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Kära läsare!
När jag tittar ut över nejden och funderar över
framtiden slår det mig: hur skall jag få det när jag
blir gammal?
Idag diskuterar vi mycket om maten i det
offentliga köket. Vilken typ av mat skall vi ha och
vad får den kosta, skall vi centralisera etc. Jag
hoppas att vi kommit över den värsta tiden då vi
bara tittade på prislappen och hade bara bespa
ringar på näthinnan. Då vi skulle laga maten
centralt och köra ut den nerkyld för att sedan
värmas upp hemma hos kunden eller där den
skulle utspisas.
Glädjen lyser just nu i mina ögon. Vi börja titta
på kvalitet, eller närmare bestämt livskvalitet.
Hur produceras varan, hur tillagas den, hur ser
den ut, samt framförallt – hur smakar maten?
Det som gläder mig mest i denna debatt är att
det inte klassas som fult eller dåligt att jobba i det
offentliga köket längre utan på en hel del håll
börjar det få status. Idag har man vänt förhållan
det och tittar mer på kunden och hur födan tas
emot.
Detta gör att man mer och mer börjar tillaga
mat från grunden igen och då gärna med lite
eftertanke vad gäller miljön men även när det
gäller smaker, näring och en portion kärlek. De
kök som raserades för ett antal år sedan är på
väg tillbaka igen. Det blev inte billigare med stor
produktion utan nu börjar man laga mat ute i
stugorna igen och detta till allas glädje. Stora
som små har börjat njuta av den mat som serve
ras och detta tack vare en ny inställning och nya
inspiratörer/eldsjälar.

Naturligtvis
är inte allt
som glimmar
guld. Vi har
en hel del att
göra
inom
området,
men en av
de viktigaste
sakerna är att
vi brutit tren
den mot en
ny framtid.
Conny Andersson
Nu gäller
det att vi alla hjälps åt om vi skall göra förändring
och samtidigt stå emot de lycksökare som har en
viss tendens att fördärva för alla seriösa hantver
kare. Det är bara att läsa tidningar den senaste
tiden så förstår man vad som menas.
Det som också kan oroa mig en hel del inför
framtiden är om vi har tillräckligt med mat
lagare för att lösa all den mat som skall tillagas
i framtiden. Just nu går trenden neråt i skolor
na, mindre och mindre söker till utbildningen
och färre ser VIP-stämpeln som har funnits på
kockyrket en tid. Jag finner det märkligt trots
att intresset för mat inte har varit större än vad
det är just nu.
Även här har vi en viktig uppgift i annat fall får
jag sitta framför mitt fönster och bara drömma.

Conny Andersson
ordförande i Svenska Kockars Förening

Svenska kockars Förening (SKF) är en ideell förening som bildades
1934 under namnet Sveriges Kökschefers Förening (SKchF) och började med att värva
köksmästare i landet. SKF finns idag med riksförening och 13 distrikt över hela Sverige,
med egna styrelser och aktivitetsprogram för medlemmarna.
1939 grundades Nordiska Kökschefers Förening (NKF) med André Engh som president.
1951 antogs SKchF som medlem i Federation Mondiale des Societe des Cuisiniers, som idag
benämns WACS (World Association of Chefs Societies).
2002 bytte föreningen namn till Svenska Kockars Förening med mottot att samla
det matproducerande yrkesfolket inom restauranger, storkök och café/konditori för att
stärka yrkets status men även för att utveckla och lyfta fram svensk mat och matkultur.
Föreningen har ca 2 000 medlemmar som alla är köksmästare, kockar, kallskänkor,
konditorer, bagare, krögare, ekonomiföreståndare och utbildare med dokumenterad yrkes
erfarenhet. Årsavgiften är 450 :-. Studerande erbjuds gratis medlemskap under studietiden.
Det finns även företagsmedlemskap.
SKF äger och driver Svenska Kocklandslaget och Juniorkocklandslaget.
Föreningen har också R & S och Fast Food som medlemstidningar.

Tryck
Mittmediaprint AB
www.mittmediaprint.se
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Läs mer på
svenskakockarsforening.se
Svenska Kockars Förening Riks på Facebook
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Debatt

Lasagne?

