ALTERNATIVEN!
Det finns ingen detaljerad lista över
matprodukter som är godkända ur ett
MudiMumsperspektiv. Det är ett omfattande arbete att ta fram kriterier för
ekologisk och lokalproducerad mat
och företag byter snabbt ägare. Här
är några tumregler för att hitta mat
som inte är kontrollerad av de stora
multinationella storbolagen.
Tänk lokalt. Handla så närproducerat som möjligt.
Handla frukt och svenska grönsaker efter säsong. Besök till exempel
Bondens egen marknad om det finns
en sådan på rimligt avstånd.
Ät mindre kött och mer grönt!
På så sätt sparar du resurser. Undvik
särskilt kött och ägg från storskalig
djurindustri.
Välj Rättvisemärkta produkter!
Det ger bättre villkor till bönder och

jordbruksarbetare i Syd.
Välj KRAV-märkt! Välj i första hand
varor från företag som inte finns med
i den här guiden. Välj Demeterförbundets märkning om du vill att produkterna ska vara biodynamiskt odlade.
”Prenumerera” på ekologiska
och/eller närproducerade varor där
du bor om det går. Många bönder har
även direktförsäljning.
Köper du livsmedel från bondeoch konsumentkooperationen vet
du att det är svenska bönder och
konsumenter som äger företagen. På
www.mudimums.se finner du en lista
över lantbrukskooperationens produkter. Dessa företag agerar inte alltid
som föredömen, men de står under
en större demokratisk kontroll än de
multinationella storföretagen. Fortsätt
med att ställa krav på företagen, att
de ska ta miljö- och sociala hänsyn i
sin livsmedelsproduktion.
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Med MudiMums-guiden i din plånbok kan du
snabbt se vem som äger många av de vanligaste
produkterna i livsmedelsbutiken.
Den globala ekonomin rör sig snabbt och
matindustrin är inget undantag. Det gör att den
multinationella kartan ständigt förändras när
bolag köps och säljs. Det är också vanligt att
familjeägda företag av skattetekniska skäl, eller
andra, ägs som stiftelser i länder där de inte i
huvudsak är verksamma. Det gäller till exempel
Spendrups (Liechtenstein) & Pågens (Holland).
Här är ett urval av stora välkända märken och
företag på den svenska marknaden. Storleken på
företagen kan variera, men gemensamt är att de
har stora marknadsandelar i flera länder.
»
Se även www.mudimums.se för fler
företag och uppdaterad information.

MULTISARNA
Agra (Norge)
(Majoritetsägare familjen Hege 64%, minoritetsägare
Unilever 36%) Foodmark  Rydbergs  Gottfrids
Altria Group (USA)
Philip Morris  Kraft Foods (äger 88,6 %)
Estrella  Philadelphia  Gevalia  Marabou 
O´Boy  Blå Mocca  Toblerone
Barilla (Italien)
Wasabröd  Falu rågrut  Gammelgården
Cadbury Schweppes (Storbrit.)
7up  Dr Pepper  Dairy Milk  Bassett´s  Green
& Black´s  Stimorol  V6
Campbell´s (USA)
Blå Band  Bong  Varma Koppen  Touch of taste
Cap vest (Storbritannien)
Findus
Carlsberg (Danmark)
Apotekarnes  Falcon  Festis  Pripps  Ramlösa
 Tuborg  Soljuice  Vichy Nouveau
Chiquita (USA)

Cloetta fazer (Sverige/Finland)
Center  Plopp  Kexchoklad  Bridge  Polly 
Dumle  Geisha  Tutti Frutti  Tyrkisk Peber
Coca Cola (USA)
Mer  Bjäre must  Sañsao  Minute maid
Del Monte (USA)
Juice (Säljs genom Arla på licens)  Konserver
Dole (USA)
Frukt och grönt  Konserver
Ferrero (Italien)
Nutella  Kinder  Rocher  Tic Tac
General Mills (USA)
Old el Paso  Green Giant  Pillsbury  Häagen-Dazs
HARIBO (Tyskland)
malaco Leaf (USA/Sverige)
(Samägt av CVC Capital och Nordic Capital)
Malaco  Ahlgrens bilar  Läkerol  Ako  Käck 
Dietorelle  Lakrisal
Mars (USA)
Snickers  M&M  Twix  Whiskas  Sheba  Uncle
Ben´s

Mc Donald´s (USA)
Nestlé (Schweiz)
Nescafé  Zoégas  After Eight  Kitkat  Smarties
 Toffee Crisp  Lion  Friskies  Pussi  Gourmet
Gold  Pro Plan  Doko Classic  Maggi
Orkla (Norge)
Abba Seafood  Bob  Den gamle fabrik 
Ekströms  Felix  Fun Light  Grandiosa 
Göteborgs kex  Kalles kaviar  OLW  Onos 
Risifrutti  Panda
Procter & Gamble (USA)
Eukanuba  Iams  Pringles  Vicks
RAISIO (Finland)
Gogreen  Keiju
RIEBER & SÖN (Norge)
Frödinge  Mrs Chengs
Unilever (Holland/Storbritannien)
Becel  Carte d´Or  Crème Bonjour  GB-glass 
Knorr  Lipton  Lätta  Maizena  Milda  Slotts
 Winborgs

