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Han lovade  
korna ett  
bättre liv

Ekologiskt  
för både smaken 
och miljön

Gör nytt av gammalt 

Mer svenskt i köttdisken



Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar Willy, Putte, Stefan och Thomas med personal.

Fler och fler börjar fundera över hur och var maten vi äter produceras. 
När vi kan, vill vi nog alla konsumera på ett sätt så att vi minimerar 
övergödning och koldioxidutsläpp i vår natur. 

De senaste åren har utbudet av ekologiska varor på ICA Maxi Motala 
ökat enormt. Vad du än letar efter i vår butik, kan du oftast hitta ett 
ekologiskt alternativ. För oss är det självklart och viktigt att ha ett 
stort ekologiskt utbud, eftersom vi bryr oss om både vår miljö och  
vad du som kund vill ha. Det utbudet växer snabbare än något annat  
i butiken i dag.

En aspekt på miljön är förstås transporterna. Det är en av anledningarna 
till att vi också har ett stort sortiment av närodlade produkter från leve-
rantörer i Motala och resten av Östergötland. Vi vill bidra till ett starkt, 
levande lokalt näringsliv och därför tycker vi att det är viktigt att stötta 
det lokala. Dessutom håller lokalt och närproducerat ofta en mycket 
hög kvalitet. Vi letar hela tiden efter nya, lokala producenter med varor 
som kan komplettera vårt sortiment.

För många kunder är det en viktig kvalitetsfråga att deras livsmedel  
är producerade i Sverige, inte minst gäller det köttet. I höst gör vi på 
ICA Maxi en stor satsning på svenskt kött som du kan läsa mer om  
på sidan 10-11.

Det här numret av Handplockat har ekologiskt och närproducerat som 
lite av ett tema. Missa inte reportaget om Blåklint, ett nytt östgötskt 
varumärke som är både eko och närproducerat, eller artikeln om alla 
ekologiska frukter och grönsaker som finns i vår butik. Vi tipsar också 
om den nya trenden med återbruk där gamla saker får nytt liv.

God läsning och skön höst!

Handplockat produceras av ICA Maxi i Motala  
Distribution: med Motala & Vadstena Tidning. 
Text och projektledning: Granit PR & kommunikation, Motala.  
Formgivning: Göta Kommunikation, Motala. 
Foto: Petter Blomberg, Björn Spjut. 
Tryck: Danagårdhs Litho, Motala.
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Var produceras maten?

MOTALA HAR VÄXTKRAFT!

har inte lagt sig
Cecilias ilska 
Motalakonstnären Cecilia Massi är verkligen arg på cancer. Förra 
året samlade hon in drygt 56 000 kronor till förmån för cancer-
forskningen och i år hoppas hon samla in minst lika mycket med 
sin vykortsförsäljning av tavlan ”Fuck cancer”.

Sedan förra hösten hänger Cecilia Massis 

tavla ”Fuck cancer” på ICA Maxi Motala, 

sedan köpmannen Willy Jernberg lagt 

det högsta budet på tavlan.

Inför höstens Rosa bandet-kampanj 

började Cecilia Massi fundera på hur 

hon skulle kunna stödja cancerforsk-

ningen i år. 

 – Jag har fått en del frågor från per-

soner som på något sätt vill ha motivet 

hemma. Det var så idén på att sälja tav-

lan som vykort började växa fram. 

Och sedan tog Cecilia kontakt med Ala-

tryck i Vadstena och en rad försäljnings-

ställen runt om i länet. Bland annat ICA 

Maxi Motala som nappade direkt på 

idén att sälja vykorten. Nu finns de i för-

butiken.

 – Ala-tryck har tryckt korten nästan 

gratis och de butiker och kiosker som  

jag kontaktade tvekade inte att hjälpa 

till med försäljningen. 

Det innebär att Cecilia kan skicka vidare 

nästan hela den summa som hon får in 

via försäljningen av vykorten.

 – Korten kostar 25 kronor och i år 

hoppas jag självklart att försäljningen 

ska ge mer än de 56 802 kronor jag fick 

in förra året. Och är det någon som vill 

köpa vykorten som inte hittar dem i en 

butik eller kiosk är det bara att höra av 

sig till mig, så skickar jag vykort.

Utmana Cecilia
Förutom försäljningen av vykorten 

har också Cecilia dragit igång ytter-

ligare en insamling, eller utmaning.   

 – Den som vill kan betala en krona för 

varje kilometer jag cyklar, springer, sim-

mar eller åker skidor. Och du kan ju gi-

vetvis utmana dig själv också.

 
Det kan bli ganska dyrt med tanke på 
hur mycket du tränar?
 – Vi får väl se, men det kan nog bli en 

och annan cykeltur extra till utmaningen 

är över.

Den som vill komma i kontakt med  

Cecilia gör det lättast genom att skicka 

ett mejl till henne på adressen: info@
harmoni-motala.se Vill du vara med och 

utmana Cecilia, eller dig själv, kan du 

läsa mer om det på hennes Facebook- 

sida Träna för livet, som har den här länk-

adressen: www.cancerfonden.se/sv/
Stod-oss/insamlingar/?collection=9154

Helena Jonsson köpte två vykort av Cecilia Massi.  

4-5 Lars-Gunnar lovade 
kossorna ett bättre liv

7 Motalaborna  
gillar frukt  
och grönt

8 Så fixar du  
vardagsmaten på  
en halvtimma 

10-11 Svenskt kött skapar jobb  
i Östergötland 

14-15
Christer fick 
fiskeintresset 
med moders-
mjölken 

www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/
insamlingar/?collection=9154
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både eko och nära
Blåklint - 

För 20 år sedan bestämde sig Lars-Gunnar Samuelsson för att bli ekologisk bonde.  
I dag finns ett eget varumärke, Blåklint, med en hel serie ekologiska, närproducerade 
produkter. I höst flyttar hela företaget till Motala och snart finns Blåklints produkter 
även på ICA Maxis hyllor i Motala.