Kan vi lita på den mat vi äter?
Hästköttslasagne, fusk med ursprungsmärkningen i fiskdisken,
fläsk i halalkebaben, obegripliga innehållsförteckningar… Vad kan
kockarna göra för att vi ska känna oss trygga med den mat vi äter?

M

ånga känner sig grundlurade
när det nu basuneras ut att
det man ätit varit hästkött fast
man trott att det var nötkött. Eller
kanske ännu värre att halalkebaben
innehållit fläskkött. Vem ska man lita
på? Så länge money talks så kommer
det tyvärr att tullas på ”kvaliteten”
för att kunna tjäna mer på varje rätt/
råvara som säljs. Det är inte fel att
köpa vare sig häst, utländska bär eller
svamp, det viktiga är att göra valet på
grund av rätt fakta.
Konsumentmakt är väl den star
kaste tillgången i denna härva. Så
länge ingen bryr sig om vad man äter,
utan tycker att det är okej att köpa
mat som är billig och innehåller en
mängd tillsatser så kommer dessa att
fortsätta att både tillverkas och säljas.
De produkter som tillverkas/produ
ceras i närheten av förbrukningsplat
sen minimerar risken för felkällor.
Kontroll är viktig i sammanhang
et, men det finns mycket annat att

göra. Vår del som kockar är att börja
utbilda och påverka våra gäster att
välja rätt för att kunna utöva konsu
mentmakt.

1.	Självklart ska det stå köttproducent,
ras på djuret, kön, ålder och vilken
del på djuret det är när det gäller
kött. (Välj helst bara ekologiskt
för att veta att djuret behandlats
humant, ätit obesprutat foder och
inte fått i sig mängder antibiotika).

Ät aldrig mat med långa
innehållsförteckningar
med ord ni inte känner till!

Om alla skulle ändra sitt köpbeteen
de skulle vi snabbt se stora skillnader
på produkter som tillverkas av stora
jätteföretag. Det finns ingen industri
som inte vill tillgodose sina konsu
menter.
Vem vill egentligen betala för
stabilisatorer, färgämnen, emulge
ringsmedel, smakämnen? Är inte
råvarorna tillräcklig goda i sig själva?
Enda funktionen för dessa tillsatser

är att dryga ut produkter och få oss
att betala mycket för lite. Det värsta
är att vi vänjer oss vid dessa smaker
och konsistenser och tycker att rena
produkter är ”konstiga”.
Så ansvaret ligger till stor del på
oss och media att nå ut med budska
pet, att god, ren och rättvis mat är det
som är hållbart i längden. Det kom
mer vi alla att gynnas av. Så laga mat
på riktigt!

2.	Grönsaker ska/bör vara ekolo
giskt odlade för att minska på
konstgödsel och besprutning samt
att vi slipper äta kemikalier.

3.	KRAV-märkt fisk för att ha ett håll
bart fiske.

4.	Ät aldrig mat med långa inne
hållsförteckningar med ord ni
inte känner till!

5.	Billig mat finns inte. Mat måste få
kosta för att innehålla näringsäm
nen, smaka gott och vara hållbart
tillverkad.

Conny Andersson

Kock och ordförande
i Svenska Kockars Förening

Ulrika Brydling

Ekokock och vice ordförande
Svenska Kockars Förening
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Den offentliga sektorn i Sverige beräknas
omsätta 820 miljarder kronor (2010). Av dessa
beräknas kostnaden för livsmedel uppgå till ca
8,7 miljarder. Ungefär hälften är svenskproducerat, den andra hälften utgörs av importerade
varor.

I Sverige utgörs den offentliga marknaden av
290 kommuner, 21 landsting, 4 regioner samt
statlig verksamhet (försvar, fängelser, universitet, statliga verk).

Annons

För ägg, mjöl och mejerivaror är den svenska
andelen ca 90 procent. Importerade varor utgör
ca 70 procent av frukt/grönsaker, ca 50 procent av nötkött respektive kyckling samt ca 33
procent av fläskkött.

