SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER
Vet du varifrån din
mat kommer?
Av den mat som äts i Finland är cirka 80 %
tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens
råvaror är finländska.
Livsmedelsproduktionen är global. Effektiva
transportsystem möjliggör transport av mat och
råvaror runt jorden. Utan import skulle vi inte
ha bananer, kaffe eller salt.
Finländarna väljer allt mer utländska produkter
fastän samma produkter även produceras i
hemlandet. Av osten som vi äter är hälften
utländsk. Även importen av kött ökar.

Har du tänkt på vilka Vad är viktigt för dig när
skillnaden mellan mat du gör dina matval?
och mat?
De flesta vill förverkliga sina värderingar i de egna
När maten kommer långt ifrån är det inte
helt lätt att säkerställa matens ursprung,
produktionssätt, möjliga etiska problem och
mellanhänder.
I Finland har det gjorts ett stort arbete för att
främja matens säkerhet. Vår matkedja har i
många frågor bundit sig till ännu godare
verksamhetssätt än vad lagen förutsätter och
matkedjan har även en fungerande
egenkontroll.

?

När maten är inhemsk är det lätt att få
information om den.

Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

uppköpen, inte minst gällande val av mat.
Det är viktigt, men inte helt lätt.

Den här guiden är gjord som en snabbguide för
att underlätta konsumentens medvetna val. Varje
påstående grundar sig på forskningsuppgifter som
hittas i länken i samband med texten.
Bakom guiden står aktörer i den finländska
matkedjan, som också betjänar konsumenter.
Ta gärna kontakt!
Jord- och skogsbruksministeriet
Föreningen Matinformation rf
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL)
Päivittäistavarakauppa ry (PTY)
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
ProAgria Centralernas Förbund
SLC - Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund

Tuoteturvallisuus (Ruokatieto) http://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/ruokaketjun-vastuullisuus/tuoteturvallisuus
Lähiruokaselvitys (MMM) http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/65w1I3c5F/Lahiruokaselvitys_valmis.pdf
Elintarviketurvallisuusselonteko (MMM) http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/5jIWVy6qy/Elintarviketurvallisuusselonteko.pdf
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GENOM DINA MATVAL PÅVERKAR DU...
• producentens sysselsättning och välmående – du skapar välmående för dem som deltagit i att
producera maten som du köper
• produktionssätt och inköpsställets utbud – det du köper, det tillverkas
• miljöns tillstånd – olika konsumtionsval förorsakar miljöbelastning av olika storlek
• din egen och dina närmastes hälsa och välmående
• lokalt välmående – genom att köpa närproducerat stöder du ditt eget områdes välmående.

Ruokaketjun vastuullisuus (Ruokatieto) http://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/ruokaketjun-vastuullisuus
Ruokaketju (Kuluttajaliitto) http://www.kuluttajaliitto.fi/teemat/elintarvikkeet_ja_ravitsemus/ruokaketju
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FEM FRÅGOR OM
MATVAL

–
1. Kvalitet kostar en gnutta mera
2. Mat skapar arbete och välmående
3. Vardagliga val avgör
4. Släng inte bort mat
5. Informationen finns på förpackningarna
–
www.ruokatieto.fi/snabbguide
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Är du beredd
att betala för
kvalitet?

1

KVALITET KOSTAR
EN GNUTTA MERA

Elintarviketurvallisuus (Kuluttajaliitto) http://www.kuluttajaliitto.fi/teemat/elintarvikkeet_ja_ravitsemus/elintarviketurvallisuus
Ruuan puhtaus on tietoinen valinta (Hyvää Suomesta) http://www.hyvaasuomesta.fi/hyvaa-suomesta-merkki/miksi-valita-suomalaista/ruuan-puhtaus-tietoinen-valinta
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1. KVALITET KOSTAR EN GNUTTA MERA
Mat av god kvalitet smakar gott och den är ansvarsfullt
producerad. Det ger dig en bra känsla och gott samvete.
En ansvarsfull produkt är
• språbar och ursprungsmärkt
• färsk
• säker.
En ansvarsfull matkedja sköter om människors,
djurs och miljöns välmående.

Finländsk mat är världens tryggaste. Det har hela
matkedjan jobbat för i årtionden.
6

Finns det
människor i din
näromgivning som
får sitt levebröd
från maten?

2

MAT SKAPAR ARBETE
OCH VÄLMÅENDE

Tietohaarukka (Ruokatieto) http://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/tietohaarukka/yleista
Tilastokeskuksen pala Kansantalouden tilinpidosta http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=080_vtp_tau_080&path=../database/StatFin/kan/vtp/&lang=3&multilang=fi
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2. MAT SKAPAR ARBETE OCH VÄLMÅENDE
Finländsk mat sysselsätter
•

över 80 000 råvaruproducenter

•

cirka 40 000 personer inom förädling av mat och råvaror

•

uppskattningsvis åtminstone 70 000 finländare inom parti- och detaljhandeln

•

cirka 60 000 inom restaurangtjänster.

