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Workshops om 
økologiens fremtid
En bred kreds af interessenter bi-
drog med gode idéer til, hvordan 
vi styrker økologien, da NaturEr-
hvervstyrelsen holdt workshop i 
Århus og København. 
For at få så mange gode idéer 
i spil som muligt, har NaturEr-
hvervstyrelsen inviteret en bred 
kreds med interesse for økologi 
til at bidrage til fødevareministe-
rens servicetjek på handlings-
planen.

Temaerne på de to workshops: 
 ► Positiv særbehandling af øko-
loger

 ► Økologiske værdier i konventio-
nelt landbrug

 ► En lettere hverdag som økolog
 ► Alternative veje til udvikling - 
gør vi det rigtige?

 ► Øget afsætning af dansk øko-
logi

 ► Danmark som økologisk labora-
torium og væksthus

De to workshops lå i forlængelse 
af evalueringen af den samlede 
økologiindsats, som er gennem-
ført i op til de to workshops.  
4. april 2014 holder NaturEr-
hvervstyrelsen et seminar som 
en samlet afrunding på de to 
workshops. 

Miljøminister på 
ostebesøg på Samsø
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Landets nye miljøminister Kirsten 
Brosbøl (S) aflagde 8. marts et 
miljøvenligt besøg på Samsø. Her 
besøgte hun blandt andet det lille 
gårdmejeri Samsø Mælk, som 
drives af Birthe og Bent Degn. 
Miljøministeren fik en rundvis-
ning og ikke mindst smagsprøver 
på mejeriet, hvor det er den lille 
produktion, som er i højsædet.
Mælken, der bruges til produk-
tionen, kommer fra gårdens 
syv køer, som er en krydsning 
mellem jersey og RDM. Ud over 
ost produceres der også smør. 
Produkterne sælges fra mejeri-
udsalget og i en nyoprettet butik 
i Tranebjerg, hvor det er forenin-
gen Samsø Økologisk, der står 
bag det nye tiltag.
Der produceres to slags oste på 
mejeriet. Det er Samsø 45+ og 
Serum 45+ samt 60+. Ministeren 
fik selvfølgelig et stykke økologisk 
ø-ost med hjem til Christiansborg.

- Jeg ved egentlig ikke hvorfor; men 
selv når jeg er gæst, ender jeg altid 
med en grydeske i hånden, fortæller 
Pernille Oduncu med et smil så smit-
tende, at der intet truende er over 
scenariet med den spinkle pige med 
den store grydeske i hånden. Gryde-
skeen planter hun i gryderne, hvor 
hun kommer frem, for hun elsker at 
lave mad.

I professionelt øjemed er det på 
Seniorcenter Møllegården i Glad-
saxe, hvor hun ud over mad til kom-
munens pensionister også er med 
til at lave mad til ni af kommunens 
daginstitutioner. Seniorcenteret er 
på 3. år hendes praktikplads, og 
til oktober er hun uddannet ernæ-
ringsassistent; men Pernille Oduncu 
har allerede gjort sig meget positivt 
bemærket inden for sit fag. I slutnin-
gen af januar vandt hun DM i skills 
for ernæringsassistentelever. For at 
vinde tilberedte hun tre måltider: Et 
økologisk måltid, et måltid med tyg-
gevenlig kost til unge og en buffet, 
hvor Pernille Oduncu valgte økolo-
giske krydderurter som gennemgå-
ende tema.

I forbindelse med kåringen ud-
talte Pernille Oduncu, at ”Når jeg la-
ver mad til andre mennesker, er det 
automatisk mig, der har styringen 
med måltidet og dermed også skal 
træffe beslutningen om, hvorvidt de 
spisende skal udsættes for pestici-
der og sprøjtegifte eller ej. Og her er 
jeg ikke i tvivl. Alle mennesker har ret 
til rene råvarer.”

Det var en udtalelse, som blev 
hørt her på redaktionen. ’Hende må 
vi da have et portræt af i avisen.” 
Som sagt så gjort - og her er det:

Mad uden giftrester
- Jeg startede på uddannelsen lige ef-
ter et år på efterskole. Jeg ville gerne 
arbejde med sundhed og ernæring, 
og jeg ville gerne arbejde i et køkken. 
Derfor var ernæringsassistentud-
dannelsen et godt valg for mig, siger 
Pernille Oduncu - men drømmene 
rækker til mere, og hendes plan er at 
supplere med en professionsbache-
lor i ernæring og sundhed.

- De to uddannelser kombinere 
praktisk erfaring med teoretisk viden 
på en rigtig god måde, siger Pernille 
Oduncu. Hun fortsætter:

- Jeg har altid sat stor pris på øko-
logi. Efter jeg begyndte at arbejde 
med mad til svækkede mennesker, 
har jeg for alvor fået øjnene op for 
vigtigheden af, at vi producerer sund 
mad til denne gruppe. De skal ikke 
have mad serveret, hvori man kan 
finde medicin- og sprøjtegiftrester.