Satsning på ungdomar
Det är av yttersta vikt att ungdomar lockas till att arbeta i köken. För att säkra
återväxten driver Svenska Kockars Förening en brett upplagd ungdomssatsning.
A l l a F o t o n i a r t i k e l n : RL U l lv i g y m n a s i e t

 U

nder senare år har sökande till
skolornas livsmedelsprogram
stadigt sjunkit, främst på grund
av mindre årskullar, något som drab
bat alla yrkesprogram. För att råda
bot på detta har Svenska Kockars För
ening för något år sedan tagit beslut
om en stor ungdomssatsning. Det
görs också en stor nordisk satsning
inom området, Young Chefs Club.
Föreningens satsning bedrivs
bland annat med hjälp av ambassa
dörer på lokal och
nationell
nivå,
som tillsammans
väver ett spindel
nät för att fånga
upp intresserade
ungdomar. Stu
denterna erbjuds
också ett gra
tis medlemskap
Niccolina Sundkvist,
i Svenska Kockars
en av två nationella
Förening under
ambassadörer. Bilden
studietiden. För
är tagen på en tävling
eningen har även
i Makedonien.
varit delaktig i
framtagandet av gymnasieprogram
met GY2011 i samarbete med Skol
verket.
Detta tillsammans med en förvän
tad ökning av årskullarna om ett par
år hoppas man ska säkra branschens

Domarna diskuterar i en tävling på skolan.

efterfrågan på kompetent perso
nal. Den andra sidan av saken är att
restaurangbranschen erbjuder en
lysande arbetsmarknad med nästan
garanterat jobb för de som vill ägna
sig åt en karriär som kock, konditor
eller bagare.
S at s n i n g m o t b å d e p r i v ata
och offentliga kök

Ansvarig för ungdomssatsningen
inom Svenska Kockars Förening är
Marcus Hallgren som arbetar på ett
restaurang- och livsmedelsprogram
vid en skola i Köping. Han betonar
att satsningen riktar sig mot både
privat och offentligt kök.
– Alla vill inte bli stjärnkockar
men många älskar att laga mat och
kan mycket väl tänka sig att göra
det i andra sammanhang än vanliga
restau
ranger, säger han. Det finns

jättestora behov av att
få ut duktiga killar och
tjejer i de offentliga
köken. Restaurangbran
schen kan vara ganska
turbulent, men det
offentliga erbjuder en
lite annan typ av arbets
platser, med större
anställningstrygghet,
fastare arbetstider, min
dre arbete under kvällar
och helger etc.
– Men det offent
liga köket erbjuder
också stora kreativa
Marcus Hallgren, ansvarig för ungdoms
ut
maningar när det
satsningen inom Svenska Kockars Förening
kommer till exempelvis
specialkost för behovs
anpassad matlagning,
betonar Marcus Hallgren. Här hand
kökschefer på ett helt annat sätt än
tidigare.
lar det om att komponera menyer
– Inom det offentliga satsas på
som passar också allergiker, men
matkreatörer som förstår livsmedel
som kvalitativt och smakmässigt är
mer än kanske själva systemet. Det
lika bra som annan mat.
handlar inte bara om ekonomi utan
också om att servera och servera
F ö r y n g r i n g s p r o c e ss på g å r
maten på ett attraktivt sätt. liksom
Han berättar att det pågår en för
en strävan efter att ta tillbaka matlag
yngringsprocess inom det offentliga
ningen till det lokala, ekologiska och
köket, där 40-talisternas pensions
närproducerade.
avgångar skapar enorma behov. Det
– Här tycker jag att de offentliga
har också lett till att det inom den
köken är på helt rätt väg. Det är hela
na sektor satsas på unga kockar och
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Under 2012 såldes ekologiska livsmedel till
offentlig sektor för ca 1, 4 miljarder kronor.

Livsmedel utgör i huvudsak 5 typer av varor:
råvaror (obearbetade), beredda (delvis bearbetade, t. ex. styckat kött), halvfabrikat (djupfrysta
grönsaker, torrsoppor och såser som kräver
behandling), helfabrikat (behöver bara värmas)
och drycker.