Det är en solig, varm sensommar-

dag när vi besöker Öjeby gård ut-

anför Linköping. I hagen går några 

kor och betar fridfullt. Lars-Gunnar 

har drivit Öjeby gård sedan 1976 

och för 20 år sedan tog han steget 

över till ekologiskt lantbruk.

 – Många sa att jag var galen, 

men jag trodde stenhårt på det, sä-

ger han. Vi kan inte hålla på att be-

spruta våra marker och vi måste ta 

hand om våra djur. Djuren och mil-

jön betyder oerhört mycket för mig.

 – Jag såg att korna fick skador 

på benen och att de inte mådde 

bra, säger han. Då tittade jag mina 

kor i ögonen och sa till dem att de 

skulle få något annat. Vi byggde en 

ny ladugård och började producera 

ekologisk mjölk.

Obesprutat varumärke
Nästa steg blev ett eget varumärke 

– Blåklint – med närproducerade, 

ekologiska produkter från gården. 

Under varumärket Blåklint säljer 

Lars-Gunnar Samuelsson och so-

nen Henrik allt från mjöl, ost och 

charkprodukter till höstens stora 

satsning på mjölk och yoghurt. Allt 

är ekologiskt och kommer från går-

darna Öjeby och Hulterstad i Öster-

götland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Blåklint är inte bara Östergöt-

lands landskapsblomma utan också 

en blomma som bara växer på obe-

sprutad mark, förklarar Lars-Gun-

nar. Vår idé är att våra produkter 

ska vara både närproducerade och 

ekologiska.

 – Många ekologiska produkter 

fraktas långa sträckor och mycket 

av det som är närproducerat är inte 

ekologiskt. Vi vill erbjuda konsu-

menterna båda delarna. Och fram-

för allt vill vi komma närmare kon-

sumenterna än man normalt gör 

som bonde. 

Nya mejeriprodukter
Både Lars-Gunnar Samuelsson och 

sonen Henrik är födda på Öjeby 

gård. Men sedan i våras är gården 

såld och nu satsar far och son allt 

på Blåklint. Råvarorna kommer 

fortfarande från de två gårdarna 

i Östergötland och nästa steg är 

en hel serie mejeriprodukter med 

mjölk, yoghurt och grädde som ska 

tillverkas vid ett mejeri i Hjo. Och 

snart går flytten från Linköping till 

Motala.

 – Vi letar kontor och lager för 

fullt, säger Lars-Gunnar Samuels-

son. I och med att våra produkter nu 

ska säljas i Motala också, så är det 

optimalt för oss att ha lagret där.

”Vill möta konsumenterna”
Under hösten kommer kunderna på 

ICA Maxi Motala att kunna hitta Blå-

klints produkter på hyllorna. I slutet 

av veckorna 39 och 40 finns också 

Lars-Gunnar i butiken där han kom-

mer att visa upp sina varor.

 – Vi är ofta ute i butikerna och 

träffar kunderna, säger han. Vi vill 

möta konsumenterna som köper 

våra varor och berätta om hur de 

produceras. För oss är full kontroll 

och öppenhet viktigt. Vem som 

helst är välkommen till gårdarna när 

som helst för att se hur råvarorna 

tas fram.

Intresset för att handla ekologiskt 
ökar och i år säljs det ekologiska 
varor som aldrig förr. Handlar du 
mer ekologiska varor?

Caroline Andersson:
– Det beror lite på priset, men vi  
handlar en hel del ekologiskt.

Daniel Håkansson: 
– Det kan jag nog bli lite bättre på,  
min sambo är miljömedveten och  
hon handlar nog mer ekologiskt än 
vad jag gör.

Gunnel Carlsson: 
- Ja absolut, finns den vara som jag ska 
ha som ekologisk så köper jag det. Jag 
tycker att vi hushållar lite illa med miljön, 
att handla ekologiskt är ett sätt för mig 
att bidra till en bättre miljö.

Henrik Stigh:
– I takt med ett utbudet har ökat så handlar  
vi också mer ekologiskt. Det är lättare att 
hitta de varor man vill han nu än det var  
tidigare. Så visst handlar vi mer ekologiskt.

Lars-Gunnar Samuelsson och sonen Henrik satsar allt på sitt varumärke Blåklint, med ekologiska närproducerade produkter. Och kontakten  
med konsumenterna är viktig. Innan de nyligen sålde Öjeby gård arrangerade de varje vår kosläpp med närmare 5 000 besökare.
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Välj  
  ekologiskt 

också för smaken

Fler och fler väljer ekologiska alternativ när de köper frukt 
och grönt. I Sverige har försäljningen ökat med 50 procent 
i år och i Motala är trenden densamma.
 – Efterfrågan har nästan exploderat, precis som ut-  
  budet. Nu säljer vi nästan sex ton ekologiska 
      bananer varje vecka, berättar Tina Sagle-Jarl, 
   som jobbar på frukt- och grönsaks- 
   avdelningen på ICA Maxi Motala.

Om du ofta väljer ekologiska och miljövänliga alter-

nativ när du handlar är du inte ensam. Sedan 2007 

har ICA:s sammanlagda försäljning av ekologiska 

varor nästan tredubblats. Och i takt med det har 

förstås också utbudet ökat.

 – En orsak till att efterfrågan ökar kan nog vara 

att prisskillnaden mellan vanliga frukt och grönsa-

ker och ekologiska minskar, säger Tina Sagle-Jarl. 

