MatLust 2017
Integrera hållbarhet i din affärsmodell
■■ Information:
Programstart: Löpande.
Programmets längd: Beror på
vilka av programmets faser som
deltagande företag genomgår.
Anmälan: Anmäl ditt intresse på
matlust.eu/utvecklingsprogram.
Kostnad: Kostnadsfritt genom
projekt MatLust.

Stärk företagets hållbarhet
Anmäl ditt företag till MatLusts utvecklingsprogram för ökad
hållbarhet – baserat på mångårig forskning om uthålligt jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion.

■■ Hur hållbart är ert företag i dag?
I programmet undersöker vi var ert företag befinner sig i hållbarhetsarbetet
inom områdena råvaror, energi och avfall. Det finns möjlighet till en djupare
analys, en ”råvarukoll” av ert sortiment, i de fall där det är adekvat.

■■ Målsättning

Plats: Delvis hos företaget, delvis
hos MatLust, Kvarnbergagatan
14 A, Södertälje, delvis hos BERAS
International i Ytterjärna.
Programansvariga:
Hans von Essen, Agronom och
programansvarig, hans.von.essen@beras.eu, 073-562 77 38.
Fredrik Hallberg, Civilekonom och
processledare, fredrik.hallberg@
beras.eu, 070-4610769.

■■ I samarbete med:

Målet är att ni får en ökad förståelse för vad ert företag behöver arbeta
vidare med för att bli mer hållbart samt hur det arbetet ska integreras i verksamheten och affärsplanen. Programmet är individuellt och genomförs med
löpande intag. Varje företag kan välja hur långt man vill gå i programmet.

■■ Utförare
BERAS International är utförare av detta utvecklingsprogram på uppdrag av
MatLust. BERAS International är verksamt inom rådgivning och utbildning
inom hållbara matsystem och bildades för att arbeta vidare med resultaten
från de forskningsbaserade EU-projekten BERAS och BERAS Implementation,
under vilka koncepten Ekologiskt Kretsloppsjordbruk, Hållbara Matsamhällen
och Östersjövänlig Mat (se kriterier på sid 2) skapades. Det är på konceptet
Östersjövänlig Mat som Södertälje kommun har byggt sina framgångar när
det gäller hållbara offentliga måltider.

GÖR din INTRESSEAnmälan på matlust.eu

■■ Om MATLUST
MatLust främjar en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen genom att ge kostnadsfritt
stöd till små och medelstora företag.
MatLust är en del av satsningen på
Södertälje Science Park och drivs av
Destination Södertälje, med KTH,
Acturum Biovation och Saltå Kvarn
som partners.
Information och anmälningslänkar
finns på www.matlust.eu.
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Programmets 4 faser:
■■ Nuläge
Efter att ni skickat in er intresseanmälan kontaktar vi er för ett samtal om
hur er verksamhet ser ut i dag och vad ni har för mål och ambitioner att växa
i hållbarhet och som företag.

■■ Analys
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■■ I samarbete med:

Vi kan göra en analys, en ”råvarukoll” av ert sortiment. Detta utifrån mångårig forskning om hållbart jordbruk och kriterierna för konceptet Östersjövänlig Mat (se intill).

■■ Ekoplan
Vi förbereder ett underlag med aktiviteter som ni behöver göra för att utveckla ert hållbarhetsarbete. Vi kallar det Ekoplan och tanken är att det även
ska fungera som underlag i företagets fortsatta affärsutveckling.

■■ Överlämning
Vi träffas och går igenom Analys och Ekoplan och går igenom det verktyg som
vi använt i analysen och som ni kan använda i ert fortsatta arbete.
I de fall vi ser att det finns ett behov – och en önskan från företagets sida – av
en större insats från MatLust, samverkar vi med Affärsutvecklings-, Innovations- och Leanprogrammen för bästa resultat för just ert företag.
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Östersjövänlig Mat:
>
>
>
>
>

God, attraktiv och hälsosam.
Ekologiskt producerad.
Närproducerad i säsong.
Mindre kött, mer vegetabilier.
Minskat svinn.

Ekologiskt Kretsloppsjordbruk:
> Balans i mängden djur och jord.
> Självförsörjning på kväve genom baljväxtodling och vall.
> Mångsidig växtföljd och ingen
kemisk bekämpning.
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