Full fart i köket på Ullvigymnasiet.

måltiden som vi ska lyfta, betonar
Marcus Hallgren.
E r b j u d e r pa k e t l ö s n i n g a r

Utbildningsbehoven försöker man
inom Svenska Kockars Förening
möta genom att erbjuda olika paket
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Den totala försäljningen av livsmedel i Sverige
uppgick till 225 miljarder kronor år 2010.
K ä l l a : Off e n t l i g m a r k n a d f ö r l i v s m e d e l i Sv e r i g e ,
r a p p o r t u t f ö r d a v A g r o i d é A B f ö r LR F 2 0 1 2 - 1 0 - 0 2

Guldrusigt juniorlandslag vid Mat-OS 2012

av lösningar till skolorna genom att
samarbeta med kommunerna inom
Young Chefs Club. En annan del är
den inspiration som kocktävlingar
kan erbjuda. Sedan ett antal år finns
en motsvarighet till Kocklandslaget i
Juniorkocklandslaget för kockar mel

lan 18 och 23 år. Juniorkocklands
laget har skördat stora framgångar,
bland annat guld i Mat-OS 2012, vil
ket förstås ökar intresset för arbetet.
– Nu ska ungdomarna från de
nordiska länderna samlas i Göteborg
i slutet av maj. Då ska riktlinjerna för

Goda skäl att välja Valio!
Valio Eila™ laktosfri mjölkdryck är berikad med D-vitamin och innehåller 18 av de
22 viktiga näringsämnen vi bör få i oss varje dag. Den goda smaken beror på att vi
låtit alla naturliga smaker, vitaminer och mineraler vara kvar. Det enda vi tagit bort
är laktosen. Med Valios laktosfria produkter är det enkelt att vara hälsosam och
njuta av god mat och dryck – och må bra!
För mer information besök vår hemsida www.valio.se/foodservice.

hur ungdomssatsningen ska utformas
av ungdomarna själva, säger Marcus
Hallgren entusiastiskt.

Pe r A x e l Nordfe ldt
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Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter i skolan, på äldreboendet
eller på sjukhuset. För att nå dit måste måltiderna ses som en resurs för
verksamheten och inte bara något som kostar pengar.

De offentliga måltiderna –
ett riktigt guldägg
– Om vi ska lyckas behålla och locka
till oss engagerade kockar till våra
kök i framtiden så är det viktigt att
det finns möjlighet att laga mat i
köken. Får man inte laga mat så blir
det inga intressanta arbetsplatser.
Livsmedelsindustrin gör idag
grovjobbet åt köken och har blivit
allt bättre på att ta fram förberedda
råvaror som skalad potatis, hackad
lök och strimlat kött.
– Kockarna kan istället ägna sig åt
att komponera ihop maträtter, smak
sätta och sätta sin egen touch på
maten utifrån vad just deras matgäster
uppskattar. Ett annat tungt argument
för att laga mat från grunden är att det
skapar bättre förutsättningar att ha
koll på matens innehåll och ursprung.

Foto: Jeanette Hägglund

– Genom att satsa på måltiderna kan
kommun och landsting få ut mer av
de pengar som investeras i verksam
heten. Exempelvis har skolbarn som
äter sin skollunch bättre förutsätt
ningar att lära. Äldre som får i sig
näring i rätt mängd kan längre klara
sig själva med minskat vårdbehov
som följd. Det säger Eva Sundberg,
projektledare för
Livsmedelsverkets
Nationella kompe
tenscentrum för
måltider i vård, sko
la och omsorg.
Hon har erfaren
het från 25 år som
kostchef i ett flertal
Eva Sundberg
kommuner och vet
att det finns kompetens att laga god
och näringsriktig mat.
– I landets offentliga kök finns kom
petenta kockar, många med mångårig
erfarenhet av att laga god mat från
grunden till sina matgäster. En mix
i köken av erfarna kompetenta kock
ar, unga ambitiösa direkt från utbild
ningen och kockar som kommer in i
köken efter att ha arbetet i den privata
restaurangvärlden kan lyfta hela bran
schen, säger Eva Sundberg.
Men det ställer krav på arbetsplat
serna för att hålla locka till sig och
hålla kvar dessa kockar.
– Då är det viktigt att det finns organi
sationer och ledare som skapar förut
sättningar för kreativa arbetsmiljöer
och som inte låter jantelagen råda!

