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InnEhåll

• Globalt har kooperationerna 
 cirka en miljard medlemmar och de 
 sysselsätter 100 miljoner människor. 

• Kooperation är ett viktigt verktyg 
 med vilket man kan lösa världens  
 utvecklingsfrågor och skapa en mer  
 jämlik värld. Kooperation är syno-
 nymt med arbete och handel 
 på rättvisa villkor 
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LOGO USE GUIDELINES aND 
WaIvEr Of LIabILIty fOrm

The logo and campaign material 
has been designed and developed 
by the Graphic Design Unit at the 

United Nations in New York.

The Graphic Design Unit is part of 
the Outreach Division at the De-

partment of Public Information.

Cooperatives
International 
Year of 

2012
Fn    har utlyst 2012 till Kooperationens år. Temat  

   för året är ”Kooperativa företag bygger en 

bättre värld”.  
 

Finland är ett av de länder i världen där kooperation, dvs. 

andelsverksamhet, har fått starkt fotfäste, och S-gruppen 

är ett av de största andelslagen i Finland. Vi har redan  

2 miljoner ägarkunder, m.a.o. medlemmar i handelslaget.
 

Kooperation är framför allt samarbete mellan männis-

kor. Verksamheten bygger på en stark tro på att vi kan 

bygga en bättre värld genom gemensamt ägande och 

företagande. Till och med små val i vardagen blir betydel-

sefulla när vi är många. Mer om andelsverksamhetens 

jubileumsår finns på www.osuustoiminta.coop/2012 (på 

finska). 

• Andelsverksamhet är  
 ett finländskt sätt att äga. 

•   De kooperativa företagen i Finland   
 har redan över 7 miljoner medlemmar.  
 nästan nio av tio vuxna finländare är   
 medlemmar i minst ett andelslag.  

• Andelsverksamhet är den företags-
 form som har den överlägset mest 
 utbredda ägarbasen i Finland. 

• De kooperativa företagen omsätter   
 sammanlagt cirka 30 miljarder euro och  
 sysselsätter över 100 000 finländare.   
 

AndelsverksAm
hetens grund
värderingAr

SJÄlVhJÄlP

PErSonlIGT AnSVAr

DEMoKrATI

JÄMlIKhET

rÄTTVISA

SolIDArITET

Finland är världsledande  
inom andelsverksamhet

Andelsverksamhet 
finns överallt i världen

Ansvar är en del av andelsverksamheten

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
http://www.osuustoiminta.coop/2012/
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Frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis 
är hälsosam och ekologisk mat som alla 
med fördel ska ha på tallriken. Av lokala och 
finländska säsonggrönsaker och -rotsaker 
tillreder du färggranna och läckra rätter.  

köp helst frilandsprodukter

•	 Köp helst produkter som odlats 

 på friland, eftersom det krävs massor  

 av energi för odling i växthus.

• Köp bara så mycket som du 

 förbrukar, så minimerar du 

 mängden bioavfall.

•  Transporter utgör en relativt liten   

 del av grönsakernas miljöpåverkan.  

 när transporterna sker med skepp  

 och långtradare är det ekologiska   

 fotavtrycket per ett kilo frukt eller   

 grönsaker obetydligt. 

•  Genom att köpa företrädesvis när 

 odlade produkter stödjer du odlarna  

 i trakten. närodlat och säsongs-

 tänkande går ofta hand i hand. 

köp enligt årstid

Ekoduell Körsbärstomater        vs. rädisor        

morot, kålrot och säsongsgrönsaker  
I Prisma i Kouvola syns det lokala inslaget 
och säsongstänkandet i sortimentet. 
Vierula gård i Mäntyharju levererar bl.a. 
kål, rödbeta, kålrot och morot och på 
sommaren dessutom zucchini, ärter och 
lökknippen. Mullad morot och en del av 
potatisen levereras av Sami Salorinne i 
Kouvola. En annan potatisleverantör är 
Timo Vanonen i Valkeala, och sallat och 
färska örter kommer från lehtonens han-
delsträdgård i Kuusankoski. I sortimentet 
finns också lokalt odlade ekologiska 
rotsaker. 

Baka härliga tunnbröd 
av överblivet potatismos. 
rör i kornmjöl, ett ägg 
och en nypa salt. Baka ut 
degen till platta kakor  
och grädda i ugn  
(250°C, ca 15 min.)

Återanvänd 
fruktpåsar 
t.ex. som 
soppåsar 

eller använd 
flergångspåsar 

för frukt

S-GruPPEn BErÄKnAr 
VArJE år TrAnSPorTErnAS 
uTSlÄPP oCh EnErGIEFFEKTI-
VITET I SAMråD MED TrAnS-
PorTFörETAGEn.

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

Lokal produkt

Gott med rester

Frukt och 
grönsaker

•  Köp frukt och grönsaker enligt  

 säsong: t.ex. rotfrukter och lök 

 på vintern, äppel på hösten, 

 zucchini, tomat och jordgubbar 

 på sommaren. 

•  Vintern är rätt tid för konserver,  

 som t.ex. svamp i saltlag, rårörda 

 lingon, ättiksgurka, kålrotsmos 

 eller torkade bär.   

•  Tips till hemmakocken: Pröva ett 

 nytt säsongsbetonat eller vegeta-

 riskt recept ett par gånger i 

 månaden. Inspiration finns t.ex. 

 på Inhemska Trädgårdsprodukter 

 rf:s webbplats www.kasvikset.fi 

 (på finska).

