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Gör

Vad skall jag tänkapånär jag som
konsument vill handla klimatsmartmat?
I daghandlarKlimat- och
hållbarhetsfråganom
klimatsmartamatinköp
ochpanelen svararpå
frågoromvitlökoch to-
mater.

■ Har det alls någon bety-
delse för klimat och håll-
barhet vad jag gör till var-
dags?Atthandlamathör till
vardagslivet och sker ofta
på rutin och med brådska
att snart kommahem.Ändå
är det just i den situationen
som det finns stora möjlig-
heter att göra skillnad – ge-
nomenmedvetentankeoch
kritisk blick för matvarans
transport och tillverkning.

Varför finns
inte svensk
lök i butiken?
FRÅGA: I år var det ett
gynnsamt år för vitlöksod-
ling med enorma skördar. I
min matbutik letade jag ef-
ter lokalt odlad vitlök men
väntade egentligen inte att
finna det.Men jag blev näs-
tan chockad av att finna att
all lök i den stora matbuti-
ken var odlad inte bara ut-
anför Sverige men i helt
andra världsdelar! Vitlöken
i butiken var odlad i Kina

ochgullökiAustralien!Hur
kan det förklaras när lan-
den dignar av vitlök inom
några kilometers avstånd
frånbutiken?

LUDVIG

SVAR: Din observation av
vitlöken är överraskande
för oss också. Vi har inget
självklart svar men flera
funderingar.
Vitlök kan odlas i hela

Sverige, kan lätt lagras i
hemmet och är en matvara
som konsumeras i tämligen
begränsade volymer. Den
borde därför inte vara ut-
präglat priskänslig.
Kan det vara så att ar-

betskraften är billigare i
Kina? Hur produceras vit-
lök i Kina vad gäller miljö
och arbetsförhållanden för
odlarna? Hur sker trans-
porten från Kina till buti-
ken i Sverige? Skulle det ha
någon inverkan på klimatet
och på livet i vår kommun
om vitlöken för Kungälvs-
borna odlades här? Skulle
kunderna i Kungälv gärna
betala litemer för vitlök om
den var producerad när-
mare, åtminstone iEuropa?

Vilka tomater
ska jagvälja?
FRÅGA: Vi äter mycket to-

mater i vår familj. Vilket är
det mest klimatsmarta va-
let av tomater? Jag har hört
att tomater från medel-
havsregionen skall vara väl
så klimatvänliga som
svenskodlade, i alla fall un-
der vintern?!

HELENASVENSSON

SVAR: Vad är ”klimats-
mart”? Vanligen menar
man utsläpp av klimatgaser
som koldioxid i samband
med transporten mellan
produktion och försäljning.
När det gäller färska grön-
saker är det ibland aktuellt
med flygtransport. Detta är
det sämsta ur klimatsyn-
punkt eftersom det medför
stora utsläpp av klimatga-
ser från flygbränslet. Andra
transportmedel som lastbil,
tåg, båt ger mindre klimat-
effekter. Produktionsme-
toden är viktig – hur belys-
ning och uppvärmning
sker, hur växtnäring och
bekämpning av skadein-
sekter sker, hur plastmate-
rial (fossil källa) för tun-
nelväxthus hanteras mm.
Det finns ingen lag som
kräver redovisning av pro-
duktionsmetoden och det
kanvaranästanomöjligt för
en vardagskonsument att
finnaut.
Men det finns några

enkla riktlinjer:
● Lokalproducerade pro-

dukter underlättar konsu-
mentkontakt och insyn i
produktionsmetoden

● Ät efter säsong. Toma-
ter kan odlas i vår del av
världen under den ljusa de-
len av året med förnybar
energi. Det är det mest kli-
matsmarta!

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com
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