M å lt i d s k v a l i t e t m e r
ä n m at e n på ta l l r i k e n

En bra måltid är inte bara det som
är på tallriken. Livsmedelsverket har
tagit fram en modell i form av ett
pussel för att beskriva måltiden som
helhet där alla delar bidrar till att
matgästen kan känna matglädje och
må bra av maten. Vissa delar av puss
let omfattas av lagkrav såsom pussel
bitarna näringsriktig och säker. Med
hållbar menas måltider som tar hän
syn till miljö och klimat.
Pusselbitarna god och trivsam är
viktiga för att maten och måltiden
ska hamna i magen och komma
matgästen tillgodo. Med integrerad
menas att måltiden tas tillvara som en
resurs i exempelvis den pedagogiska
verksamheten eller i omvårdnaden
Pusselbiten hållbar får allt mer
betydelse eftersom de offentliga mål
tiderna är en del i hur våra matvanor
och livsmedelsval påverkar miljön.
– Enligt de nationella miljömålen
ska Sverige år 2050 inte ha några

L a g a m at f r å n g r u n d e n

3 snabba

En organisation där det finns bra
förutsättningar när det gäller loka
ler och personal för att laga mat från
grunden ger också de bästa förutsätt
ningarna för att få till bra måltider,
menar Eva Sundberg.

Varje dag serveras ca 3 miljoner
måltider i det offentliga köket:
skolor, äldreboenden och annan
offentlig verksamhet.

Mediankostnaden för måltider per
elev i grundskolan är 5 400 kr per
år i den kommunala skolan och
5 900 kr fristående skolor (2010).

92 procent av skolorna serverar ingen läsk, söta drycker eller godis
81 procent av kommunerna har en kostchef som ansvarar för skolmåltiderna
76 procent av skolorna har salladsbord med minst 5 olika grönsaker
33 procent av skolorna har 2 alternativa rätter och ett vegetariskt alternativ varje dag
25 procent av kommunerna har inte en enda skola som erbjuder alternativa rätter
K ä l l a L i v s m e d e l s v e r k e t w w w . s lv. s e

Foto: Jeanette Hägglund

nettoutsläpp
av
växthusgaser. Om vi
ska lyckas med det
målet men fortsätter
att äta samma mat
som idag får i så fall
vår övriga konsum
tion inte ge upphov
till några utsläpp av
växthusgaser alls,
säger Eva Sundberg
och pekar på att det
är nu något måste
göras.
– Dagens sex
åringar fyller 43
år 2050. Matvanor
som grundläggs hos
dagens barn och
ungdomar har alltså
stor betydelse för
om vi ska lyckas att
nå målet.

Foto: Jeanette Hägglund

A n n o n s S v e n s k a K o c k a r s F ö r e n i n g

Electrolux Professionals
Green Spirit sortiment
för miljövänligare och
kostnadseffektivare
Electrolux
restaurang- Professionals
och storkök

B o r t k a s ta d m at

Att producera mat
belastar både klimat
och miljö och om
maten sedan kastas
har denna miljöpå
verkan skett i onödan. Mätningar visar
att ungefär 20 procent av exempelvis
skolmaten slängs bort.
– Svinnet tros bland annat bero
på köksorganisation, dålig planering
och kommunikation, bristande kun
skap om resthantering, feltolkade
regler och dålig matro i skolrestau
rangen, säger Eva Sundberg.
Näringsriktigt med hjälp av
nyckelhålet

Ett praktiskt hjälpmedel vid val av
livsmedel som skapar förutsättningar
för näringsriktigamåltider är nyckel
hålsmärkningen.
– Att skriva ”uppfyller kriterierna
för nyckelhålsmärkning” i artikel
specifikationen när man upphandlar
livsmedel på relevanta artiklar är ett
enkelt och säkert sätt att säkerställa
kvalitén, säger Eva Sundberg
Livsmedel som märks med nyckel
hålet ska uppfylla vissa villkor för fett,
salt (natrium), socker och kostfiber.
G r u n d f ö r u t s ät t n i n g
för lärande

En näringsriktig skollunch kan öka
skolprestationen hos elever som äter
dåligt och inte får i sig de vitaminer
och mineraler de behöver. Det gäller
till exempel elever som inte har bra
matvanor hemifrån, som alltid eller
ofta hoppar över skollunchen eller
ersätter den med läsk och godis.
Det är också bakgrunden till att
skollagen numera kräver att skol

