud (50%)

Kommuner: Hurdal (15%), Oslo (50%), Horten (15%), 

Arendal (15-50%) og Moss (15%)

Prosjekteier: DebioInfo/Matvalget

Prosjektperiode: 2017-2019







Vi veileder kjøkken som vil ta gode valg – hver dag