•		Tänk på detta: ekologisk odling belastar 

 miljön mindre än konventionell odling  

 som förbrukar mer icke-förnybara 

 naturresurser per producerat kilo.

Ett äpple om dagen!

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/fi_FI/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/fi_FI/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/
http://www.kasvikset.fi
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Mjöl, flingor, 
ris och pasta
Starta dagen med en tallrik gröt eller en 
len smoothie på bär och flingor. Inhemska 
spannmålsprodukter lämpar sig också 
utmärkt för bakning. 

•  Spannmålsprodukter har 

 ett litet ekologiskt fotavtryck. 

•  Det ekologiskt fördelaktigaste   

 sättet att koka en portion gröt 

 är att göra det i mikrovågsugn.   

 Prova också på rågröt som 

 tillreds utan kokning.   

•  risodlingar ger upphov till metan  

 som försnabbar klimatuppvärm-

 ningen. Använd gärna ibland korn-  

 gryn eller quinoa i stället för ris. 

•  Använd t.ex. flingförpackningar av 

 kartong och mjölpåsar av papper  

 till förvaring av bioavfall i hemmet. 

ris       vs. korngrynEkoduell Majsflingor        vs. gröt        |  

köp helst inhemska produkter!

Använd överbliven pasta i 
en matig sallad följande dag. 
lägg i fisk, kött eller grön-
saker efter tycke och smak 
och smaksätt med en härlig 
dressing.

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

•  Pasta har kort koktid och tillred-  

 ningen förbrukar inte mycket el. 

Tummen 
upp för 

bakning.

Gröt ger 

energi för 
dagen!

Gott med rester

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/ohra_vs_riisi/fi_FI/ohra_vs_riisi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kaurapuuro_vs_maissihiutaleet/fi_FI/kaurapuuro_vs_maissihiutaleet/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/ohra_vs_riisi/fi_FI/ohra_vs_riisi/


98 Kaffe, te och kakao
•  Kaffe, te och kakao odlas ofta i   

 utvecklingsländer där odlingarna  

 utgör en viktig utkomstkälla för den 

 lokala befolkningen. Dessvärre kan 

 det finnas etiska och ekologiska 

 missförhållanden i produktionen.

•  Det finns olika certifikat (rättvis   

 handel, uTZ, rainforest Alliance)  

 för att garantera att produktionen  

 sker enligt etiska principer. I certifi- 

 katen beaktas också miljöpåverkan.  

•  Ekologiskt kaffe och te odlas utan 

 kemiska bekämpningsmedel. 

te – och varför inte kaffe – 
kan sötas med finländsk honung. 
I Jyväskylä är produkter från 
Vanamon hunaja storsäljare i 
Mestarin herkku i Sokos. honungs-
producenten i urais levererar både 
vanlig blomsterhonung och smak-
satta produkter. Både ingefärs- 
och vitlökshonungen har sin 
trogna kundkrets. 

Lokal produkt •  om du inte hinner blötlägga bönorna,  

 kan du köpa dem på burk eller ta   

 linser som omväxling.  

•	 På vintern får du färskt grönt 

 genom att grodda bönor och ärter.

•  Pröva på sojakross och -strimlor. 

 De är en utmärkt ersättning för kött 

 som ofta belastar miljön mer under 

 produktionen än vegetarisk kost.

•  Torrskaffning håller bra i rums-

 temperatur. Köp små förpackningar 

 av varor som du kanske använder 

 bara sporadiskt. 

•  Av många kryddor och örter finns 

 det numera en ekologisk version. 

Bönor, ärter 
och kryddor

Kokade du en jättesats 
med bönor? lägg en del 
i en marinad av olja, bal-
samvinäger, socker, vitlök, 
salt och peppar. låt dra till 
följande dag och njut av de 
marinerade bönorna som 
tilltugg eller i en sallad. 

Gott med rester

Ekoduell Te        vs. kaffe        MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

Prima 
bruna 
bönor!

Ärter 
stärker!

Bönor och ärter är dryg, hälsosam och 
billig mat. Bland de många olika varianterna 
hittar alla proteinrika och ekologiska alter-
nativ för enkel matlagning

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/tee_vs_kahvi/fi_FI/tee_vs_kahvi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/tee_vs_kahvi/fi_FI/tee_vs_kahvi/


I S-GruPPEnS MATBuTIKEr 
SÄlJS InTE hoTADE oCh 
SårBArA FISKArTEr SAMT 
ArTEr SoM uTSÄTTS För 
öVErFISKE. 
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Kött, fisk 
och char‑
kuterivaror
Kyckling och svinkött är klimat-
vänligare val än nötkött. Att äta 
inhemsk fisk är bra med tanke 
på både miljön och hälsan

• nötkött är det kött som belastar   
 klimatet mest med en miljöpå-
 verkan som är tredubbel jämfört 
 med fjäderfä och svinkött.

•  Boskap som lever på ekologiska 
 gårdar äter ekologiskt producerat 
 foder. Djuren fåt också utlopp för 
 sitt naturliga beteende.   

•  Att helt avveckla djurhållning anses 
 inte nödvändigtvis vara ekologiskt 
 motiverat. Det finns områden där 
 boskap kan leva och gå på vall 
 medan förhållandena inte tillåter 
 växtodling. Dessutom kan boska-
 pen äta gräs som inte kan använ- 
 das som människoföda. 

