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Samarbeten för framtiden 
Matsvinn blir fisk i cirkulärt system med insekter 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett som jag vill lyfta fram är samarbetet mellan ICA och det svenska foodtech-företaget NutrientSkapa ett cirkulärt system med insekter i centrum. ICA tillsammans med vår leverantör L.E.V & Co i Närke kommer använda svinn från potatis som foder till insekterna. Nutrient kommer sedan föda upp insekter i sin anläggning i dalarna, insekterna kommer därefter kunna användas som fiskfoder till bland annat ICAs egen röding från vår leverantör Bröderna HanssonGenom att använda insekter istället för foder från annan fisk minskas belastningen på haven. Dessutom är insekterna som ska användas, rik på omega 3 och 6.
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Innovativa förpackningar 
Såpaflaska av returplast 
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Lasermärkta ekologiska produkter 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
MARIA:The third and last example that I will share with you is our health app.Did you know that the Swedish people are the ones sitting down the most in all of Europé? At the same time we are the ones that work-out the most. Of course it is good to go to the gym – but the daily amount of excerise is more important than we might think. Through this app ICA wanted to encurage and nudge our customers to get more excerise in their everyday life but also to eat more healty food. It works in a very easy way – the more you walk or run – the more discount you get on healthy products in your ICA stores. In a few months time the app was downloaded by more than 150 000 people. In general the ap is used daily by about 20 000 Swedes – gaining health and a discount in healthy food.  
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Gör det lätt att göra rätt 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
MARIA:Speaking of recepies – it leads us into the next nudge that we have done. During the climate right project we identified that the recepies was a very important tool for the participants. But we also saw that there are some prejudice regarding climate right and healthy food e.g. that it is complicated and not as tasty. We managed to prove this wrong in the project and decided to scale-up the work we had done with recepies to all our customers. Earlier this year we launched our climate guided recepies – i.e. recepies that has a low carbon footprint – but at the same time tasty and not complicated. The calcuations are based on a method that has been developed together with Chalmers University of Technology and is science based. Through a symbol we nudge our consumers to chose that specific climate guided recipe and the details about the carbon footprint is available for the ones interested. Today we have almost 2 000 climate guided recepies in our site and the interest is increasing. A site that has about 6 million visitors every month. 
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Urban Oasis i samarbete med ICA  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Hållbar grönsaksodling i underjordisk stadsmiljöFoodtech-företaget Urban Oasis startar i samarbete med ICA en resurseffektiv stadsodling av grönsaker i Stockholm. ICA Kvantum Liljeholmen kommer som första ICA-butik att sälja närproducerade färska grönsaker året runt med hjälp av en så kallad hydroponisk odling.Ett pilotprojekt med odlingsyta under jorden ska förse ICA Kvantum Liljeholmen med närodlade grönsaker året runt. De första produkterna kommer finnas i butiken i början av 2018, vilka det blir utvärderas just nu.– För att bidra till att lösa de klimat- och miljöutmaningar vi står inför behöver vi hitta nya produktionssätt. Effektiva odlingar i stadsmiljö är ett intressant utvecklingsområde och detta är ett spännande samarbete. I ICAs framtidsrapport pekar flera forskare ut stadsodling som ett viktigt utvecklingsområde och genom det här samarbetet tar vi redan nu steget in i framtiden, säger Maria Wieloch, kategorichef för frukt och grönt, ICA Sverige.– Genom den här tekniken kan vi producera hållbar, närodlad och näringsrik mat i stadsmiljö. Det är spännande när agrikultur och teknik möts och det kan leda till nya resurseffektiva odlingssätt. Med hjälp av den här tekniken kommer vi kunna erbjuda färska närodlade grönsaker året runt även i Sverige, säger Albert Payaro, vd på Urban Oasis.Om hydroponisk odlingHydroponisk odling innebär att odling sker i vatten utan jord. Näringen finns tillgängligt direkt i vattnet. Odlingen är yt- och resurseffektiv med ett eget mikroklimat som är oberoende av jord och ofta används LED lampor istället solljus. Hydroponisk odling gör det möjligt att i större utsträckning odla i stadsmiljö året runt på ett mycket yteffektivt sätt.
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