 – Att vi skulle kunna sälja 100 procent ekologiskt 

odlade frukt och grönsaker är nog tyvärr inte möj-

ligt. Men vi kommer att öka utbudet i den takt som 

det ökar. Inte minst för att ekologiskt odlade frukt 

och grönsaker är så mycket godare. Kanske är de 

också lite nyttigare att äta, menar Tina.

Lättare hitta ekologiskt
Tina tror också att det ökade utbudet gör det lätt-

are för kunderna att hitta det de söker.

 – Vi har någonstans mellan 70 och 80 olika ekologiska 

varor på frukt- och grönsaksavdelningen beroende på 

säsong. Och det ökar hela tiden. Nu känns det som det 

ekologiska sortimentet utökas med någon vara i veckan.

Men kunderna i Motala efterfrågar inte bara ekologiskt. 

Även närodlade varor blir fler och fler på frukt- och grön-

saksavdelningen. Exempelvis kommer en stor del av de 

svenska äpplena som säljs i butiken numera från Gränna-

trakten där de odlas i sluttningarna mot Vättern.

 – När det gäller äpplen kan jag tycka att det är lite 

synd att yngre tycks välja bort de svenska. Jag vet inte 

vad det beror på, men det är mest äldre som frågar efter 

dem och vet hur de olika sorterna smakar. 

Mycket närodlat på hyllan
Självklart finns det mer närodlat i diskarna på ICA Maxi 

Motala. Potatisen köps in från Stubbetorp och en stor del 

av de svenskodlade tomaterna kommer från Varv.  

 – Men vi köper också en hel del purjolök, isbergssallad, 

blomkål och majs från odlare i kommunen. 

Den som handlat morötter på ICA Maxi i Motala kanske 

har funderat på hur det kommer sig att de säljs som 

nyskördade året runt, eftersom morötter normalt sett 

skördas på hösten.

 – När det gäller ICA:s morötter så skördas de faktiskt 

året runt. De odlas under halm och kan sedan skördas 

även när det är frost och vinter under långa perioder. Och 

det är vi ensamma om i Sverige.

Vad innebär ekologiskt odlat?
För att en frukt eller grönsak ska vara ekologiskt 

odlad krävs det att odlingen hushållar med natur-

resurserna och inte stör naturen med ämnen som 

inte finns naturligt i jorden. Konstgödsling, genma-

nipulation och kemiska bekämpningsmedel är till 

exempel förbjudna.  

 

EU har ett omfattande regelverk som styr och i 

Sverige finns dessutom KRAV-märkningen med 

extra höga krav vad gäller exempelvis miljö och 

djurhållning.

Motalaborna

äter nyttigt
Motalaborna är glada i frukt och grönt.  
Det visar undersökningen Frukt- och grön-
sakskonsumtionen i Sverige och inte minst 
ICA Maxi Motalas egen försäljning.
 – Jämfört med andra Maxi-butiker ligger  
vi i topp i landet, säger Helene Jonsson,  
försäljningschef för frukt- och grönsaks-
avdelningen på ICA Maxi i Motala.

Goda matvanor är en av förutsättningarna för en god hälsa 

som förebygger övervikt och cancer samt minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. 

För frukt och grönsaker är rekommendationen att vi äter  

ungefär ett halvt kilo om dagen. 

Motala i topp
För några år sedan undersökte Folkhälsomyndigheten hur 

mycket frukt och grönsaker vi äter i landet. Motala har vis- 

serligen en bra bit kvar till den rekommenderade nivån, men 

Folkhälsomyndighetens undersökning visar att Motala- och 

Finspångsborna är de som äter mest frukt och grönt i Öster- 

götland. I undersökningen svarade var tionde Motalabo att de 

åt 500 gram varje dag. Det märks också på ICA Maxi Motala.

 – Våra kunder gillar gurka och tomater, där ligger vi all-

tid i topp jämfört med andra Maxi-butiker. Kanske är det så 

att Motalaborna gillar att lägga in gurka. Men en bidragande  

orsak till vår ökade försäljning av frukt och grönt är internet-

handel. Min känsla är att internet-kunderna köper lite mer 

frukt och grönt än våra övriga kunder, säger Helene.

Motala Verkstadsgurka
Under storhetstiden på Motala Verkstad var färsksaltad gurka ett stående 
pålägg på smörgåsarna för arbetarna. Inte minst under sommartid när  
värmen var hög. Men den färsksaltade verkstadsgurkan smakar självklart 
lika gott idag på smörgåsen med exempelvis leverpastej. 

Ingredienser 10 personer
10 st, svartvinbärsblad, väl sköljda
1 kg, slanggurka, eller Västeråsgurkor
1 tsk, dillfrö, eller färska dillkronor

Lag:
1 dl salt, 1,5 msk strösocker, 2,5 l vatten, 1 msk ättiksprit, 12 %

1. Koka upp lagen, låt den kallna. Skrubba och skölj gurkorna noga. Stick 
varje gurka på några ställen. Halvera slanggurkan.

2. Varva gurka, dillfrö och vinbärsblad i en stor glasburk. Häll på lagen. Sätt 
på lock. De är klara efter tre dagar och håller sig ca 1 vecka.  
Förvaras i kylskåp.

T E M A  E K O L O G I S K T   Foto Petter Blomberg 

(ALLT OM MAT)

Tina Sagle-Jarl, som jobbar på frukt- och grönsaksavdelningen, 
gillar att efterfrågan på det ekologiskt odlade ökar. För henne 
är det inte bara en fråga om det ekologiska är bättre för miljön, 
det är också en smakfråga.
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vardagsmat 
Enklare och roligare

Tillhör du dem som går runt på fyra-fem rätter i vardagsmaten? 
Har du ofta en halvtimme på dig att laga kvällsmaten innan det  
är dags för nästa aktivitet?
– Att vara kreativ med vardagsmaten är en utmaning, jag minns 
själv hur det var när jag hade småbarn, säger Yvonne Bjerkegren, 
som är något av ICA Maxi Motalas egen ”matmamma”.