•  Kontrollera märkningarna: 
 ursprungslandet för färskt kött 
 ska alltid anges.

Ekoduell Kyckling        vs. nötkött        

•  Sista förbrukningsdagen är det 
 datum efter vilket produkten inte 
 får säljas eller användas. Det anges 
 på känsliga produkter som t.ex. 
 köttfärs och färsk fisk.

•  Använd produkten före sista 
 förbrukningsdagen. Se till att kött 
 och fisk förvaras tillräckligt kallt så 
 att de inte blir skämda.

•  Kött går också att frysa. Tänk på att 
 t.ex. köttfärs inte ska förvaras i frysen  
 längre än 2–3 månader. Tumregeln 
 är att ju fetare produkten är, desto 
 kortare är förvaringstiden i frysen.

•  Betjäningsdiskarna är ett utmärkt 
 val när du behöver mindre av en vara 
 än vad som säljs färdigförpackat. 
 På så sätt behöver du inte slänga 
 mat i onödan.

•  Inhemska fiskar är det mest ekologiska och   

 etiska alternativet. Beroende på säsong kan   

 du i betjäningsdisken välja t.ex. abborre,   

 gös, lake eller sik. 

•  Titta också på sortimentet av olika in-

 hemska fiskkonserver.  

•  Många importerade fiskar är utrotnings-

 hotade. Exempelvis tonfiskbestånden 

 utsätts för betydande överfiske.  

•  Kina är världens största fiskproducent. 

 Kyltransporterna av fisk över allt längre   

 avstånd ökar också miljöbelastningen.

•  Bland fryst fisk är sej ett bra val, medan  

 många andra fiskar, skaldjur eller fiskproduk-

 ter kan härstamma från utrotningshotade  

 bestånd. All fisk som säljs i S-gruppens 

 matbutiker kommer från hållbara bestånd. 

•  WWF rekommenderar MSC-märkt fisk. 

 Det blå ovala märket är ett tecken på att

 fisken har fångats från ekologiskt bär-

 kraftiga bestånd.  

•  Fiskodling belastar också miljön. å andra   

 sidan ger den många finländare arbete.  

•  Vissa fiskar, som strömming och gädda, kan 

 innehålla spår av t.ex. dioxin eller kvicksilver.  

 I dieten för en normal vuxen person över-

 väger de positiva hälsoeffekterna av att äta   

 fisk ändå flerfalt de negativa effekterna.  

•  Kom ihåg att fisk ska förvaras tillräckligt kallt.  

många fisk och skaldjursarter utsätts för överfiske

www.luomu.fi/

WWF: Broschyren Delikatesser 
från havet, www.wwf.fi

EnlIGT rIKTlInJErnA För 
S-GruPPEnS MATBuTIKEr SKA 
urSPrunGSlAnDET FrAMlEDES 
MÄrKAS, FöruToM På FÄrSKT 
KöTT, ÄVEn På KöTTProDuK-
TEr, SoM KorV oCh ChArK-
VAror, SoM SÄlJS unDEr 
EGET MÄrKE.

välj miljövänligare kött

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

Fina 
fiskar.

Fisk två gånger i veckan!

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/broileri_vs_nauta/fi_FI/broileri_vs_nauta/
http://www.luomu.fi/
http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kestava-kalastus/kalaopas/
http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kestava-kalastus/kalaopas/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/broileri_vs_nauta/fi_FI/broileri_vs_nauta/
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Mjölkprodukter, 
ost, pålägg och 
vegetabiliska 
alternativ

• Det går åt tio kilo mjölk på en 

 kilo ost. Den dagliga portionen 

 emmentalerost (30 gram) belastar  

 miljön lika mycket som en drygt   

 sex kilometers bilfärd. 

•  numera finns det också många  

 ekologiska mejeriprodukter. I 

 enlighet med principerna för 

 ekologisk produktion ska boskapen  

 bl.a. få gå ute på sommaren och   

 kon får själv ta hand om kalven 

 i början av dess liv.  

•  Boskap som går på vall anses vara  

 viktig för såväl naturens mångfald  

 på landsbygden som bevarandet 

 av jordmånens livskraft.  

utsläppen av växthusgaser från boskaps-
skötseln ökar mjölkprodukternas ekologiska 
fotavtryck. Kom också ihåg de vegetabiliska 
alternativen när du köper mjölk, yoghurt, 
grädde eller glass.

havre och sojabaserade produkter 

•  urvalet av havre- och soja-

 produkter utökas hela tiden. 

 Dessa produkter lämpar sig också   

 för mjölkallergiker och veganer. 

•	 Deras ekologiska fotavtryck är 

 mindre än motsvarande 

 mjölkprodukters.

•  Många vegetabiliska produkter kan 

 förvaras i rumstemperatur, vilket  

 innebär energibesparingar under   

 transport och förvaring. Dessutom  

 har de lång hållbarhetstid.  

 

Ekoduell Glass        vs. sorbet        MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

Kalevan Prisma i Tammerfors  
har ett brett sortiment av Armas-

livsmedel från företrädesvis små-

producenter. ostarna är tillverkade 

av komjölk från den östfinska 

lantrasen, ”kyyttö”, på Pentti 

ukkonens gård Koivulinna i 

Jäminkipohja. I produktfamiljen 

ingår också bl.a. yoghurt, fil, 

smetana och kvarg.  

