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Miljörevisorn Karin Bergkvist från HS 
Certifiering ringer på dörren på Reger-
ingsgatan. Det är dags för den första in-

spektionen sedan förskolan Kravcertifierades i fjol.
Med dagistossor på fötterna går vi in i köket där 

Mitra Emamjomeh är i full gång med att laga lunch 

till de 120 barnen och 30 pedagogerna. Kyckling-
gryta med kokosmjölk och grönsaker puttrar i gry-
torna. Den, riset och en sallad med tomater, äpplen 
och ruccola blir precis klara när det är dags att äta. 
Det ska vara nylagat.

– Vi har fokus på miljö, Krav och ekologiskt. 
Jag skriver matsedeln efter det. All mat lagas från 
grunden, säger köksansvariga Mitra Emamjomeh.

för den lägsTa nivån av certifieringen krävs 25 
procent ekologiska råvaror varav hälften ska vara 
Kravmärkta, alltså 12,5 procent.

— Vi har målet 80 procent ekologiskt, ibland lig-
ger vi på 90 procent. Det beror på vad som finns att 
köpa. Köttet ska vara svenskt och Krav. Vi tänker 
på svenska bönder, säger Mitra Emamjomeh.

Det gör att hon ibland väljer bort ekologiskt till 
förmån från närproducerat. Det finns god margi-
nal för att klara certifieringen ändå.

Förskolan Klara köper inte in några råvaror 
direkt från lokala producenter. Stockholms stads 
offentliga upphandling gör att Mitra Emamjomeh 
bara kan handla från grossisterna Menigo och 
Martin & Servera. Där får hon tag i allt som behövs.

Karin Bergkvist börjar med att gå igenom skaffe-
riet tillsammans med Malin Lundberg, biträdande 
förskolechef för Klara och tre andra Kravcertifie-
rade förskolor som ingår i Mitt i Citys kedjecer-
tifiering. Karin Bergkvist kollar och bokför vilka 
förpackningar som har Krav- respektive ekologisk 
märkning.

På förskolan Klara i centrala 
Stockholm serveras barnen så 
mycket Kravmärkt som möjligt. 
Utmärkt, tycker de flesta föräld-
rarna. Men det krävs kontroller 
för trovärdigheten.
Text & foto: Helena Wennström

Förskolan klarar kraven – med råge

Tema väsTernorrland kravcertifiering

Franklin Claridge väntar nyfiket på att 
Mitra Emamjomeh ska bli klar med 
maten så att han kan hjälpa till att köra 
matvagnen.
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Kravcertifiering och 
annan certifiering ska kontroll-
eras av en oberoende instans. 
HS Certifiering är ett av sju 
 företag som kontrollerar för 
Kravs räkning. Granskningar-
na anmäls i förväg, men de 
kan också göras oanmälda 
om miljörevisorn misstänker att 
allt inte står rätt till. Miljörevi-
sorn har tystnadsplikt.
HS Certifiering AB ägs 
av fyra hushållningssällskap. 
Kalmar-Kronoberg- Blekinge 
som startade bolaget är 
huvud ägare. Bolaget har 18 
anställda.

FaKta KRAV-
CERTIFIERING

De fortsätter till kyl och frys. Där finns bland an-
nat ekologiskt smörgåspålägg.

– Ni vet väl att ni inte kan räkna in animaliska 
livsmedel som är ekologiska men inte Kravmärk-
ta? säger Karin Bergkvist och ber sedan Malin 
Lundberg att beskriva hur förskolan köper in fisk.

Efteråt går de igenom rutiner, att livsmedelslag-
stiftningen följs och fyller i inspektionsprotokollet 
direkt i datorn. Allt blir godkänt så när som på en 
sak som måste kompletteras.

leveranTörerna måsTe vara Kravgodkända. 
När de kollar på Menigos hemsida visar det sig att 
certifikatet som ligger där gick ut den siste decem-
ber 2016.

– Ojdå, jag måste ringa till dem och kolla, säger 

Malin Lundberg, som får en vecka på sig för kom-
pletteringen.

Hela sTickprovskonTrollen Tar ungefär en 
halvtimme för Karin Bergkvist. Senare kommer 
mer omfattande kontroller av alla de fyra försko-
lorna i kedjan.

För det mesta har hon någon form av anmärk-
ning när hon är ute hos kunderna och granskar om 
regelverken följs.

– Här såg det jättebra ut, de har väldigt god ord-
ning, säger Karin Bergkvist.

Hon har varit miljörevisor sedan i maj i fjol och 
arbetade tidigare som matkonsult. Hon gör främst 
kontroller inom livsmedelsområdet, det vill säga 
restauranger, butiker, grossister och livsmedelsin-

dustri som har ekologisk certifiering 
enligt Kravs och EU:s regler eller 
Svenskt Sigills regelverk.

Många av hennes revisors-
kollegor kontrollerar mest lant-
bruksföretag över hela landet, 
men det är inom livsmedelsom-
rådet som HS Certifiering vill 
expandera. 

Karin Bergkvist har ett 
50-tal kunder i Stockholm 
och har som uppgift att 
skaffa fler. Hittills har hon arbetat i 
hela södra Sverige men på sikt ska hon ha ansvar 
för livsmedelskontroller i Stockholm och på Got-
land. ■
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Till höger:
Miljörevisorn Karin 

Bergkvist kontrollerar 
råvarorna med hjälp 

av köksansvariga Mitra 
Emamjomeh och biträ-
dande förskolechefen 

Malin Lundberg. 
 

Mums! tycker Amelie Hultin som delar bord med 
bland andra Ulrika Kjellemark och Jae-Won Nam-
gung. 

Josefine Lagergren tar gärna en andra portion till lunch. Johannes 
Grahn hjälper barnen när det behövs. Den här dagen har de besök 
av miljörevisorn Karin Bergkvist. 


