
Snabb
guide 

för klimatmartare mat
och el-varor

 Arr: Butiker, krogar, caféer och 
Svenska kyrkan i Ljungskile



Mjölk och grädde från svenska 
gårdar/100% svensk mjölk
Kolla text på förpackningarna
Bättre för klimatet än importerat. Varför? Svenska mjölkkor 
är friskast i EU och äter en större andel grovfoder (gräs) med 
lägre utsläpp av klimatgaser.

Svenskt nöt- får- och lammkött
Bättre för klimatet än importerat. Varför? Svenska djur är 
friskast i EU och äter en större andel grovfoder (gräs) med 
lägre utsläpp av klimatgaser. Kortare transporter jämfört med 
importerat. Kolla gärna i frysdisken efter naturbeteskött; det 
är minst skadligt för klimatet. Plus att djuren betar i hagar och 
strandängar så att landskapet hålls öppet och blomrikt. 

Kyckling och gris
Klimatsmartare än nöt. Varför? Djuren har kort livslängd 
och är inga idisslare som kor och får (alltså inga utsläpp av 
klimatgasen metan). Kornas bete ger dock störst biologisk 
mångfald. 

Viltkött
Klimatsmartaste köttet. Varför? Älg, hjort, rådjur och vildsvin 
äter direkt ur naturens skafferi.

Fisk & skaldjur
Klimatsmart mat. Viktigt: Spana i frysdisken efter MSC-
märkt, världens största miljömärke för fisk och skaldjur från 
ekologiskt hållbara bestånd. KRAV-märkt kan också finnas.
Ljungskile Havsdelikatesser (vid ICA) säljer MSC-märkt 
och/eller kustfångad vildfisk. Musselbaren på Lyckorna 
serverar närfångade musslor.

Frukt & grönt
Produceras med mycket lite klimatpåverkan. Viktigt välja 
efter säsong. Och närproducerat!
•  Klimatsmartast är svenskodlad kål, morötter, lök,   
 bönor, linser, ärter, sallad
• Svenska tomater och gurkor från friland är klimat-
 smartast, därefter från svenska växthus som idag till   
 90% är uppvärmda utan olja
• Potatis är klimatmartare än pasta och ris (beror på   
 odlingen) 
• Svensk frukt är klimatsmartast tack vare kortare
 transporter

Energi- och klimatsmarta lampor, kyl,
frys, strykjärn mm
El & Fritid är laddade med bra produkter. 

Om du kan – välj EKOMAT (KRAV-godkänd)

För mer info och frågor:
Stefan Edman, 0708 16 31 08


