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Skrivelsen
Jakob Dencker m.fl. (MP), föreslår att stadsdelnämndens förskolor, omsorgsverksamheter och förvaltning inför en köttfri dag i veckan. Skrivelsen bifogas i sin helhet.
Förvaltningens svar
Ledningspersonal och samtliga medarbetare vid nämndens förskolor i Rinkeby-Kista är
medvetna om klimat-, miljö-, hälso- och ekonomifrågor. Förskolorna har minst två,
ofta tre, köttfria dagar i veckan. Matsedlarna är väl sammansatta och tar hänsyn till
matleveransdagar för att maten ska vara så fräsch och näringsriktig som det är möjligt.
Inom nämndens äldreomsorgsverksamhet tillagas ingen mat. Externa leverantörer levererar lunch- och middagsmål till de äldre inom vård- och omsorgsboende. På matsedeln
finns varje dag tre till fyra fisk-, kött- och vegetariska rätter att välja mellan. Lunchen
består av huvudrätt och dessert och middagen av huvudrätt. Den mat som ska serveras
väljs av personal tillsammans med de boende.
Inom nämndens dagliga verksamhet tillagas och serveras luncher till brukare och personal. Matsedeln varierar under veckan med vegetariska -, kött- , fisk - och fågel-rätter
varav minst en dag i veckan är köttfri.
Vid nämndens gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning planerar de boende tillsammans med personalen matsedeln. Matsedeln är varierad och minst en dag är
köttfri. De boende köper in och tillagar maten själva.
Bilaga: Skrivelse av den 3 november 2011 från Jakob Dencker m.fl. (MP)
____________________________
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SKRIVE LSE O M EN KÖTTFR I DAG I VECKAN
Jakob Dencker (mp) , Birgitta Hald-Svensson (mp)
Hans Andersson (mp), Aku Tarras Wahlberg (mp)
Vi föreslår att stadsdelens förskolor, omsorgsverksamheter och förvaltning inför
en köttfri dag i veckan.
Köttfri måndag finns det en kampanj som heter, varför inte förena oss med den?
Det finns många stora och små städer som har tagit detta steg, San Francisco, Kapstaden, Bremen, Gent, Östersund och nu senast Helsingfors. Vår stadsdel skulle kunna
finnas bland dem som tagit detta viktiga steg och därmed bli en av förebilderna.
Varför ska vi göra detta?
AV KLIMATSKÄL: Enligt FN står djurhållningen för större klimatpåverkan än transporterna, 18 % av växthusgaserna bedöms komma från djurhållningen.
AV MILJÖSKÄL: Boskapssektorn är en av de sektorer som bidrar till de allvarligaste
miljöproblemen på lokal och global nivå.
AV HÄLSOSKÄL: Världscancerfonden avråder från processade charkvaror som korv
och hamburgare. Att minska köttförbrukningen hjälper till att bekämpa cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes och fetma.
AV EKONOMISKA SKÄL: Det är 15 gånger dyrare att framställa animaliskt protein
jämfört med vegetabiliskt.
Visste du att svensken äter 60% mer kött 2010 än 1960? Djurhållningen tar upp mer än
70% av världens jordbruksmark och 1/3 av jordens isfria yta. Köttkonsumtionen, som
tar upp så del av odlingsmarken, ökar klyftorna mellan fattiga och rika genom högre
matpriser. 80% av Sveriges jordbruksmark används till foder åt boskap, en av de
främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön med bottnar utan syre. 50% av fodret till våra djur importeras dessutom, t ex 385000ton sojabönor från Amazonas som
bidrar till skövlingen av regnskogen och därmed till att jordens viktiga lungor och syreproduktion minskas.
Vegetarisk mat behöver inte betyda sojakorvar och sojabiffar. Det finns fantastiska
grönsaksgratänger och sallader med nötter, vegetarisk lasagne, kryddade soppor med
nybakat bröd, spenatpajer med ost osv osv…..
Visst ska vi väl kunna ta ett sånt litet steg!

