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Det helt enkleDet helt enkle

Forbrukerens grunnleggende makt og frihetForbrukerens grunnleggende makt og frihet
En hvilken som helst verdi eller interesseEn hvilken som helst verdi eller interesse
På betingelse av På betingelse av 

Tilgjengelighet, Tilgjengelighet, 
Utvalg, Utvalg, 
KjøpekraftKjøpekraft
INFORMASJON som gjør valg reelleINFORMASJON som gjør valg reelle
Tid og ressurser til å bruke det overTid og ressurser til å bruke det over

NB: stor sosial ulikhet NB: stor sosial ulikhet 



Verdier i moderne forbrukVerdier i moderne forbruk
Jakten på det autentiskeJakten på det autentiske

En klassisk kulturkampEn klassisk kulturkamp
TradisjonTradisjon
Den moderne angstenDen moderne angsten

Langtids, og tilsetninger og økologisk og….Langtids, og tilsetninger og økologisk og….
Grunnleggende usikkerhet og dynamikkGrunnleggende usikkerhet og dynamikk

Politikken som flytter inn i forbruketPolitikken som flytter inn i forbruket
KlimaKlima
RettferdighetRettferdighet
EtikkEtikk

IndividualitetIndividualitet
ALLE ER PREGET AV KONSENSUSALLE ER PREGET AV KONSENSUS
ALLE ER KONSENTRERT I MATENALLE ER KONSENTRERT I MATEN
..og rotfrukter er på vei inn i mange av kategoriene (unntatt ..og rotfrukter er på vei inn i mange av kategoriene (unntatt 
poteten)poteten)



Matens kunnskapsparadoksMatens kunnskapsparadoks

Mer og mer informasjon om mat (8 faste Mer og mer informasjon om mat (8 faste TVprTVpr))
Mat og helse (pluss og minus)Mat og helse (pluss og minus)
Opprinnelse, dyrking, Opprinnelse, dyrking, 

Den unike jord (Terra Den unike jord (Terra MadreMadre))

TillagingTillaging

Stadig vanskeligere å finne faktaStadig vanskeligere å finne fakta
Fra fett og sukker synlig på bordetFra fett og sukker synlig på bordet
..til lekker industrimat med ukjent innhold bak flotte merker..til lekker industrimat med ukjent innhold bak flotte merker
Fra kjente produsenter til uklar og varierende opprinnelseFra kjente produsenter til uklar og varierende opprinnelse
Fra ansvarlige leverandører (slaktere, bakere, kolonial) til Fra ansvarlige leverandører (slaktere, bakere, kolonial) til 
timelønte uten ansvar eller kunnskaptimelønte uten ansvar eller kunnskap



De norske forbrukerparadoksDe norske forbrukerparadoks

ForbrukerskepsisForbrukerskepsis
Protestantisme og sosialisme, to spøkelserProtestantisme og sosialisme, to spøkelser
Er forbruk godt eller dårlig ?Er forbruk godt eller dårlig ?

Mye Mye kunnskapkunnskap-- liten selvtillittliten selvtillitt
Eller er det mye tillit til systemet ?Eller er det mye tillit til systemet ?
God kunnskap om hjerte/kar og fett fra 1950God kunnskap om hjerte/kar og fett fra 1950--tallettallet
God kunnskap om sukker/God kunnskap om sukker/karbokarbo
God og rimelig God og rimelig nyasnsertnyasnsert om økologiskom økologisk
Stor sult etter informasjon om matStor sult etter informasjon om mat



Den operasjonelle kunnskapenDen operasjonelle kunnskapen
Hvordan gjøre det, sansen for det, Hvordan gjøre det, sansen for det, 
Fra å se/vurdere råvaren til ferdig måltid, inkl helse, kultur, Fra å se/vurdere råvaren til ferdig måltid, inkl helse, kultur, 
økonomi, identitetøkonomi, identitet
Mye er helt borteMye er helt borte

Det tause, selvfølgeliggjorte er nesten borteDet tause, selvfølgeliggjorte er nesten borte
Kålrotbiff som hverdagsmatKålrotbiff som hverdagsmat

Hele systemet rundt er svekketHele systemet rundt er svekket
Butikker, mødre, bøker Butikker, mødre, bøker etcetc (men noe)(men noe)
Kokebøkene, det er noe med de arvete og klassiske..Kokebøkene, det er noe med de arvete og klassiske..