Yvonne Bjerkegren har du säkert stött 

på i butiken – från onsdag till fredag hit-

tar du henne i Maxi-köket bredvid frukt- 

och grönsaksavdelning. Yvonne har ett 

brinnande intresse för mat. 

 – När det gäller helgmaten, tycker 

jag att den är lite lättare att lösa än 

vardagsmaten. Man har tid att planera 

både inköp och tillagning. Vardagsma-

ten är lite besvärligare och det är lätt 

att hamna i gamla hjulspår.

 – Men det går att variera vardags-

maten också. Ett bra tips är att tänka i 

teman – kött, fisk, soppa, köttfärs, korv 

och vegetariskt till exempel. Ett annat 

tips är att låta alla i familjen skriva ner 

en lista på sina favoriträtter. Då har man 

en receptsamling att ta till när kniper.

Matkassen bra alternativ
Yvonne är något av expert på var-

dagsmat. Vid sidan om Maxi-köket och 

plockar hon ihop Matkassen till familjer 

som prenumererar på mat och vardags-

recept. 

 – Recepten i Matkassen är bra med 

många barnvänliga rätter. Det är ett 

bra stöd för den som saknar inspiration 

i vardagen. Du får alla ingredienser du 

behöver och du får ett enkelt recept att 

följa. Det går fort att laga rätterna, de 

flesta lagar du på en dryg halvtimma.

Mer näringsriktigt
Men Yvonne tycker inte bara att Mat- 

kassen löser ett problem i vardagen. 

Den hjälper också kunderna att äta mer 

näringsriktigt.

 – Till exempel ingår det alltid en fisk- 

rätt. Det är ju bra mat. Men att laga fisk 

är kanske inte det första man tänker 

på när barnen är hungriga. Så för den 

som är intresserad av matlagning är det 

också bra inspiration, man lär sig en hel 

del och kan själv utveckla recepten som 

finns med.

I de olika varianterna av matkassar är 

recepten och varorna beräknade för 

fyra personer, och de finns för både 

tre och fem dagar. Men det finns också  

en matkasse för två personer och en 

kasse för den som vill laga maten från 

grunden.

 – Min egen favorit är Inspirations-

kassen. Den innehåller mycket grönt 

och ekologiskt, dessutom lär man sig 

laga mat – det är väl den kasse där 

svängarna tas ut mest i recepten.

Kyckling med  
         krispigt grönt  

Så här gör du

• Sätt ugnen på 225˚C.

• Kyckling: Blanda soja, chilipulver, olja och honung.  
 Vänd kycklingen i blandningen och lägg i en 
 ugnssäker form. Stek kycklingen mitt i ugnen  
 ca 25 minuter eller tills innertemperaturen är  
 82°C. Vänd den då och då.

• Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

• Grönsaker: Skala och skiva gurkan i tunna skivor. 
 Skala och hyvla moroten tunt med en potatis- 
 skalare. Ansa och skär rädisorna i bitar.

• Blanda grönsakerna med gräddfil. Rosta sesam- 
 fröna i en torr och het panna och blanda ner dem 
 med grönsakerna. Smaka av med salt och peppar.

• Servera kycklingen med grönsakerna och riset.

Läs mer om ICA:s färdiga matkassar på: www.ica.se 
under rubriken matkassen

4 portioner 

Ingredienser
2 msk japansk soja
1 krm chilipulver
1 msk olja
2 msk flytande honung
8 kycklinglår
4 port ris eller annat gryn

Grönsaker
1/2 gurka
1 morot
125 g rädisor
1 dl gräddfil
1 msk sesamfrön
salt och peppar

28 september  
Göta kanal stänger för säsongen

1 oktober  
Internationella äldredagen

4 oktober  
Kanelbullens dag

6 oktober  
Internationella barndagen

20 oktober  
Internationella veckan i Motala 
börjar

24 oktober  
FN-dagen

26 oktober  
Sommartiden slutar

31 oktober  
Halloween

1 november  
Alla helgons dag

6 november  
Gustaf Adolfsdagen

9 november  
Fars dag

10 november  
Mårtensafton

Aktivitetskalender

Väg din kundvagn och  

vinn en solresa!
Väg din kundvagn och vinn en resa. I mitten på oktober 
har du chansen att göra det på ICA Maxi Motala när  
Familjefesten kommer till Bråstorp.

Under Familjefesten, den 19 oktober, har alla chansen att vara med och tävla 

om en resa för 10 000 kronor. Tävlingen är enkel – din kundvagn ska innehålla 

varor från Ica Maxi och väga minst 30 kilo. Men det kommer givetvis också att 

bjudas på andra aktiviteter. Det blir tävlingar, minigolf och en häftig rutschkana 

för barnen. 

 – Vi bjuder också på något att mumsa på; frukost, en wokmåltid och korv 

med bröd, säger Krister ”Putte” Pettersson.

Naturligtvis kommer också de populära figurer Mica och Mixi att finnas på plats.

Yvonne Bjerkegren gillar att laga mat och hon vet själv att det kan 
vara lite svårt att hinna med att laga bra vardagsmat. ”Matkassen är 
en bra hjälp. Ett annat är att skriva ner rätterna som alla gillar, det  
är en bra receptsamling när det kniper”, menar hon.