- Børnene i børnehaverne skal 
også have sund mad. Det er 3-400 
børn ad gangen, der udsættes for alt 
muligt, hvis vi ikke tænker over, hvad 
vi putter i gryderne.

Passion for mad
Glæden ved økologien er ikke kun 
synlig i Pernille Oduncus arbejdsliv, 
den følger hende hele vejen hjem i 
hendes eget køleskab.

- Jeg kan simpelthen ikke få mig 
selv til at købe konventionel mælk, 
for jeg tænker på, når jeg står med 
mælkekartonen i hånden, at det er 

en liter mælk og 200 liter grundvand, 
jeg holder i mine hænder, siger Per-
nille Oduncu og erklærer:

- Mad er min passion! Derfor prio-
riterer jeg at købe økologisk mad - 
også selv om det giver færre penge 
at shoppe for.

Økologi er en kvalitet
- Jeg vil gerne kunne stå inde for det, 
jeg laver - både teknisk omkring til-
beredningen, men også i valget af 
råvarer, siger Pernille Oduncu.

Og selvom de konventionelle 
grøntsager for eksempel er mere 
ensartede, end de økologiske, så er 
Pernille Oduncu ikke i tvivl.

- Jeg har vænnet mig til at gå ef-
ter de varer, som ikke nødvendigvis 
er de flotteste. De økologiske råvarer 
er måske ikke altid pæne, men de er 
til gengæld fri for sprøjtegifte, og jeg 
ved, hvad jeg har i hænderne, siger 
Pernille Oduncu. Hun fortsætter:

- Når jeg vurderer en råvares kva-
litet er dét, at den er økologisk en 
grundlæggende kvalitet i sig selv: 
Hverken miljøet eller dyr har lidt over-
last, da denne råvare blev produce-
ret. Og det er vigtigt for mig, for jeg 
har købt hele økologipakken: Sund-
hed, dyrevelfærd og miljø er alle vigti-
ge parametre for mit valg af økologi, 
og jeg håber, vi aldrig bliver nødt til 
at gå på kompromis med kravene til 
økologien. Tværtimod skal vi arbejde 
for, at økologikravene i EU som mini-
mum bliver lige så stærke, som de er 
herhjemme. 

Food Fighter
Hvert år vælger Landbrug & Fødeva-
rer otte unge fra fire forskellige fø-

devareuddannelser til Food Fighter. 
De unge får et unikt indblik i de pro-
blemstillinger, udfordring og mulig-
heder, økologien står overfor. Der er 
hvert år mange kvalificerede ansøge-
re til holdet. I år slap Pernille Oduncu 
gennem nåleøjet, og hun glæder sig 
rigtig meget til at komme ud og gøre 
endnu mere for økologien.

- Det er her og nu; men længere 
ude i fremtiden, håber jeg, at jeg 
kommer til at arbejde med kostvej-
ledning til for eksempel hjertepa-
tienter. For nogle år siden blev min 
mor ramt af en blodprop, og hun bad 
mig hjælpe med at sammensætte 
en diæt, der kunne forbedre hendes 
helbred. Det har været lærerigt for 
mig at hjælpe min mor med at lave 
lækker, velsmagende og flot anrettet 
mad, som også er sund mad. Det vil 
jeg gerne hjælpe endnu flere med, 
siger Pernille Oduncu.

Efterskrift:
I bilen på vejen hjem efter intervie-
wet kan jeg slet ikke slippe Pernille 
Oduncu. Hun er så ung. (Hun fylder 
faktisk 23, den dag avisen udkom-
mer. Til lykke med fødselsdagen, 
Pernille). Men hendes engagement 
og begejstring over madlavningen 
og økologien - for slet ikke at tale 
om alt det gode kombinationen mad 
og økologi kan gøre for os alle - er så 
smittende, at jeg ikke et sekund er i 
tvivl om, at økologien kan være rig-
tig, rigtig glad for, at Pernille Oduncu 
er på økologiens hold. 

Pernille Oduncu ender efter eget 
udsagn altid med en grydeske i 
hånden, for hun elsker at lave mad 
og kan slet ikke holde sig ude af 
køkkenet - heller ikke når hun selv 
er gæst. Her er det dog for en gangs 
skyld mest til ære for fotografen, at 
hun har grebet grydeskeen.

Den lille pige med grydeskeen
Pernille Oduncu vandt for nylig DM i skills for ernæringsassistentelever, og hun er netop blevet godkendt 
som en af otte Food Fightere, der i løbet af 2014 kan glæde sig til at få et unikt indblik i de problemstillin-
ger, udfordring og muligheder, økologien står overfor
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Jeg kan sim-
pelthen ikke få 
mig selv til at 
købe konven-

tionel mælk, for jeg tænker 
på, når jeg står med mæl-
kekartonen i hånden, at 
det er en liter mælk og 200 
liter grundvand, jeg holder 
i mine hænder.

“