Lokal produkt

har datumet på mjölkkar-
tongen redan passerat? 
Det går utmärkt att använ-
da några dagar gammal 
mjölk i t.ex. ugnspannkaka, 
plättar eller våfflor

Gott med rester

•  Mjölkprodukter måste i allmänhet   

 förvaras kallt. 

•  Bäst före-datum anger den dag 

 till vilken produkten säkert håller  

 sig och är användbar när den 

 förvaras på rätt sätt. Produkten 

 kan också användas efter detta  

 datum om dess utseende, doft och  

 smak inte har tagit skada. Du ska   

 ändå använda produkten inom 

 en rimlig tid.

•  om du vill se till att 

 du får tillräckligt med 

 kalcium, ska du välja 

 produkter med tillsatt  

 kalcium och eventuella   

 andra nyttiga ämnen, 

 som D-vitamin. 

Äkta 
mjölk.

Kalcium ger starka ben!

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/sorbetti_vs_jaatelo/fi_FI/sorbetti_vs_jaatelo/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/sorbetti_vs_jaatelo/fi_FI/sorbetti_vs_jaatelo/
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Lokal produkt
Inom Suur-Seudun Osuuskauppa 
SSO:s område i Salo introducerade 
man sommaren 2011 i tre butiker 
särskilda hyllor för närproducerad 
mat. På hyllorna finns också ägg 
från Munatukku nikula i Somero. 
Andra närproducerade livsmedel 
är bl.a. olika safter, sylter, mjöl 
och smörgåskex av speltmjöl 
(dinkelmjöl).Ägg

Äggen kommer från höns som lever i 
inredda burar, frigående i golvhönshus och 
i ekologiska hönsgårdar. Äggens ursprung 
har märkts på förpackningen. 

•  Fr.o.m. början av 2012 får höns inte 

 hållas i traditionella burar. Dessa  

 har ersatts med inredda burar, där 

 det bor ca 13 höns per kvadratme-

 ter. I burarna har hönsen värpreden 

 och sittpinnar samt en ströbädd 

 som de kan krafsa och picka i. 

• I frigåendesystem består omkring 

 en tredjedel av vistelseytan av 

 sand och strö där hönsen kan 

 krafsa och picka. Dessutom har 

 de tillgång till värpreden och ofta

  finns det också sittpinnar. 

0 = ekologiska 

2 = frigående  

3 = inredd bur

Ett enkelt test för att se 
hur färskt ägget är: lägg ett 
okokt ägg i ett glas vatten. Ett 
färskt ägg sjunker, medan ett 
gammalt ägg stiger till ytan. 

Tips

Den första siffran i stämpeln 
på ägget anger produktions-
sättet. På förpackningen står 
också förpackarens namn 
och adress

•  I en ekologisk hönsgård får besätt- 

 ningen vara högst fem hönor per 

 kvadratmeter. 

•	 I frigåendesystem är besättningen   

 normalt 7–9 hönor per kvadratmeter. 

• Ekologiska höns får sprätta, sand-

 bada, värpa i reden, sova på sitt-

 pinne och vistas utomhus när 

 vädret tillåter det. De utfodras med 

 ekologiskt foder och får dessutom 

 varje dag grovfoder, som hö, rot-  

 frukter och grönsaker. 

•  I bakning och matlagning kan man  

 vid behov ersätta ägg med t.ex. olika  

 blandningar av mjöl och vätska.

Jag 
kom 
först!
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Bröd
Brödproduktion kräver inte särskilt mycket 
naturresurser. Färskt bröd från lokala bagerier 
är en viktig produkt för många butiker.

•  Med tanke på miljökonsekvenserna 

 är det inte egentligen någon skill-

 nad mellan råg-, korn-, havre- och  

 vetebröd. Det viktiga är att köpa 

 bröd med eftertanke, så man inte   

 behöver slänga det bland 

 bioavfallet.  

•  Att slänga en halv brödbit av 

 en förpackning på nio bitar råg-

 bröd belastar miljön lika mycket   

 som tillverkningen av förpacknings-

 materialet.  

•  Bröd som markerats med Gott från  

 Finland innehåller minst 75 procent  

 inhemskt spannmål.  

•	 Spannmålsproduktionen i 

 Finland räcker inte till för att till-

 godose bageriernas efterfrågan.  

 Därför kan bröd som bakats i Fin-  

 land vara gjort på utländskt mjöl.  

•  Ekologiskt bröd ska till minst 

 95 procent innehålla ekologiskt   

 producerade ingredienser. 

•  Förvara brödet i rumstemperatur. 

•  Frys ner bröd i skivor eller färdiga  

 portionsbitar, så är det lättare att  

 tina upp en skiva i taget. Bröd 

 håller i frysen 2–3 månader. 

•  En brödpåse av papper kan 

 användas som påse för bioavfall. 

 Vissa papperspåsar med fönster 

 kan också användas för bioavfall, 

 men kontrollera att påsen kan 

 komposteras.

•  Knäckebröd och torkade brödkakor, 

 surskorpor och andra torrprodukter  

 kan förvaras länge i rumstemperatur.  

•  olika förtillredda produkter, djup-  

 frysta halvfabrikat och bakeoff-

 produkter i butikerna är populära. 

 Ta del av produktfakta, t.ex. tillverk- 

 ningsland och ingredienser. 

•  Tänk på att förvaring av djupfrysta  

 halvfabrikat kräver mycket energi. 