Östgötsk  
morotsstubbe

2014 års vinnande bakverk 

I början på september utsågs Linda  
Hagbergs ”Östgötsk morotsstubbe” till 
årets bakverk i länet med följande motive-
ring: ”Den friska moroten tillsammans med 
den krämiga blandningen 
av Philadelphiaost, 
smör och florsocker 
ger en fräsch tvist 
som ger mersmak.”

Recept för 10-12 rejäla skivor:

2 ekologiska ägg
2 dl
strösocker
3 dl finrivna  
morötter
1 dl rapsolja
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
1 tsk kanel

Fyllning
200g smör eller margarin
200g Philadelphiaost
2 dl florsocker
2 tsk vaniljsocker
Dekor
strimlad morot
citronmeliss/persilja

Ugn 200 grader  

Gör så här: 
1. Vispa ägg och socker pösigt. Rör ner rapsoljan.

2. Blanda vetemjöl, bakpulver, bikarbonat, va-
niljsocker och kanel. Sikta ner i äggsmeten och 
blanda. Blanda sist ner de rivna morötterna.

3. Lägg bakplåtspapper i en långpanna. Bred 
försiktigt ut smeten jämnt över långpannan. 
Grädda mitt i ugnen i ca 10 min. Låt kakan svalna 
på pappret.

4. Fyllning: Rör smöret och osten till en smidig 
kräm och tillsätt florsocker och vaniljsocker.

5. Stjälp upp den kalla kakan på ett smörpapper. 
Fördela krämen över kakan och rulla ihop från 
långsidan med hjälp av papperet.

6. Skär i bitar och dekorera (frivilligt) med en liten 
morotsbit.

Kakan går utmärkt att frysa.

Foto: ICA
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Mer svenskt i köttdisken
ICA Maxi Motalas köttansvariga Anna Broomé 
är lite extra glad. Under hösten kommer  
utbudet av svenskt kött att öka i butiken.  
Och det gillar hon.
 – Efterfrågan på svenskt kött ökar stadigt 
och att vi nu satsar extra på det känns bra, 
menar hon.

En undersökning som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har 

gjort visar att 75 procent av de tillfrågade tycker att det är 

mycket viktigt eller ganska viktigt att livsmedelsråvaran är 

svensk och kommer från en svensk bondgård. Anna Broomé 

har också märkt att det blir allt viktigare för kunderna på ICA 

Maxi Motala varifrån köttet kommer.

 – Att kunderna skulle föredra utländskt kött för att det är 

billigare stämmer inte riktigt hos oss. Kunderna vill ha närpro-

ducerat kött, efterfrågan på det ökar hela tiden. Det märker jag 

inte minst när det gäller Östgöta kött. Det är ju fläskkött som 

kommer från gårdar i vårt närområde och som styckas och 

packas här i Motala. Jag är också övertygad om att kunderna 

är beredda att betala lite mer för det som är närproducerat, 

berättar hon.

För att göra det lättare för kunderna att hitta det svenska köt-

tet kommer märkningen ”Svenskt kött” att bli mycket tydliga-

re. Och i butiken har skyltarna redan kommit upp.

 – Intresset är stort, så stort att vissa köttdelar tar slut mellan 

varven. 

På olika sätt jobbar ICA aktivt för att stärka den svenska  

livsmedelsproduktionen. Under våren togs till exempel ett  

beslut att öka inköpen av svensk bacon med cirka 20-30 ton 

per vecka.

Gediget hantverk
Sedan tidigare finns också sortimentet ”Utmärkt svenskt”, som 

lyfter fram mört och smakrikt svenskt kött. ICA har också lan-

serat ”God smak från”, ett urval av svenska klassiker som till 

exempel isterband tillverkade av småskaliga producenter med 

ett gediget hantverkskunnande i botten. Och butikschefen 

Thomas Samuelsson gillar ICA:s satsning på svenskt kött:

 – Att vi ökar utbudet av mat som produceras i Sverige har 

många fördelar. Inte minst för den levande landsbygden och 

den goda matens skull, säger han.

När det gäller hur man ska välja det bästa köttet så är det gi-

vetvis eget tycke och smak som avgör. Men Anna Broomé har 

ett lite tips till alla som vill ha välmörat kött.

 – Vakuum är ett utmärkt mörningssätt och den som vill ha 

riktigt mörat kött hittar det mot slutet av bäst före-datumet. Se 

bara till att kyla det snabbt igen efter köp. 

Och den som vill ha ett smakrikt kött ska inte 

vara rädd för att köpa ett fettrikt kött.

 – Min egen favorit är ryggbiff med kappa, men 

jag märker att kunder föredrar biff utan kappa. 

Och det är lite synd. För biffen med lite fett är så 

oerhört mycket godare. Vill man ta bort fettet 

kan man skära bort det efter tillagningen, men 

du ska aldrig göra det innan du steker. 

Så tar ICA ansvar för god djurhållning och bra kvalitet:

Allt ICA-kött kommer från utvalda leverantörer som uppfyller fö-
retagets högt ställda krav på kvalitet och djuromsorg. Produkter 
som säljs av ICA kan spåras till tid och plats för tillverkningen.  
På färskt kött ställer till exempel ICA hårdare krav på djuromsorg 
än EU:s lagstiftning och tar avstånd från rasen Belgisk Blå. 
 I ICAs I love Eco är alla animaliska råvaror KRAV-certifierade 
för att säkerställa extra omsorg om djuren. Skälet till det är att 
KRAV ställer striktare krav vad gäller djuromsorg än vad EU:s 
ekologiska regelverk gör.

Nu är hösten visserligen här på 
allvar, men kocken på ICA Maxi 
Motala Patrik Karlsson-Jivegård 
tycker ändå att det är lite tidigt 
att ställa in grillen. 

 – Grillat är lika gott året runt, så man 

får passa på när det är fina dagar på hös-

ten också, menar han.

