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Kvalitetsmat: var hittar man 

det? 

 

Att äta mat som är uppfött etiskt visar en vördnad om 

djuren förutom att djurens kött kommer från muskler 

som har arbetat vilket ger en bättre sammansättning av 

aminosyror etc. Ett djur som äter gräs i första hand har 

en helt annan förhållande mellan Omega 6 och Omega 3 

än vad ett djur som har ätit kraftfoder mestadels baserat 

på soja som dessutom är hormonstörande. Idag i 

internettiden så finns det många olika ställen att välja 

mellan. Googla lite så hittar du säkert något nära där du 

bor. Nedan har jag givit lite förslag. 

• Fisk: Vildfångad EJ odlad. Se dokumentären 

http://fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=7587 om du vill se lite mer 

hur det går till på en norsk laxodling. 

• Nötkött: Gräsbetande. Det finns många små bänder som föder upp djur 

småskaligt och etiskt där djutren bara äter gräs hela sin uppväxt: se bl a Reko 

Ring, www.gardssallskapet.se Bondens Marknad etc 

• Fläskkött: Även här utegrisar. Se www. Gardssallskapet.se Reko Ring Bondens 

marknad eller liknande. 

• Kyckling: Detta är lite svårare. Det finns en större producent av kyckling som 

heter REKO se www.reko.nu de samarbetar med bl a COOP och Ica men om 

sedan handlaren i din närhet har tagit hem dem är en annan sak. Hör om de 

kan ta hem annars levererar de i samarbete med lite andra aktörer även till 

dörren. 

http://fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=7587
http://www.gardssallskapet.se/
http://www.reko.nu/


KOST-KROPP-KNOPP INFO 

 
 

                                                                                 kostkroppknopp.se 
Kost-Kropp-Knopp | Bergsgård Solbacken 343 | 302 74 Halmstad | +46 35 12 94 00 | info@kostkroppknopp.se 
 

 

 

 

• Ägg: Frigående utehöns är att föredra. Gärna så de får picka i sig mask o frön 

som fåglar gör i naturen.  Ägget avspeglar hönans hälsa. 

• Grönsaker: Efter säsong. Ekologiskt, handla ofta och mindre så slänger du inte 

lika mycket och då blirt det inte dyrare i längden. Egenodlat på sommaren. Ett 

tips är att odla i kruka och sätt i ljuslyktor som du ändå inte använder så mkt 

på vintern. Då blir det ett litet miniväxthus. Kryddor funkar utmärkt att göra på 

det viset.  

• Frukt: EKO och gärna efter säsong Egenodlat såklar och frys in äppelbitar t ex. 

• Nötter: Helst ekologiska. Naturliga och ej rostade då kan kroppen använda alla 

näringsämnena. Lägg nötter i blöt över natten för att få bort fytiner som 

annars härsknar. 

• Fett: Smör, kokosfett att steka i. Avocadoolja helst på sallad annars kallpressad 

virgin olivolja eko, mandelolja. I mörka flaskor och låt de stå mörkt och svalt. 

Solros, raps etc är inte att rekommendera p g a för höga halter av omega 6 

vilket skapar inflammation. Håll alltid olivoljan mörkt och svalt och använd 

inom 1 månad så små flaskor är bättre. 

• Salt:; Celtic Sea Salt är bäst. Se https://medlem.kostkroppknopp.se/produkt/celtic-sea-

salt/ Innehåller alla mineraler och vitaminer som ett salt ska göra. Har en lite 

mildare, godare smak. Bordssalt innehåller i princip bara natriumklorid och 

inga vitaminer och mineraler. Celtic Sea Salt höjer ej heller blodtrycket som 

vanligt salt gör. Dock kan man ev behöva komplettera med jod om man inte 

tar ngt annat kosttillskott med jod i. 

 

https://medlem.kostkroppknopp.se/produkt/celtic-sea-salt/
https://medlem.kostkroppknopp.se/produkt/celtic-sea-salt/

