
  

  

Saperemetoden   –   att   lära   känna   sin   egna   smak     
 
Målgrupp:   Kökspersonal   och   pedagoger   i   förskola   

Alla,   både   stora   och   små,   har   rätt   till   sin   egen   smak   –   men   då   måste   man   också   få   lära   känna   
den.   Kursen   går   igenom   grunderna   i   Saperemetoden   och   handlar   om   hur   man   i   förskolan   kan   
jobba   för   att   barn   ska   bli   ännu   bättre   på   att   använda   alla   sinnen   och   utforska   nya   smaker.   Det   
blir   en   blandning   av   teori   och   övningar   för   alla   sinnen.   Vi   testar   smak,   lukt,   syn,   känsel   och   
hörsel.   Vi   diskuterar   vad   vi   kan   vinna   på   att   utveckla   matkulturen   på   förskolan.   Sapere   -   
metoden   är   också   ett   utmärkt   sätt   att   ta   tillvara   på   den   pedagogiska   måltiden   i   förskolan   på   ett   
bra   sätt.   Metoden   bidrar   också   till   att   öka   samarbetet   mellan   kök   och   avdelning.   

Syfte   och   mål:     
Den   långsiktiga   ambitionen   är   att   deltagarna   som   går   kursen   ska   medverka   till   att   skapa   större   
medvetenhet   kring   maten   på   förskolan.   Att   väcka   lusten   och   nyfikenheten   hos   barnen   att   testa   
olika   maträtter   och   råvaror.   Att   barnen   på   sikt   därigenom   blir   mer   medvetna   om   matens   
betydelse   för   den   egna   hälsan   och   för   vår   miljö.   
Deltagarna   ska   bli   inspirerade   och   trygga   med   Sapere   -   metoden   och   successivt   föra   in   den   
på   den   egna   förskolan.     

  
Kursen   är   8-12   timmar   fördelade   på   två   eller   tre   tillfällen,   utifrån   egna   önskemål.   
Förslag   på   ett   upplägg   med   tre   tillfällen   (12   timmar):   
  

Första   träffen   ca   fyra   timmar:   
Vi   startar   med   en   presentationsrunda,   därefter   en   inleder   om   bakgrunden   och   vad   Sapere   -   
metoden   innebär.   Vi   går   igenom   hur   metoden   kan   kopplas   till   läroplanen   för   förskolan.   
Därefter   varvar   vi   teori   och   praktiska   övningar   när   det   gäller   våra   sinnen.   Vi   kommer   att   gå   
igenom   grundsmakerna   och   vilka   övningar   man   kan   göra   med   barnen   så   att   de   får   “testa   sina   
sinnen”.   Vi   avsluta   med   att   sammanfatta   dagen   och   vad   som   blir   nästa   steg.   Tanken   är   att   
man   på   sin   förskola   “starta   upp   Sapere   -   metoden”   utifrån   de   förutsättningar   man   har   på   sin   
enhet   med   hjälp   av   det   vi   gått   igenom   under   dagen.     
  

Andra   träffen   ca   fyra   timmar:   
Här   startar   med   en   återkoppling   från   förra   träffen.   Därefter   går   vi   laget   runt   för   att   hör   hur   det   
gått   på   de   olika   förskolorna.   Vad   var   lätt?   Vad   var   svårt?     
Vi   kommer   även   denna   gång   att   varva   teori   och   att   praktiskt   få   “testa   sinnena”.   Vi   går   igenom   
luktsinnet,   synsinnet,   känselsinnet   och   hörselsinnet   och   ger   konkreta   tips   och   ideér   på   
övningar   och   hur   man   kan   använda   Sapere   -   metoden   i   vardagen.   Vi   utmanar   deltagarna   så   
att   de   fortsätter   att   implementera   metoden   på   olika   sätt   i   verksamheten   utifrån   sina   
förutsättningar.     
  

Tredje   träffen   ca   fyra   timmar:   
Även   denna   gång   startar   vi   med   återkoppling   från   föregående   träff.   Därefter   går   vi   laget   runt   
för   att   höra   hur   det   gått   med   “utmaningen”   sen   sist   på   de   olika   förskolorna.   Vi   går   igenom   hur   
man   balanserar   smaker   och   vilka   övningar   man   kan   göra   i   samband   med   detta.   Små   kockar   i   
köket,   är   det   möjligt   eller   ej?   Upptäcktsfärd   i   matlandet,.   Hur   har   andra   som   lyckats   gjort?   
Avslutning   och   utvärdering,   tankar   om   vad   som   blir   nästa   steg.     
  



Bokar   man   in   denna   kurs   för   flera   förskolor   i   en   kommun,   där   olika   rektorer   ansvarar   för   
förskolorna   bjuder   vi   på:   
  

En   kort   digital   informationsträff   för   att   rektorerna   ska   få   en   inblick   i   vad   Sapere   -   metoden   
innebär,   och   på   så   vis   göra   det   lättare   för   deltagaren/deltagarna   att   starta   upp   metoden.   