Den bästa köttbiten att grilla enligt Patrik  

är utskuren biff.

 – Det är min favorit och jag gör det så 

enkelt som möjligt – jag brukar inte ha 

marinader, glaze eller annat – jag tycker 

att det smakar bäst med salt och peppar.

Grillad biff med höstgrönsaker:
Ingredienser
500g utskuren biff i skivor
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

bluecheese smör:
150 g bluecheeseost
50 g smör, rumsvarmt

1 kg potatis
palsternacka
morot
vitlök
2 msk rapsolja
flingsalt
2 hårda päron
2 tsk flytande honung
rosmarin

Gör så här:
Börja med potatisen. Sätt ugnen på 225°. 
Tvätta och skär potatisen i klyftor. Skala 
och skär rotsakerna. Lägg potatisklyftorna 
och rotsakerna på en plåt. Ringla över ol-
jan och pressa vitlöken över och vänd runt. 
Stek potatisen i mitten av ugnen 25-30 
min. Rör om efter halva tiden. Ta ut potati-
sen och rotfrukter och strö över flingsalt. 
 Mosa eller mixa osten och blanda med 
smöret. Skär päronen i klyftor och grilla 
eller stek dem runtom 3-5 minuter. Ta från 
värmen och ringla över honung.  
 Salta och peppra köttet och grilla det 
2-3 minuter på varje sida. Servera med blu-
echeesesmör, potatis och grillade päron. 
Garnera gärna med färsk rosmarin.

Svenskt kött skapar jobb i Östergötland

Anna Broomé gillar satsningen på svenskt kött.  
”Kunderna vill ha närproducerat kött, efterfrågan  
på det ökar hela tiden”, säger hon.

 – Vi har stor köttproduktion i både 

norra och södra Östergötland. En ökad 

försäljning av svenskt kött har givetvis 

stor betydelse för dessa lantbrukare. 

Men minst lika viktigt för böndernas 

överlevnadsförmåga är att betalnings-

viljan från både kunder och livsmedels-

kedjorna ökar, säger Peter Borring, som 

är ordförande i Lantbrukarnas Riksför-

bund, LRF, i Östergötland.

Samarbetet mellan ICA och LRF kring 

det svenska köttet är treårigt.

 – Ibland kan det vara svårt att avgöra 

vilken vara som verkligen är svensk. Att 

det nu görs tydligare är något jag gillar. I 

Sverige har vi friska djur, världsunikt låg 

antibiotikaanvändning – vi gör trygg och 

säker mat helt enkelt, fortsätter Peter 

Borring.

En Sifo-undersökning som ICA nyligen 

genomförde visar att 66 procent av 

svenska folket alltid eller ofta brukar 

välja svenskproducerade livsmedel före 

sådana som är producerade i ett annat 

land.

 – Tyvärr har jag en känsla av att det är 

färre som verkligen handlar svenskpro-

ducerade livsmedel. Men att 66 procent 

svarar att de helst vill ha svenska varor 

visar att det finns ett intresse, och nu

gäller det både för oss och handlarna att 

se till att möta den ökade efterfrågan. 

Om våra gemensamma satsningar kan 

leda till ett tydliggörande av de mervär-

den, som vi bönder vet finns i det svens-

ka köttet, så finns goda förutsättningar 

för att målen om en mer levande lands-

bygd och öppna landskap kan uppnås.

En ökad försäljning av svenskt kött har stor betydelse för arbets- 
tillfällena på landsbygden. Inte minst i Östergötland.

Peter Borring gillar ICA:s satsning på svenskt  
kött. Inte minst för att det blir lättare för kunderna  
att hitta det svenska köttet i butiken.

T E M A  S V E N S K T  K Ö T T 
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till Cura
Fler hittar Fler och fler kunder upptäcker 

Cura apoteket på ICA Maxi. 
Apoteket har nyligen byggt om 
för att kunna ta emot fler recept-
kunder, omsättningen ökar och 
antalet anställda blir fler.

I början av året byggde Cura apoteket 

om butiken. Egenvårdshyllorna fick 

större utrymme och antalet receptkas-

sor ökades från två till tre. Syftet var att 

kunna ta emot fler receptkunder. Och 

det är en satsning som har slagit väl ut.

 – Jag var lite orolig att det skulle bli 

trångt, men det har blivit jättebra, sä-

ger Ulla Karlsson, apotekschef på Cura 

apoteket. Vi får fler och fler receptkun-

der. Vi är ju det apoteket i Motala som 

har de mest generösa öppettiderna, 

många kommer direkt från Jourläkar-

centralen med sina recept. 

Nyanställningar
Cura apoteket har samma öppettider 

som ICA Maxi-butiken och det verkar 

Motalaborna uppskatta. Antalet kun-

der ökar stadigt, liksom omsättningen. 

Det går så bra att Ulla Karlsson har fått  

rekrytera mer personal.

 – Vi har anställt ytterligare en farma-

ceut och en apotekstekniker som börjar 

under hösten för att möta efterfrågan 

från kunderna, säger hon. Särskilt glad 

är jag över att vi lyckas få välutbildad 

personal med den kompetens som vi 

sökte, det vill säga personal som verkli-

gen kan ge bra råd till våra kunder.

Återbruka
mera

Återbruk är den senaste 
miljötrenden. Med återbruk 
får saker nytt liv utan att 
behöva gå vägen om åter-
vinning. Finurligt, roligt  
och miljömedvetet.

I Sverige är vi bra på att återvinna. Vi sorte-

rar och lämnar in både papper, plast, metall 

och glas så att det kan återvinnas och bli till 

nya produkter. Och det är förstås bra. Men all 

återvinning kostar energi och ännu bättre ur 

miljösynpunkt är faktiskt återbruk – en trend 

som blir allt starkare. Återbruk handlar om att 

använda saker igen, ibland till något helt an-

nat än de ursprungligen var tänkta för.