Gjenerobringen av slik kunnskap er blitt spesiell, men en trendGjenerobringen av slik kunnskap er blitt spesiell, men en trend
Tradisjonsmat og dens kunnskap er blitt attraktiv og ”esoterisk”Tradisjonsmat og dens kunnskap er blitt attraktiv og ”esoterisk”
Praktiske kunnskaper er blitt statusPraktiske kunnskaper er blitt status



OpprinnelseskunnskapOpprinnelseskunnskap
Stadig mer kompleks ettersom serier av Stadig mer kompleks ettersom serier av 
underleverandører og ingredienser inngårunderleverandører og ingredienser inngår
Er blitt en strategisk kampEr blitt en strategisk kamp

ForbrukerbeveglsenForbrukerbeveglsen og og SlowSlow FoodFood krever krever 
MerkordningerMerkordninger

KotreistKotreist, CO2, CO2
autentiskautentisk

SporbarhetSporbarhet
Bransjene vil ha hemmelighold og fleksibilitetBransjene vil ha hemmelighold og fleksibilitet

Mange kreative omgåelserMange kreative omgåelser
Hvem lager ”Hvem lager ”FreiaFreia” melkesjokolade og hvor ?” melkesjokolade og hvor ?
Sardiner  på reisefot med ukjent bakgrunnSardiner  på reisefot med ukjent bakgrunn
Synnøves fra Parma !Synnøves fra Parma !
”Laget et sted vi helst ikke vil fortelle om, men med vårt berøm”Laget et sted vi helst ikke vil fortelle om, men med vårt berømte merke” te merke” 



Noen ganger er det valg…….Noen ganger er det valg…….

Lokal laks fra Færøyene eller industriimport  fra Chile ?



I Sauelandet Færøyene kan en velge fårekjøtt 
fra Falklandsøyene eller New Zealand



*Problematisk  opprinnelse i hvallandet Færøyene
*Hvalen som truet art der fangst er ulovlig
*Hval som tradisjonsmat med lange røtter på Færøyene og i Norge



HvaHva er sjokolade ?er sjokolade ?
Sjokoladens kulturhistorie og de sosiale konstruksjonerSjokoladens kulturhistorie og de sosiale konstruksjoner

ReligiøstReligiøst symbolsymbol
Maya:KakaoMaya:Kakao frafra 1100BC, 1100BC, drikkdrikk avav kakaopulverkakaopulver med med krydderkrydder
BryllupBryllup, , fødselfødsel, , døddød,: ,: detdet helligehellige

Luksus med erotisk bismakLuksus med erotisk bismak
Effektiv Effektiv ernæringernæring ((soldatersoldater, , KvikkKvikk--LunsjLunsj))

SjokoladeplatenSjokoladeplaten oppfunnetoppfunnet 18471847
FRanskFRansk sunnsunn frokostfrokost tiltil barnbarn
VenzuelaVenzuela 2010 : 2010 : sjokladefabrikekrsjokladefabrikekr for å for å gigi de de fattigefattige matmat

LavstatusLavstatus nytelse og vulgært nytelse og vulgært forfallforfall (1970(1970--2000)2000)
FremdelesFremdeles del del avav suntsunt kostholdkosthold i Fri Fr
FremdelsFremdels detdet dominerendedominerende I I industrienindustrien

MinstMinst mukigmukig kakaokakao ogog masemase sukekrsukekr ogog fettfett
KosttilskuddKosttilskudd //helsehelse
NytelseNytelse, , smaksmak , , luksusluksus, , kulturkultur

UlikeUlike typertyper bønnerbønner, , årgangerårganger etc (etc (somsom vinvin))

Den politiske historieDen politiske historie
Skatteobjekt og importSkatteobjekt og import
KoloniråvareKoloniråvare
Commodity og børsCommodity og børs
Den tredje verdens problemer og sosialt engasjementDen tredje verdens problemer og sosialt engasjement

Ghana: hvor mange sekker kakao pr traktorGhana: hvor mange sekker kakao pr traktor
Solidaritet og Fair tradeSolidaritet og Fair trade
KulturhistorieKulturhistorie, , mangfoldmangfold, , autentisitetautentisitet, , smaksmak (Slow Food)(Slow Food)



Politiserte sjokolader, 2008Politiserte sjokolader, 2008--1010 
--vårevåre innkjøp, Kinsarvik innkjøp, Kinsarvik 

frukthandelfrukthandel
Autentisitet og kulturAutentisitet og kultur

Opprinnelse Opprinnelse 
Ecuador, Colombia, Amazonas, regnskog, Ecuador, Colombia, Amazonas, regnskog, KichwaKichwa--stammenstammen, , NacionalNacional, , 