Förvandla torkat bröd till 
härliga krutonger som pas-
sar i en sallad eller soppa 
eller som knaprigt tilltugg. 
Skär brödet i 1 cm stora 
tärningar, blanda med olja, 
vitlök eller andra kryddor 
och stek i panna eller ugn 
(200 grader, ca 10 min.).

Gott med rester

Lokal produkt
S-Market Wiklund-Herkku 
i Åbo utsågs till årets bröd-
butik 2011. Juryn uppskattade 
bl.a. urvalet av färska produk-
ter från lokala bagerier. lokala 
preferenser hade beaktats väl 
och säsongprodukterna låg 
väl framme i hyllorna.

www.leipatiedotus.fi

Bröd är 
bränsle för 
knoppen.

http://www.leipatiedotus.fi/
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Frysvaror 
och konserver
Konserver är ett enkelt sätt att försäkra sig 
om att det alltid finns någonting att fixa middag 
av hemma. Trots att frysvaror kräver stora mäng-
der energi, ger de å andra sidan fler möjligheter 
för användning av bär och grönsaker.

•  Konserver som förvaras i rums-  

 temperatur är ett praktiskt alter- 

 nativ om man vill ha ett matförråd   

 hemma. Det behövs inte energi   

 enkom för förvaringen.

•  Vintertid är tomatkonserver ett mer  

 ekologiskt val än färska tomater.  

•  Välj hellre konserver i kartong-

 förpackning än på burk. Metall-

 förpackningar belastar miljön 

 betydligt mer.  

•	 Frysning förlänger många 

 råvarors och maträtters använd-

 ningstid. Dessvärre kräver det 

 mycket energi såväl hemma och i   

 butiken som under transportkedjan.  

•  Använd frysvaror mest under 

 vintern, då tillgången till färska 

 grönsaker är minst.  

•  Kontrollera produktens ursprungs-

 land på förpackningen. Ibland kan  

 förpackningen vara missvisande,  

 och en produkt som ser ut som  

 finländsk har kanske odlats 

 utomlands.  

•  Tänk på att köpa högförädlade 

 frysta livsmedel. En djupfryst bake- 

 off-bulle belastar miljön tio gånger  

 så mycket som en vanlig bulle. 

•  Inte ens frysvaror håller för evigt.   

 Se alltså regelbundet över vad 

 du har i frysen och använd 

 produkterna i tid. 

FrYSDISKAr MED loCK 
SPArAr EnErGI I BuTIKEn. 
InoM S-GruPPEn hAr 
AllA nYA FrYSDISKAr 
loCK oCh ÄlDrE FrYS-
DISKAr FörSES MED loCK. 

Ekoduell Kartongförpackning       vs. metallburk        

Mjukpapper
och tvättmedel
hushållspapper, toalettpapper, 
pappersnäsdukar och rengörings- 
och tvättmedlen är ofta miljömärkta. 

Det räcker med några bra produkter 

•	 Med ett bra allrengöringsmedel  

 klarar man sig långt när man 

 städar hemma.  

•  Kom också ihåg gamla goda knep: 

 ättika kan användas som skölj-

 medel i tvättmaskinen samt för att 

 ta bort svettlukt. Med bikarbonat   

 kan man ta bort fläckar på kärl.  

•  undvik effektiva rengöringsmedel   

 som marknadsförs som antibakte-

 riska. De är skadliga för miljön och  

 på sikt också för hälsan.  

Ekoduell Färskfolie       vs. aluminiumfolie      

Tvätta rätt 

•  Den största miljöbelastningen av  

 klädtvätt uppkommer under själva  

 tvättprocessen. Tvätta alltså inte 

 kläder i onödan, fyll maskinen och 

 använd rätt tvättemperatur. Att 

 tvätta vid 40 grader tar betydligt 

 mindre energi än tvätt vid 

 60 grader.  

•  Använd rätt mängd tvättmedel,   

 exakt enligt anvisningarna.  

•  Välj produkter som inte innehåller   

 onödiga kemikalier, som färgämnen  

 eller parfym. 

•	 Miljömärkningen är frivillig och   

 företagen måste betala för den.  

•  Exempelvis produkter som beviljats  

 Svanen har bedömts vara mer  

 ekologiska under sin livscykel än   

 andra motsvarande produkter 

 i genomsnitt.

Torkstreck       vs. torktumlare        

På Marthornas webbplats finns 
tips och råd för städning och 
textilrengöring samt information 
om kemikalier 
www.martat.fi/

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

Renlighet 
är halva 
maten.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/fi_FI/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kelmu_vs_folio/fi_FI/kelmu_vs_folio/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/narukuivatus_vs_kuivausrumpu/fi_FI/narukuivatus_vs_kuivausrumpu/
http://www.martat.fi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/fi_FI/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/
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•	 Kosmetikprodukternas trygghet  

 regleras genom lagstiftningen, och 

 det finns bestämmelser om bl.a.   

 maximimängderna av vissa ämnen.  

•	 Markeringarna på ytterhöljet och 

 bruksförpackningen fastställs också 

 i lag. InCI-listan på kosmetikproduk-

 ter redogör för ingredienserna i 

 produkten.  

•  Förvara produkterna på rätt sätt.   

 Alltför höga temperaturer förstör   

 många fetter och andra ämnen.  

•  undvik överförpackade produkter.