Bananlådor till flytten
Ett bra exempel på återbruk är Ica Maxis ban-

anlådor. Bananlådor är ultimata som flytt-

lådor eftersom de är behändiga att bära och 

sällan går att packa för tunga. Men banan-

lådor är också perfekta för förvaring i en  

källarhylla.

 – Vi säljer överblivna bananlådor för två 

kronor styck, berättar Helene Jonsson, som 

är försäljningschef för frukt och grönt på ICA 

Maxi i Motala. Alla pengar går oavkortat till 

Plan International, så den som köper banan-

lådor gör gott för både miljö och människor. 

Och man kan ge mer än två kronor om man 

vill det. Vi säljer ungefär 200 lådor i månaden.

Men mycket annat från din livsmedelsbutik 

kan också återanvändas. Med lite färg och en 

bit snygg vaxduk kan en grönsakslåda bli en 

praktisk bricka. Får du en läskburk eller två 

över, kan du göra finaste ljuslyktan och kon-

servburken blir enkelt en snygg kruka till dina 

kryddväxter. 

Nyfiken på att återbruka mer? Surfa in på 

www.365slojd.se, där finns massor av kul tips.

Sparrisen kommer till frukt- och grönsaksavdelningen i små lådor, som med lite färg och 
en bit vaxduk blir en snygg bricka. Vilka grönsakslådor som finns på lagret kan variera 
beroende på säsong, fråga personalen på frukt och grönt. Grönsakslådor säljs på samma 
sätt som bananlådor.

Så här gör du en ljuslykta av en läskburk.  
1) Klipp bort över delen på burken.  
2) Klipp remsor på längden ända ner till botten.  
3) Vik remsorna över varandra. 
(Källa: www.354slojd.se)

Lägg en konservburk i varmt vatten 
så att omslaget lossnar. Klä burken 
med ett snyggt omslagspapper eller 
tidningspapper. Vips, en kruka till dina 
kryddväxter.

Det kan vara lite svårt att hålla reda på var alla sladdarna 
går i kopplingsdosorna och det är lätt att rycka ut dator-
sladden när man ska dra ur kontakten till lampan.  
Ett smidigt sätt att märka upp sladdarna är att använda 
platsklämmorna som du får till brödpåsar. De passar  
perfekt över sladdarna och sitter stadigt. 

Ulla Karlsson (mitten) och hennes medarbetare på Cura apoteket har fullt upp. Motalaborna uppskattar öppettiderna och under året har lokalerna 
byggts om för att kunna möta efterfrågan från kunderna.
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 – Nej det är inte bara jag som jobbar 
med klubben, vi är ett gäng på sju-åtta 
gubbar, säger han.

Christer Waldner har varit aktiv i sport-
fiskeklubben i stort sett i hela sitt 69-åri-
ga liv. Och han var med på ett hörn när 
klubben bildades 1945.
 – Jag låg i mammas mage på mötet 
när klubben bildades, så på sätt och vis 
har jag väl varit med sedan starten. Men 
sedan jag fick börja följa med farsgub-
ben som treåring har jag varit fast, jag 
fiskar så ofta jag kommer åt. För mig är 
det avkoppling, berättar Christer.

Hälften ungdomar
Under åren har Christer Waldner lärt 
många tusen Motalabor var det nappar 
bäst i Boren. Sportfiskeklubben Väs-
tra Lund hade under sin storhetstid på 
1960-talet över 800 medlemmar och 
var den största i distriktet. Men precis 
som många andra föreningar har klub-
ben märkt av att det blivit allt färre som 
vill engagera sig i föreningsverksamhet. 
Inte minst ungdomar.
 – Jag vet inte riktigt vad det beror 
på, men jag märker att det är svårare att 
locka medlemmar och att det är svårare 
att engagera ledare. Vi skulle kanske be-
höva lite föryngring bland våra ledare. 
Men vi är fortfarande 120 medlemmar 

och hälften är ungdomar. Och det är väl 
en ganska hyfsad siffra, säger Christer 
Waldner.

Många tävlingar
Tävlingsverksamheten i sportfiskeklub-
ben är fortfarande en stor del av verk-
samheten. 
 – Tävlingarna skulle vi aldrig kunna 
ordna utan våra sponsorer och här stäl-
ler ICA Maxi Motala alltid upp. 

I klubbens gäddfiskartävling, som ar-
rangeras tillsammans med Olas sport-
fiske i Motala, går inkomsterna oavkor-
tat till Barncancerfonden.
 – Förra året  fick vi in ungefär 20 000 
kronor till Barncancerfonden genom 
tävlingen.

Fiskevård
Men precis som många andra sportfis-
keklubbar är också Västra Lund enga-
gerat i fiskevården. 
 – Vi sätter ut 800- 900 regnbågs-
foreller varje år för att förbättra fisket i 
sjön. Men vi hade gärna sett att någon 
på allvar tog tag i problemet med skar-
ven, säger Christer Waldner och pekar 
på en koloni med flera hundra skarvar i 
en bit bort på Boren:
 – Varje skarv äter nästan ett kilo fisk 
per dag och deras spillning förstör väx-

ligheten i sjön. Dessutom luktar avfö-
ringen illa. Men värst är det givetvis för 
fisken, skarven går illa åt fiskbeståndet i 
sjön.