Miljösmart   och   växtbaserad   matlagning   

Målgrupp:   Kockar/måltidspersonal   i   förskola,   skola,   äldreomsorg   och   sjukhuskök   

Vi   vet   alla   hur   viktigt   det   är   att   få   i   sig   bra   mat   för   att   orka   under   dagen.     
Vi   vet   också   att   en   stor   del   av    klimatpåverkan   kommer   från   maten.   
Vad   vi   väljer   att   äta   har   en   avgörande   betydelse   för   hur   stor   matens   klimatpåverkan   blir.   
Att   välja   mer   vegetabilier   är   det   enklaste   sättet   för   att   äta   mer   klimatvänligt.    I   denna   kurs   
kommer   vi   att   inspirera   till   och   öka   kunskapen   om   klimatsmart   och   växtbaserad   matlagning.   

  

Syftet   med   kursen;     
Deltagarna   ska   bli   inspirerade   och   öka   sin   kunskap   om   vad   klimatsmart   och   växtbaserad   
matlagning   är.     
Klargöra   skillnaden   mellan   växtbaserad   och   vegetariskt   mat.   Skapa   medvetenhet   om   
betydelsen   för   hur   man   väljer   hållbara   och   säsongsanpassade   råvaror.   
Efter   kursen   ska   deltagarna   känna   sig   inspirerade   att   våga   testa   nya   maträtter   och   locka   
gästerna   att   välja   den   klimatsmarta   maten   .   

  
  

Förslag   på   ett   upplägg   hur   en   dag   (ca   sju   timmar)   kan   se:   
  

Vi   startar   dagen   med   en   presentationsrunda.   Därefter   en   inledande   teoridel   om   varför   och   hur   
man   kan   arbeta   för   mer   hållbara   måltider.   
  

Gruppindelning,   kaffe   och   genomgång   av   recept   som   vi   bestämt   efter   era   önskemål.   
  

Matlagning,   där   vi   gör   avbrott   för   att   deltagarna   ska   få   “testa   sina   sinnen”,   samt   få   ta   del   av   
olika   “tips   och   tricks”   när   det   gäller   tillagning   av   hållbara   måltider.   
  

Presentation   av   maten   som   tillagats,   därefter   äter   vi   och   njuter   av   måltiden.   
  

Efter   disk   och   städning   summerar   vi   dagen,   diskuterar   gemensamt   hur   ni   kan   gå   vidare   för   att   
få   mer   hållbara   måltider   i   er   verksamhet.   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

Vi   kan   anpassa   utifrån   era   önskemål   och   var   ni   är   idag...så   långt   har   vi   kommit..avtal...   
  

● Gå   igenom   kommunens   klimatmål   eller   nationella   
● Teoridel   där   man   får   ökad   kunskap   om   växtbaserad   och   vegetarisk   matlagning   
● Säsongsanpassning   hur   ska   man   tänka   för   att   göra   rätta   val   
● Hur   lockar   man   gästerna   till   att   våga   testa   den   växtbaserade   maten   

  

  
  

Kursen   innehåller   en   teoridel   och   en   praktisk   del,   under   teoridelen   går   vi   igenom   byggstenarna   i   
den   växtbaserade   matlagningen   och   vad   som   skiljer   sig   ifrån   det   vegetarisk   matlagning.   Val   av   
råvaror   och   hur   de   påverkar   och   hur   man   gör   det   bästa   valen   utifrån   säsong   och   klimatsmart.   
Under   den   praktiska   delen   lagar   deltagarna   mat.   Vi   avbryter   under   den   delen   med   tips   om   tex   
bönor   och   Sapere   Övningar.Matlagningen   är   helt   från   grunden   och   vi   väljer   råvaror   i   säsong   och   
stor   del   ekologiska   varor.   Kommer   bli   fokus   på   kreativitet,   utseende   och   smak.   

  
  
  
  
  

Vad   är   en   miljösmart   måltid...inte   rubrik   mer   i   text   
  

En   teoridel   där   vi   reder   ut   begreppen   kring   vegetarisk   och   växtbaserad   mat,vad   som   
skiljer   dessa   från   varandra.   Hur   man   på   ett   enkelt   sätt   bygger   upp   miljösmarta   måltider   
och   tar   hänsyn   till   specialkoster.   Vad   man   bör   tänka   på   i   valet   av   råvaror   och   hantering   
av   matsvinn   osv.och   samtidigt   få   unga   och   vuxna   gäster   att   upptäcka   den   nya   maten.   
Konkreta   tips   och   ideer   på   hur   man   tar   tillvara   råvaror   och   överbliven   mat   på   bästa   sätt.   
  

Råvaror   i   säsong   och   pv   kommer   kursmaterialet   att   variera   
  
  

  
  
  

Att   personalen   ska   utforska   och   inspireras   till   att   laga   den   nya   gröna   maten.   
  
  

Göra   favoriträtter   vegetariska   
kunskap   om   skillnaden   på   vegetarisk   och   växtbaserad   mat   är?   
Ställa   om   traditionellt   matlagning   till   växtbaserad   
Inspirera   matgästerna   
Kopplat   till   kommunens   klimatmål   
  
  



Innehåll   och   upplägg   
  
  
  