•  naturkosmetika tillverkas av före-

 trädesvis naturliga ingredienser, vars  

 ursprung ska kunna verifieras. Det  

 finns inget gemensamt certifie-

 ringssystem för naturkosmetika.

•  naturkosmetika är ofta förknippad  

 med etiska och ekologiska synpunk-

 ter. Många produkter som mark-

 nadsförs som naturkosmetika är   

 tillverkade av ekologiska råvaror. 

•	 I Finland har föreningen Pro natur-

 kosmetik fastställt kriterier för   

 naturkosmetika som baserar sig på  

 de allmänna europeiska kriterierna. 

Ekoduell Flytande tvål        vs. fast tvål        

ingredienserna i kosmetika anges på produkten.

We Care icon  

•  Sokos produktserie We care Icon  

 av smink och hudvårdsprodukter 

 är parabenfria och innehåller inga 

 sådana parfymkomponenter, 

 mineraloljor eller animaliska 

 råvaror som är kända allergener.  

•  Både kropps- och ansikts-

 produkterna innehåller i snitt 

 96 procent naturliga ingredienser. 

•  Förpackningarna är lätta och 

 tillverkade av returplast. 

•  Minska mängden blöjavfall 

 genom att använda tygblöjor,  

 de finns numera också av 

 rättvis bomull.  

•  Engångsblöjor finns också som  

 biologiskt nedbrytbara alterna-

 tiv. Kontrollera bestämmelserna 

 i din kommun om vad som får  

 kastas med bioavfallet. 

I Allergiportalen för kosmetika 
finns massor av information också för 
dem som inte lider av någon allergi 
www.kosmetiikka-allergia.fi/

S-GruPPEn FICK FInT BETYG 
(7 PoÄnG AV 9 MöJlIGA) I 
WWF:S PAlMolJErAnKInG 2011. 
S-GruPPEn hAr ArBETAT För 
ATT DElS hITTA AlTErnATIV 
TIll PAlMolJAn SoM AnVÄnDS 
I olIKA ProDuKTEr, DElS KöPA 
AnSVArSFullT ProDuCErAD 
PAlMolJA. SoK Är MEDlEM 
AV rSPo (Roundtable foR 
SuStaInable Palm oIl).

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

djurtest och palmolja 

•  Det har redan i flera år varit 

 förbjudet att testa befintliga 

 kosmetikaprodukter på djur.  

•  De sista förbuden mot djurtestning  

 av ingredienser i kosmetika träder 

 i kraft 2013.  

•  Palmolja är en råvara som används  

 i många kosmetikprodukter och   

 livsmedel. odling av oljepalmer   

 förstör bl.a. regnskolar i 

 Sydostasien.  

•  Palmolja finns i kosmetika under  

 olika benämningar som kan vara 

 svåra att identifiera.  

•	 Palmolja produceras numera också  

 allt mer på ett hållbart sätt. I t.ex.   

 produkter med rSPo-certifikat   

 används palmolja av känt ursprung. 

Inom kosmetika och hygienprodukter 
fokuserar man numera på bl.a. kemikalier. 
Genom att handla med eftertanke kan 
man minska på miljöbelastningen. 

Kosmetika 
och hygien‑
produkter

miljövänligare blöjor

Skönheten 
sitter i 

betraktarens 
öga.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/palasaippua_vs_nestesaippua/fi_FI/palasaippua_vs_nestesaippua/
http://www.kosmetiikka-allergia.fi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/palasaippua_vs_nestesaippua/fi_FI/palasaippua_vs_nestesaippua/
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Kläder 
och textilier
lär dig känna igen förstklassiga och hållbara 
textilier som du har glädje av under en lång 
tid. Bygg upp din garderob på basplagg 
av god kvalitet och piffa upp den med 
moderiktiga detaljer och accessoarer. 

•  En god tumregel när du köper 

 textilier och kläder är att eftertanke  

 lönar sig. Plagg som man aldrig  

 använder kostar pengar och 

 belastar miljön.  

•  Kläder och skor tillverkas ofta   

 genom en lång process som kan   

 vara svår att överblicka. Etiska och  

 ekologiska frågeställningar spelar   

 en viktig roll i klädseln. 

•  naturfiber är inte nödvändigtvis  

 detsamma som ekofiber. Till 

 exempel bomullsodlingar kräver   

 mycket vatten och belastar miljön.  

•	 Ekologisk bomull odlas utan   

 kemiska bekämpningsmedel och   

 konstgödsel. odlingen är växelbruk,  

 som garanterar att markerna används  

 på ett mångsidigt sätt och jordmånen  

 får återhämta sig. 

•  Titta på tvättråden innan du köper  

 ett plagg. om ett vardagsplagg 

 kräver kemtvätt är det kanske inte 

 ett så smart köp.  

•  Ta hand om textiler, väskor och skor  

 så håller de längre.

•  Ge vidare plagg som är användbara 

 eller t.o.m. oanvända till t.ex. till 

 välgörenhet eller dina vänner. 

•  Tvätta inte kläder i onödan. Vädra 

 och borsta av dem så håller de längre.