Etikk og rettferdighetEtikk og rettferdighet
Fair Trade, ”Fair Trade, ”ComittedComitted to farmers”, fra kooperativ, Independent to farmers”, fra kooperativ, Independent familyfamily
ownedowned, 80, 80--9090--100 % etiske ingredienser fra 3.verden etiske prosjekter, 100 % etiske ingredienser fra 3.verden etiske prosjekter, 
HandHand--inin--HandHand FairtradeFairtrade,  ,  

Natur og Økologi, KlimaNatur og Økologi, Klima
No GMO, No GMO, OrganicOrganic, , OrganicaOrganica, , SoilSoil Association, Association, DebioDebio økologisk, økologisk, BioBio, , 
UrtekramUrtekram, , 

Mat, helse, religiøs identitetMat, helse, religiøs identitet
KosherKosher, Vegan, XX % kakao, , Vegan, XX % kakao, DairyDairy freefree, sukkerfri, , sukkerfri, lowlow--fatfat



HVEM KAN SVØMME I DETTE HAVET ???



BONDENS MARKED:BONDENS MARKED: 
Rask paradoksal vekstRask paradoksal vekst

Norge : Fra 2003Norge : Fra 2003 23 byer23 byer
Retningslinjer og krav om produksjonRetningslinjer og krav om produksjon

USA: Fra 1700/1994USA: Fra 1700/1994 5300 i 20095300 i 2009
107 i New York107 i New York
88 i Los Angeles88 i Los Angeles
Og 200 i Cape TownOg 200 i Cape Town

SlowSlow FoodFood bevegelsen har også sine egne bevegelsen har også sine egne EarthEarth Markets i flere Markets i flere 
land som følger  egne land som følger  egne retningslingerretningslinger med krav som sikrer med krav som sikrer 
””GoodGood, , CleanClean and Fair” for mange vareslagand Fair” for mange vareslag
GårsdhandelGårsdhandel, gårdsturisme, mat som del av turisme, lokal , gårdsturisme, mat som del av turisme, lokal 
småproduksjon, hageparseller småproduksjon, hageparseller etcetc øker også øker også 
PARADOKSALT: Lokal omsetning av mat der produsentene PARADOKSALT: Lokal omsetning av mat der produsentene 
selger direkte til forbrukere var det dominerende gjennom selger direkte til forbrukere var det dominerende gjennom 
tusener av år og har deretter omtrent helt forsvunnet på 50 år, tusener av år og har deretter omtrent helt forsvunnet på 50 år, 
og så snur det….og så snur det….
Og det er et kulturelt og politisk opprør….Og det er et kulturelt og politisk opprør….



SlowSlow FoodFood-- et nytt system for mat og et nytt system for mat og 
matinformasjonmatinformasjon

Opprinnelse, Opprinnelse, autentistitetautentistitet
Kamp mot det anonyme industrielleKamp mot det anonyme industrielle
Uten Uten mangfoldmangfold--ingeningen individualisme (og individualisme (og omvomv))
Aktiv innsamling av informasjon og bevaring Aktiv innsamling av informasjon og bevaring 
av kunnskap:av kunnskap:

Råvarer, tillaging, tradisjonRåvarer, tillaging, tradisjon

Åpner for at maten tillegges mye og unik Åpner for at maten tillegges mye og unik 
kunnskap, der røtter/distrikt er sentralt.kunnskap, der røtter/distrikt er sentralt.



Det økende trykket av industrialisering og globalisering av verdens jordbruk 
og matforsyning truer menneskeheten og naturen.
Vellykkede former for lokalsamfunnsbasert ……..  som tar hensyn 
til økologien er skiftet ut med …..

(Slow Food Manifest , første setning)

Vår tids kultur hviler på en falsk oppfatning av industriell sivilisasjon, i 
Effektivitetens og fartens navn utvikles teknikker som skal fri oss fra
arbeid, og maskiner som blir modeller for hvordan  vi skal leve. Mot disse,
som ikke ser forskjell på effektivitet og galskap, foreslår vi en god dose  
sensualitet som følges av langvarig nytelse.

