
Miljösmart och växtbaserad matlagning  

Målgrupp: Kockar/måltidspersonal inom ex. skola, förskola, äldreomsorg och sjukhus 

Hållbara måltider, där gästerna blir nöjda och maten hamnar i magen, är naturligtvis ett av de 

viktigaste målen man vill uppnå i alla offentliga våra kök. Men hur når man dit? 

Eftersom valet av vilken mat vi serverar i de offentliga köken inom skola, förskola, 

äldreomsorg och sjukhus har så stor betydelse för hur stor klimatpåverkan blir, är det en 

ständig utmaning att hela tiden informera, inspirera, entusiasmera personalen att arbeta utifrån 

konceptet ”Hållbara måltider.”  

Att välja mer vegetabilier är ett av sätten för att äta mer klimatvänliga måltider. 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. Det kommer att vara fokus på kreativitet, utseende och smak med konkreta tips 

och idéer på hur man tar vara på råvaror och överbliven mat på bästa sätt, och diskutera 

betydelsen av att välja hållbara och säsongsanpassade råvaror. 

 

Efter kursen ska deltagarna känna sig inspirerade att våga testa nya maträtter och locka 

gästerna att välja den ”gröna maten”. 

 

Vi anpassar upplägget efter era önskemål och var ni befinner er idag när det gäller hållbara 

måltider. 

 

Förslag på områden till fördjupning av den teoretiska delen: 

• Globala, nationella, lokala klimatmål – kopplat till måltiden 

• Reda ut begreppen växtbaserad och vegetarisk matlagning 

• Säsongsanpassning, hur ska man tänka för att göra ”rätt” val?  

• Hur lockar man gästerna till att våga testa den växtbaserade maten? 

• Hur ska vi arbeta med matsvinnet? 

• Ekologiskt, kravodlat, lokalproducerat – vad är skillnaden och hur ska vi välja? 

• Hur ta hänsyn till ”specialkosterna” när man bygger miljösmarta måltider? 

 

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. 

Presentationsrunda 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. 

 

Vid önskemål om annat upplägg skräddarsyr vi kursen utifrån dessa.  