Bra kräftfiske
Boren har inte bara bra tillgång på ab-
borre och gädda, i sjön finns det också 
gott om kräftor. Till den som vill fiska 
kräftor kan klubben erbjuda ett paket 
med båt, redskap, agn och fiskevatten 
för en billig peng.
 – Telefonen brukar gå varm när det 
drar ihop sig till kräftfiske framåt hös-
ten. Folk ringer från hela Mellansverige 
och vill komma till Motala för att fiska. 
Kanske har intresset minskat en smula 
från Motalaborna för att fiska kräftor, 
men jag tycker att det börjat sprida sig 
i Sverige att vi har kräftvatten i världs-
klass i kommunen.

Och kräftfisket i år har varit bra:
 – Det har varit bra storlek på kräftor- 
na i år och tillgången har varit bra den 
också. Men det tog ju ett tag innan kräf-
torna hade ömsat färdigt i år på grund 
av den varma sommaren.

Om Christer själv får välja fiske själv så 
åker han ut på Boren och drar abborre.
 – Abborre är nog den godaste fisken, 
säger han.

Christer  
nappade tidigt 
på fiske Intresset för sportfiske 

fick Christer Waldner 
med modersmjölken. 
Med åren har han näs-
tan blivit synonym med 
Sportfiskeklubben Västra 
Lund i Motala. Men själv 
värjer han sig mot den 
beskrivningen.

Sören Sager och Christer Waldner gillar kräft-
fisket på Boren. I år har det varit bra, kräftorna 
har varit stora även om fisket kom igång lite se-
nare än normalt på grund av det varma vattnet.

Sedan signalkräftan sattes ut i slutet av 1960- 
talet har Boren och Vättern blivit kräftfiske-
vatten i världsklass. Christer Waldner har fiskat 
sedan det blev tillåtet 1991 och han tycker att 
det är lika roligt varje år.

Tätt i toppen  
på Maxislaget
Maxislaget behåller greppet om golfarna i 
Motala. I år lockades cirka 120 spelare till täv-
lingen som avgjordes sista helgen i augusti.

Maxislaget är en av de populäraste tävlingarna under året 
på Motala GK och som vanligt avgjordes den också i år 
sol och kraftig vind. Tävlingen är en partävling över 27 hål 
som avgörs i tre olika spelformerna – greensome, fourso-
me och bästboll – och de som visade sig behärska vinden 
och dessa spelformer bäst var Moltas Enåkander och Peter  
Andersson som vann A-klassen.

Men vinsten satt hårt inne. Paret Enåkander/Andersson 
hade 56 poäng - lika många som paren Göran Andersson 
och Stefan Larsson samt Christer Kullander och Kenneth 
Henriksson. Därmed fick lagens handicap användas för 
kora en vinnare.
 
Nästan lika jämt var det i B-klassen. Den vann Anders Eld 
och Thomas Davidson också de på 56 poäng – ett poäng 
bättre än tvåan; Mats Nilsson och Karl-Henrik Samuelsson.

Moltas Enåkander och 
Peter Andersson vann 
A-klassen.

 Inga Oscarsson, Tomas  
Mannerkrantz, Lasse  

Oscarsson och Mikael Nilsson 
hade kul i 27-hålstävlingen.

Conny Jansson kunde 
avsluta 8:e hålet på Hed-
banan med en kortputt 
efter snyggt inspel av 
Anita Jansson.

 Bosse Larsson var tävlingsledare och 
han gillade självklart prisbordet.



På ICA Maxi Motala finns cirka 
70-80 olika ekologiska frukter 
och grönsaker. Kan du namnen 
på följande tre frukter så har du 
chansen att vinna en veckas Mat-
kasse för fyra personer. Vi lottar 
ut sammanlagt fem Matkassar 
och vi vill ha ditt svar senast den 
25 oktober.

Talongen lämnas i förbutiken 
på ICA Maxi Motala eller skickas 
till ICA Maxi Stormarknad 591 
29 Motala – märk kuverten med 
”Vinn en Matkasse”. 

Vinnare meddelas per telefon  
och på ICA Maxi Motalas  
Facebook-sida senast den  
31 oktober. 
 

Namn: Tel.nr

Vinn en matkasse för en vecka!

Namn på frukten:

Namn på frukten:

Namn på frukten:

Bli kompis med kroppen i höst
Varje höst bjuds alla elever i klass 2 och 5 i kommunen in till 
ICA Maxi Motala för att få lära sig mer om frukt och grönt.
 – Under en knapp timma får de titta, lukta och prov-
smaka och det gillar barnen, säger Lena Johansson på  
ICA Maxi Motalas frukt- och grönsaksavdelning som  
håller i Kompis med kroppen.

Sedan 2001 har mer än 800 000 elever i landet i års-

kurs 2 och årskurs 5 haft frukt- och grönsakslektioner 

i landets ICA-butiker. Projektet heter Kompis med 

kroppen och syftet är att få barn att äta mer frukt 

och grönsaker. Under lektionen i butiken får barnen 

med Lenas hjälp utforska vad som finns i frukt- och 

grönsakshyllorna.

Under lektionen berättar Lena också om Fem om 

dan.

 – Både Fem om dan och Kompis med kroppen är 

projekt där vi försöker få barn och unga att äta mer 

näringsriktigt. Äter man fem grönsaker eller frukter 

om dagen så får kroppen den näring den behöver för 

att orka med skola och fritidsaktiviteter.

Barnen som går i årskurs 5 får också lära sig mer om 

hur vår mat påverkar miljön och klimatet, på resan 

från länderna där de odlas till våra tallrikar.

 – Vi börjar vecka 40 och vi håller på till vecka 45. 

På nätet kan skolklasserna som vill komma till oss 

boka in sig för en lektion, säger Lena.

Läs mer på http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-
och-halsa/kompis-med-kroppen/

Lena Johansson håller i lektionen där eleverna i klass 2 och 5  får lära sig mer 
om frukt och grönt på ICA Maxi.


