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Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.
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GOD JUL & 
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FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!
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BOHUS. De kommer i 
olika storlekar, en del 
kryper, andra hoppar 
och vissa krälar – några 
är saftiga och andra 
krispiga. 

Gemensamt är att de 
kan vara människans 
enda hopp för en ekolo-
giskt hållbar framtid. 

Insekter ses oftast av 
oss svenskar som något 
oaptitligt, men den sy-
nen kan vara på väg att 
förändras för alltid.

Ale kommun har ännu inte 
tagit ställning till om insekter 
är rätt väg att gå för att möta 
framtidens matbehov. Däre-
mot vet man att någonting 

måste göras. Andreas Kjäll-
gren som är utredningsse-
kreterare i kommunen säger 
att Ale jobbar aktivt med att 
minska sin miljöpåverkan 

bland annat genom att öka 
andelen ekologiska produk-
ter. Ett mål är öka andelen 
eko-produkter till 40 procent 
till år 2018. I dagsläget ligger 

kommunen på ungefär 20 
procent.

– I Ale jobbar vi också bra 
med säsongsanpassning av 
produkter. Dessutom finns 
det alltid ett vegetariskt al-
ternativ på skolorna i kom-
munen och några gånger per 
termin serveras bara vegeta-
risk mat.

Köttfri måndag
Nästan en femtedel av jor-
dens totala utsläpp av växt-
husgaser kommer från kött-
produktionen. Flera insatser 
pågår för att stoppa de ökade 
utsläppen. Köttfri måndag 
har slagit igenom stort, fle-
ra matbutiker försöker locka 
sina kunder till att äta mer 
grönt och i FN:s klimatrap-
port framförs en vilja att för-

ändra våra mat och levnads-
vanor så snabbt som möjligt. 

– Om resten av jorden åt 
som oss i Sverige skulle vi be-
höva tre jordklot 2050, säger 
Ellen Gellerbrant.

Hon och Emma Asphol-
mer började intressera sig 
för insekter för ungefär ett 
och ett halvt år sedan efter att 
ha läst FN:s rapport där just 
dessa beskrevs som en möj-
lig räddning för naturen och 
jordens växande befolkning. 
De två vännerna studerade 
på Göteborgs universitet och 
tanken var att insekter skulle 
bli deras avhandling när de 
slutgjorde sin utbildning till 
kostvetare, men intresset för 
råvaran växte och det blev 
mycket mer än så. Idag driver 
de både bloggen Insects for 
starters och det nystartade 
företaget Hakuna mat som 
säljer just insekter.

– Vi hade aldrig tänkt på 
insekter som mat innan, men 
vi tyckte att det var intres-
sant, säger Emma Aspholmer.

Hög proteinhalt
Två miljarder människor jor-
den runt äter redan insekter 
regelbundet. Många insekter 
har en mycket hög protein-
halt och innehåller viktiga 
mineraler, dessutom är de 
kallblodiga och bidrar där-
för inte med några växhus-
gaser. Det kan jämföras med 
kor som bidrar med enorma 
mängder metangas. För att 

producera ett kilo nötkött 
skapas till exempel samma 
mängd växthusgaser som 25 
mils bilkörning, enligt initia-
tivet Köttfri måndag.

– Det är inte äckligt att äta 
insekter, det är bara ovant. 
Insekter smakar inte som nå-
gonting. Superworm smakar 
liksom som Superworm, till 
exempel. Vissa smakar min-
dre och andra mer, nån har en 
nötig ton. Det är en ny smak 
att vänja sig vid bara, säger 

Mats Svensson, Alafors:

– Som det är nu kan jag inte 
tänka mig det, med framöver 
kanske. Det låter ju inte så gott 
med insekter men kan ju vänja 
sig vid allt.

Camilla Pedersen, Nödinge:

– Jag vet inte. Kanske. Jag har 
aldrig testat så jag vet ju inte 
om det är gott eller inte.

Isac Laudon, Skepplanda:

– Nej! Det låter äckligt.

Annika Olsson, Nödinge:

Nej, då äter jag hellre mer 
grönsaker. Jag tycker inte om 
insekter över huvud taget, jag 
är rädd för såndana små kryp. 
Det är ju inte nåt man är van 
vid att äta men man kan väl 
vänja sig vid allt.

Insekter – en hållbar meny

Insekter som en råvara i de svenska hushållen? Det kan bli ett 
måste i framtiden, om målet om det hållbara samhället ska pri-
oriteras. 