En bra måltid består av flera delar,
precis som ett pussel. Alla delarna
behövs för att matgästen ska känna
mattglädje och må bra av maten.

lunchen inte bara ska vara kostnads
fri utan även näringsriktig.
– Kortfattat kan man säga att en
bra skollunch ger mätta elever med
goda förutsättningar för att orka vara
fokuserade. Lektionerna blir lugnare
eftersom en hungrig elev blir trött
eller rastlös och varken orkar med
sig själv eller skolarbetet, säger Eva
Sundberg

Green Spirit sortiment
Electrolux
Professionals
för
miljövänligare
och
Green
Spirit sortiment
kostnadseffektivare
för miljövänligare
och
restaurangstorkök
Electrolux och
Professionals
kostnadseffektivare
EnergiÅtervinningsbart
Green
Spirit sortiment
besparing
material
restaurangoch
storkök
för miljövänligare och

Lägre vatten
förbrukning

kostnadseffektivare
restaurang- och storkök

Många goda krafter är i gång

Inom ramen för satsningen på
Sverige det nya matlandet har Livs
medelsverket inrättat ett kompe
tenscentrum för de offentliga målti
derna. Ett projekt som Eva Sundberg
leder.
– Vi vill vara ett stöd och arbetet
i kommuner och landsting i deras
arbete att utveckla måltiderna.
Inom regerings satsning delar
också Jordbruksverket årligen ut

pengar till projekt som syftar till att
stödja en positiv utveckling av de
den offentliga måltidsverksamheten
i landet. I år är det åtta olika projekt
som tilldelats pengar. Det är projekt
inom skilda områden och handlar
exempelvis om kompetensutveckling,
it-verktyg och ökad andel ekologiska
livsmedel.
– Sammantaget är det ett värde
fullt utvecklingsarbete som många i
branschen kan dra lärdomar av, säger
Eva Sundberg
L e na F or s m an

Lägre vatten
Låg
förbrukning
ljudnivå

Lägre vatten
förbrukning

Lägre vatten
förbrukning

Låg
Låg
ljudnivå

ljudnivå
Låg
ljudnivå

Energi-

Återvinningsbart
Lägre
kemEnergieffektiv
besparing förbrukning
material
brännare
EnergiÅtervinningsbart
besparing
material
Energibesparing

Energieffektiv
Energieffektiv
brännare
brännare

Energieffektiv
brännare

Återvinningsbart
material

Lägre kem-

Lägre
kemförbrukning
förbrukning
Lägre kemförbrukning
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Fasaner på väg att bli livsmedel.

Foto: Åsa Söderberg

 Smak för det vilda
Viltkött är bra och nyttigt, men används alltför sällan i våra kök. I projektet Viltmat
arbetar man för att öka användningen i de offentliga köket, och projektledaren Sven-Åke Larsson
är nöjd med resultaten så här långt.

Foto: Lena Runer

 E

tt magert, smakrikt kött med stora mängder nyttiga omega-3- och omega
6-fetter. Djur som levt naturligt, strövat fritt, levt ett bra liv, aldrig varit
i närheten av antibiotika eller någon sorts konstgjort foder och aldrig
utsatts för transporter. Kött som är så naturligt, närproducerat och ekologiskt
det bara går att föreställa sig.
Det är några av argumenten för att äta viltkött, och
listan kan göras mycket längre. Ändå äter vi väldigt
lite av detta fina kött. Den största orsaken till detta
är antagligen vår brist på vana och okunskap om vilt
kött. Men genom ett aktivt arbete med information
kan väldigt mycket göras. Det vet Sven-Åke Larsson,
som i några år drivit projektet Viltmat med syfte att
öka användningen av viltkött i det offentliga köket.
Sven-Åke Larsson är kock, jägare, var i flera år som
ordförande i Svenska Kockars Förening huvudman
för Svenska Kocklandslaget och tränade Juniorkock
landslaget.
– Viltmatprojektet handlar om att skapa en hållbar Sven-Åke Larsson,
projektledare för Viltmat
affärskedja från skog till tallrik, berättar han.
Det började med enskilda skolkök i Västman
land, där Sven-Åke är bosatt, och spred sig som ringarna på vattnet till andra
skolor, till förskolor och äldreboenden. Första året för projektet – 2010
– serverades 35 000 portioner i offentliga kök, och antalet har stadigt stigit.
Totalt (offentliga kök och vanliga restauranger sammantaget) serverades
i Sverige omkring 600 000 portioner viltkött detta år.