Ekoduell Yllepläd        vs. fleecepläd        

SoK Är MED I DET EuroPEISKA 
InITIATIVET För KVAlITETS-
öVErVAKnInG BuSInESS SoCIAl 
CoMPlIAnCE InITIATIVE. SYFTET 
MED BSCI Är ATT FörBÄTTrA 
ArBETSFörhållAnDEnA I VISSA 
rISKlÄnDEr TIll DEn nIVå SoM 
FASTSTÄllS I InTErnATIonEllA 
AVTAl. GEnoM SAMArBETE VIll 
MAn SÄKErSTÄllA ATT DE Pro-
DuKTEr SoM ErBJuDS TIll Kon-
SuMEnTErnA hAr TIllVErKATS 
unDEr SoCIAlT oCh ETISKT 
ACCEPTABlA FörhållAnDEn. 

Kampanjen 
Rena Kläder i Finland 
www.puhtaatvaatteet.fi/ 
(endast på finska)

MER OM DETTA på yhteishyvä.fi (på finska).

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/villahuopa_vs_fleecehuopa/fi_FI/villahuopa_vs_fleecehuopa/
http://www.puhtaatvaatteet.fi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/villahuopa_vs_fleecehuopa/fi_FI/villahuopa_vs_fleecehuopa/
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eu ecolabel 
Den s.k. Eu-blomman är ett miljö-
märke som beaktar bl.a. energi-
förbrukning, vatten- och luftför-
orening, uppkomsten av avfall, 
hållbart skogsbruk, buller och 
förorening av jordmånen. 
www.ymparistomerkki.fi/
eu-kukka/svenska

rättvis handel innebär att 
odlarna får ett garanterat pris för 
produkterna. Dessutom är det 
förbjudet att använda barnarbets-
kraft och många kemikalier. Märket 
stödjer övergången till ekologiskt 
jordbruk och miljöbestämmelserna 
för det skärps hela tiden. 
www.reilukauppa.fi

det är smart att köpa mat
i stora förpackningar
Det viktiga där du väljer förpacknings-
storlek är att du använder allt det du 
köper. Det kan kännas lockande att 
köpa en stor förpackning t.ex. eftersom 
priset per kilo är lägre. Men om du blir 
tvungen att slänga en del av produk-
ten med bioavfallet, blir det inte alls 
förmånligare än om du hade köpt en 
liten förpackning och använt upp allt. 
Bioavfallet från förpackningen belastar 
miljön mer än själva förpackningen. Att 
köpa yoghurt i en enlitersförpackning 
är ingen ekologisk handling jämfört 
med bägare, om en fjärdedel av yog-
hurten i kartongen inte blir uppäten.
 
           www.mtt.fi/futupack (på finska)

tygkasse är ett miljövänligt val
hurdan kasse du har spelar en obetyd-
lig roll jämfört med vad du lägger i 
kassen. Trots att en del kassar är mer 
ekologiska än andra, så är de ekolog-
iska konsekvenserna av vad du köper i 
matbutiken och hur du tar dig till och 
från butiken betydligt större. lägg i 
huvudsak vegetabiliska produkter i kas-
sen, gå till butiken samtidigt som du är
ute och rör dig i andra ärenden och an-
vänd så mycket som möjligt med kol-
lektiva färdmedel, cykel eller gå till fots. 

vanliga märken och beteckningar

Färdigmat är oekologiskt
hur ekologisk färdigmat är varierar 
mycket. Färdigmat tillreds i stora sat-
ser och därför kan miljöbelastningen 
per portion vara mindre än om man 
skulle tillreda samma måltid hemma. 
Exempelvis långkok i ugn kräver 
mycket energi.  
 
närproducerad mat är bra 
för klimatet
närproducerad mat är inte nödvän-
digtvis ett klimatvänligt val. Produkter 
som transporteras i små partier med 
t.ex. skåpbil kan få ett betydligt större 
ekologiskt fotavtryck än produkter 
som transporteras med båt eller last-
bil långa sträckor. Genom att köpa 
närproducerat stödjer du lokala pro-
ducenter och vet var maten kommer 
ifrån.
  
Alla tillsatsämnen är skadliga
Många tillsatsämnen är s.k. natur-
enliga ämnen, dvs. de förekommer 
också i naturen. Alla tillsatsämnen är 
alltså inte konstgjorda eller skadliga. 
Tillsatsämnen används bl.a. för att 
förbättra hållbarheten, vilket gör livs-
medlen mer ekologiska. 

Vad är tillsatsämnen? 
www.yhteishyva.fi/ (på finska)

Fakta eller myt?  
Tänk på detta när du väljer

svanmärke
Kriterierna för Svanmärket 
beaktar produktens energi- 
och materialeffektivitet 
under hela dess livscykel.  
www.joutsenmerkki.fi/svenska

solmärket ”luomu”
Ekomärket garanterar att minst 
95 procent av de ingredienser 
som härstammar från jordbruk 
har producerats ekologiskt. 
www.luomu.fi (på finska)

eulövet I juni 2012 ska alla 
ekologiska produkter förpackade 
inom Eu märkas med Eu:s eko-
märke.
http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/consumer-confidence/
logo-labelling_sv

rainforest Alliance 
arbetar för att bevara den biolo-
giska mångfalden och samtidigt 
bereda odlare I tropikerna och 
deras anställda möjligheter att få 
en tillräcklig utkomst enligt prin-
ciperna för hållbar utveckling. 
www.rainforestalliance.org 
(på engelska)

gott från Finland beviljas av 
Finfood till livsmedel som tillver-
kats i Finland och huvudsakligen 
(minst 75 %) av finländska råvaror. 
www.hyvaasuomesta.fi (på finska)

utZ-certifikatet beviljas bl.a. kaffe, 
te och kakao. På odlingarna över-
vakas användningen av jordbruks-
kemikalier och arbetarnas rättighe-
ter och förhållanden tillgodoses. 
www.utzcertified.org/ (på engelska)