(Fra manifestet) 



SlowSlow FoodFood –– historikk og organisasjonhistorikk og organisasjon
De modne menn, vinen og kulturenDe modne menn, vinen og kulturen

Carlo Carlo PetriniPetrini og og GramsciGramsci og opprøret mot og opprøret mot commodificationcommodification
PetriniPetrini: mat og : mat og vinskribentvinskribent, kjent fra 1960, kjent fra 1960--tallettallet
Radikalt tidskrift om Radikalt tidskrift om nytelsepolitikknytelsepolitikk, kommunistisk , kommunistisk organisjonorganisjon for landbruk, forbruk og for landbruk, forbruk og 
rekreasjon (?) rekreasjon (?) ArciArci GolaGola. Sosiolog , . Sosiolog , kommunistsikkommunistsik kulturpolitikk.kulturpolitikk.
Hovedkvarterer i Bra, Hovedkvarterer i Bra, PetrinisPetrinis hjemby i hjemby i PiemontePiemonte

McDonaldsMcDonalds på på SpansketrappenSpansketrappen 19861986
Manifestet 1989, mot en kultur/livsform (Manifestet 1989, mot en kultur/livsform (antianti--CC ?)?)
*Slo raskt an….*Slo raskt an…. (100.000 (100.000 medlmedl, i 132 land), et slogan, politisk superkorrekt,, i 132 land), et slogan, politisk superkorrekt,

Beskytte truede Beskytte truede matartermatarter
Sertifisering av autentisk matSertifisering av autentisk mat
AnbefalingerAnbefalinger
ØkoØko--gastronomigastronomi
Kobling av mat kultur, politikkKobling av mat kultur, politikk
EdibleEdible garden (Alice Waters/Berkeley), ungdomsaksjonergarden (Alice Waters/Berkeley), ungdomsaksjoner
Gastronomisk universitet, akademisk nettverk med 400 Gastronomisk universitet, akademisk nettverk med 400 medlememrmedlememr fra 150 land.fra 150 land.
3.verden, økende aktivitet, bærekraft, klima3.verden, økende aktivitet, bærekraft, klima

Mot GMO, Mot GMO, 
En dyktig ny En dyktig ny nodalnodal governancegovernance actoractor

Nettverk av skribenter, mediefokus, gastronomisk fokus, politiskNettverk av skribenter, mediefokus, gastronomisk fokus, politisk nettverknettverk
Utvidet virkefelt: absorberer mange strømningerUtvidet virkefelt: absorberer mange strømninger



Carlo Petrini snakker til 7000 på Terra Madre i oktober 2008, 
mens det var 200 000 på Salon de Gusto



Senegals stand på Terra Madre 2006



Offentlig Offentlig 
matreguleringsINFORMASJONmatreguleringsINFORMASJON

Den gamle paternalistiske tidDen gamle paternalistiske tid
Oppvåkningen til aktive Oppvåkningen til aktive forbruekreforbruekre med makt og med makt og 
kunnskapkunnskap

GjertsensGjertsens 19801980--talltall
KarboKarbo--kampenkampen

MatilsynetsMatilsynets trege veitrege vei
MatportalenMatportalen
Men: Men: dioxindioxin, , transfetttransfett, akrylamid og….., akrylamid og…..

Og noen nye Og noen nye struktrurellestruktrurelle hindringer som staten har , hindringer som staten har , 
men ikke forbrukerenmen ikke forbrukeren

Sverige og EU om den kortreiste matenSverige og EU om den kortreiste maten
Norge om den økologiske målsetningenNorge om den økologiske målsetningen



Kunnskap og matmakt på nye måterKunnskap og matmakt på nye måter
Kampen om deklarasjoner Kampen om deklarasjoner 

Opprinnelse (kultur , autentisitet)Opprinnelse (kultur , autentisitet)
Innhold (helse, individualitet)Innhold (helse, individualitet)

Kampen om verdier og politikkKampen om verdier og politikk
Mye journalistikk og politikkMye journalistikk og politikk
Fattigdom, rettferdighet, solidaritet, klima, miljøFattigdom, rettferdighet, solidaritet, klima, miljø
Nye deklarasjoner og nye diskusjonerNye deklarasjoner og nye diskusjoner

Kampen om nye systemer som er tydeligeKampen om nye systemer som er tydelige
Kortslutte markedetKortslutte markedet
Kortere og enklere veier og produkterKortere og enklere veier og produkter

SAMLET: STADIG VANSKELIGE INFORMASJON OMKRING MAT SAMLET: STADIG VANSKELIGE INFORMASJON OMKRING MAT 
ER GRUNNLAG FOR EN STADIG VANSKELIGERE OG VIKTIGER ER GRUNNLAG FOR EN STADIG VANSKELIGERE OG VIKTIGER 
FORBRUKERROLLE, NORSKE FORBRUKERE ER I FERD MED Å FORBRUKERROLLE, NORSKE FORBRUKERE ER I FERD MED Å 
TA DISSE ROLLENE, MENS DET NORSKE MATMARKEDEET OG TA DISSE ROLLENE, MENS DET NORSKE MATMARKEDEET OG 
MATREGULERINGEN ER I BESTE FALL TVETYDIGMATREGULERINGEN ER I BESTE FALL TVETYDIG
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