Dessutom jobbar en stor mängd finländare till exempel med transporter.

Matens mervärdesskatt och andra skatter skapar
välmående för alla finländare.
En betydande mängd sakkunniga sköter om
matkedjan utveckling och säkerhet.
Hela matkedjan sysselsätter totalt cirka
300 000 finländare. Det är 12 % av arbetskraften.

Om varje finländare varje månad för ytterligare en euro köpte livsmedel tillverkade
i Finland skulle det i vårt land skapas 1 500 nya arbetsplatser för ett år.
8

Vet du hur dina val
påverkar din hälsa
och klimatet?

3

VARDAGLIGA VAL
AVGÖR

Kalaopas (WWF) http://wwf.fi/kalaopas
Ravitsemussuositukset http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/vinkkeja+viisaisiin+valintoihin
Ympäristövastuu (Ruokatieto) http://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/ruokaketjun-vastuullisuus/ymparistovastuu-kattaa-elinkaaren
Ilmastomyönteinen ruoka (Ilmasto-opas) https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-ruoka.html

9

3. VARDAGLIGA VAL AVGÖR
• Ät mångsidigt. Näringsrekommendationerna
och tallriksmodellen hjälper dig.
• Ät mycket grönsaker enligt vad säsongen
erbjuder.
• Ät inhemsk insjöfisk och annan ansvarsfullt
producerad fisk.
• Ta ansvarsfull produktion i beaktande när du
väljer kött och välj mångsidigt olika styckdelar.
• Välj produkter, vars produktionsförhållanden
du känner till, eller kräv matkedjan på
information om hur maten har producerats.

Vårt största hälsoproblem är övervikt.
2/3 av männen och hälften av kvinnorna är
överviktiga. Genom dina egna val kan du
inverka på övervikt och andra hälsoproblem.

Jordens största problem är den tilltagande
klimatförändringen, vilken påverkas
av mat, trafik och boende. Genom att
välja klimatvänlig mat kan du bromsa
utvecklingen.
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Kan du tillreda
mat av rester?

4

SLÄNG INTE
BORT MAT

Saa syödä! -hanke http://www.saasyoda.fi
Hävikistä herkuksi https://www.facebook.com/havikistaherkuksi
Foodspill-tutkimushanke (MTT) https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/foodspill
Hyvin suunniteltu on puoliksi syöty (Ruokatieto) http://www.ruokatieto.fi/keittokirja/ideoita-arkeen/hyvin-suunniteltu-kokonaan-syoty
Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen käyttöpäivä (Evira)
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat+/vahimmaissailyvyysaika+ja+viimeinen+kayttopaiva+ajankohta/
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4. SLÄNG INTE BORT MAT
Konsumenten kan enkelt minska sina matutgifter genom
att hemma minska på matsvinnet.
• Planera dina uppköp.
• Köp rätt mängder så att maten inte hinner bli gammal.
• Lär dig läsa förpackningsmärkningar.
• Förvara rätt.
Visste du att många produkter går att använda även efter
datummärkningen? Lukta och smaka.
Efter Bäst före-datumet är mat som har förvarats rätt ätbar och säker om utseendet och
lukten är oförändrade (t.ex. torrskaffning och surmjölksprodukter).
Sista förbrukningsdagen-märkningen används ofta för livsmedel som lätt förfars, t.ex.
fisk och köttprodukter. Det är uttryckligen fråga om den sista förbrukningsdagen. Matkedjans
aktörer och livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att livsmedel inte äts efter sista
förbrukningsdagen.

I Finland slängs årligen 400 000 000 kg ätbar mat bort. Av det är hushållens
andel cirka 150 000 000 kg. För en familj på fyra personer kan den bortslängda
maten uppgå till 100 kg per år och över 2 kg per vecka. Det är mycket även räknat
i pengar.
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Kan du tyda
förpackningsmärken?
–
Vågar du fråga ifall
du inte hittar
information?

5

INFORMATIONEN FINNS
PÅ FÖRPACKNINGARNA

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät (Evira) http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat+
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät (Kuluttajaliitto) http://www.kuluttajaliitto.fi/teemat/elintarvikkeet_ja_ravitsemus/elintarvikkeiden_pakkausmerkinnat
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5. INFORMATIONEN FINNS PÅ FÖRPACKNINGARNA
• Förpackningsmärkningar innehåller mycket
faktainformation om produkten.
• Om produktmärkningarna inte innehåller den
information du behöver, fråga i butiken eller ta kontakt
med tillverkaren. Kontaktinformationen finns på
förpackningen.
• Det är smart att fråga om produkters och råvarors
ursprung såväl i butiken som på restaurangen.
• All information som finns på nätet eller i media är inte
tillförlitlig. Ta reda på innan du övertygas.

Förpackade livsmedel innehåller mycket information om produkten.
Vill du ha mera information om ursprung eller näringsvärde,
kontrollera på nätet eller ta kontakt med tillverkaren. Då får du
information som inte ryms på förpackningen.
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