Öko tex är ett märke för prod-
uktsäkerhet. I kriterierna betonas 
att produkten inte får innehålla 
cancer- eller allergiframkallande 
färgämnen, att den har testats på 
bekämpningsmedel och tungme-
taller och att maximigränserna för 
formaldehyd inte får överskridas. 
www.oeko-tex.com

msC
MSC-märket garanterar att prod-
ukten följer principerna för hållbart 
fiske. www.msc.org

nyckelflaggan är ett märke 
som beviljas av Förbundet för 
Finländskt Arbete till varor och 
produkter som tillverkats huvud-
sakligen av finländska råvaror och 
i Finland. åtminstone 50 procent 
av råvarorna ska vara inhemska.
www.avainlippu.fi (på finska)

greenPalm är ett certifikat för 
palmolja som producerats på ett 
ansvarsfullt sätt. Dess syfte är att 
motarbeta etiska och ekologiska 
problem i palmoljeproduktionen. 
www.greenpalm.org (på engelska)

ABC-KEDJAn SÄlJEr EKoFlEx E85-MoTorBrÄnSlE SoM BIDrAr TIll ATT MInSKA KolDIoxIDuTSlÄPPEn Från 
BIlAr MED uPP TIll 80 ProCEnT. DET Är En InhEMSK ProDuKT SoM TAGITS FrAM För FInlÄnDSKA Förhål-
lAnDEn. EKoFlEx E85 InnEhållEr 80–85 % BIoETAnol SoM TIllVErKAS AV BIoAVFAll Från lIVSMEDElSIn-
DuSTrIn oCh MATBuTIKErnA. E85 KAn AnVÄnDAS I BIlAr SoM uTruSTATS MED FlExFuEl-MoTor. EKoFlEx E85 
hAr BEVIlJATS nYCKElFlAGGAn. SE VAr Du KAn TAnKA E85 På ABC-STATIonErnA På  WWW.ABCASEMAT.FI.

nyckelpigan är ett ekomärke 
som beviljas av Förbundet för 
ekologisk odling till finländska 
regionalt producerade produkter 
som uppfyller de officiella kriteri-
erna för ekologisk odling.
www.luomuliitto.fi (på finska)

Om du tar bilen till butiken, 
tänk på att köra ekonomiskt. 

Mer om detta finns på 
www.motiva.fi 

(på finska)

http://www.ymparistomerkki.fi/eu-kukka/svenska
http://www.ymparistomerkki.fi/eu-kukka/svenska
http://www.reilukauppa.fi/
http://www.mtt.fi/futupack
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ostoksilla/mita_lisaaineet_ovat/fi_FI/mita_lisaaineet_ovat/
http://www.joutsenmerkki.fi/svenska
http://www.luomu.fi/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_sv
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_sv
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_sv
http://www.rainforestalliance.org/
http://www.hyvaasuomesta.fi/
http://www.utzcertified.org/
http://www.oeko-tex.com/
http://www.msc.org/
http://www.avainlippu.fi/
http://www.greenpalm.org/
http://www.abcasemat.fi/
http://www.luomuliitto.fi/
http://www.motiva.fi/
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Foodie.fm
Tycker du att det tar för mycket tid att planera maten 
för varje dag? I tjänsten Foodie.fm kan du lägga upp 
en köplista, få recepttips och förslag enligt dina egna 
preferenser. Du kan välja produkter t.ex. med tanke 
på allergier eller livsstil, t.ex. ekologiskt. när du väljer 
ett recept, läggs ingredienserna automatiskt in på 
köplistan. Du kan sedan spara listan eller skicka den till 
någon annan i samma hushåll. Tjänsten tipsar dig också 
om förmånliga produkter och priser. Foodie.fm kan an-
vändas på webben, i Facebook eller med smarttelefon. 

www.foodie.fm  (på finska)

rainbowproduktsökning  
Sortimentet för S-gruppens egna rainbowprodukter 
ökar hela tiden. Med produktsökningen kan du utforska 
sortimentet på många olika sätt: Behöver du t.ex. glu-
tenfria eller laktosfria produkter? Är du intresserade av 
ekologiska rainbowprodukter? Visste du att det finns 
ekologiska alternativ från rybsolja till tomatkross och 
från ägg till blåbärsyoghurt? om ditt val är rainbow-
livsmedel som beviljats Gott från Finland-märket, hittar 
du produkter i alla kategorier. 

www.rainbow.fi/rainbow-tuotteet/tuotehaku (på finska)

Yhteishyvä.fi 
hur viker man en påse för bioavfall av en tidning? Be-
höver du tips för källsortering? Behöver du gymparåd 
eller recept för en festmiddag? handledning för att 
rusta upp cykeln? Eller tips för val av hushållsmaskiner? 
Vill du se hur ett proffs skalar en kålrot eller tillreder 
majonnäs? Allt detta och mycket mer finns (på finska) 
som text, bilder och t.o.m. video på Yhteishyvä.fi. www.
yhteishyva.fi/ 

www.yhteishyva.fi (på finska)

Tips på webben 

Andelsverksamhet skapar välfärdFo
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http://www.foodie.fm/
http://www.rainbow.fi/rainbow-tuotteet/tuotehaku
http://www.yhteishyva.fi/
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