– Siffran fortsätter att öka, säger Sven-Åke Larsson. Vi har hittills arbetat mest
i Mellansverige, men vi märker ett stadigt stigande intressen från andra delar
av landet. Även de andra nordiska länderna har visat intresse för att ta del av
erfarenheterna.
– Intresset från stjärnkrogar som F12-gruppen, Operakällaren, Lux-gruppen
med flera har starkt ökat intresset. När stjärnkockarna serverar viltkött och när
det används i tävlingssammanhang följer andra efter.
Viltkött har använts som huvudråvara vid flera stora tävlingar (se faktaru
ta). Livsmedelskedjan City Gross satsar på viltkött, liksom Scandic Hotels, som
ska servera det på alla sina restauranger under kommande säsong. Även inom
det akademiska området har viltkött väckt intresse: Hanna Floengård har i sin
c-uppsats ”Hur smakar viltkött?” genomfört ett unikt sensoriskt test för att svara
på den frågan.
Ett aber i spridningen är bristen på vilthanteringsanläggningar. Det finns
bara ett 150-tal i hela landet, i exempelvis Västmanland ingen alls (en planeras
komma under hösten i år). Anläggningarna är en mycket viktig länk i kedjan.
Dit kan jägarna lämna sitt kött och därifrån kan konsumenterna enkelt köpa
de kvantiteter som behövs. Älg, hjort, rådjur och småvilt kan jägarna visserligen
sälja själva till konsumenterna, men vildsvin och björn måste passera en vilthant
eringsanläggning för certifiering på grund av risken för trikiner.
– Vilthanteringsanläggningarna är viktiga i logistiken, betonar Sven-Åke Larsson.
Det finns mycket viltkött, och volymerna kan ökas väsentligt. Men det måste
bli fler anläggningar för att användningen ska kunna breddas på det sätt vi vill.
Men när efterfrågan blir större växer också lönsamheten, så jag hoppas att det
ska lösa sig.

Foto: AMY Johansson/Shutterstock
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Viltmatprojektet
handlar om att
skapa en hållbar
affärskedja från
skog till tallrik.”

Viltkött i tävlingssammanhang
• 2012 vann Svenska Kocklandslaget Mat-OS med kronhjort
som huvudråvara.

Foto: Lena Runer

• 2013 var dovhjortsadel huvudråvara i tävlingen Årets Kock.

Gräsand serveras på restaurang F12.

Godkända
vilthanteringsanläggningar
http://www.viltmat.nu/kop_salj/tips/
godkaenda_vilthanteringsanlaeggningar

Jakttorn för älgjakt

Samtidigt finns stora mängder vildsvin med högkvalitativt kött som inte tas till
vara därför att vilthanteringsanläggningarna är för få.
En undersökning visar att ca 60 procent av befolkningen skulle använda
viltkött om de bara kunde få tag på det. För dem som av någon anledning fortfa
rande är skeptiska – det är bara att prova. Smaksensationer utlovas!

Pe r A x e l Nordfe ldt
Foto: Lena Runer

Ekonomin brukar också lyftas fram av skeptikerna. I knappa offentliga budgetar
brukar priserna pressas hårt. Sven-Åke Larsson ser inget problem.
– Viltkött är marginellt dyrare i inköp. Detta kompenseras mer än väl av att
köttet är bättre och mer smakrikt än annat kött och därför kan serveras i något
mindre portioner. Det visar sig dessutom att matsvinnet blir väsentligt mycket
mindre när viltkött används. När det smakar bra kastar man inte bort maten
utan äter upp den. På det hela taget blir det alltså inte dyrare att använda vilt
kött.
Sven-Åke Larsson betonar jaktens viltvårdsaspekt. Jägare är naturmänniskor
och stora djurvänner.
– Kan du tänka dig några andra än jägare som åker ut i skogen och placerar
ut foder under stränga vintrar för att hjälpa djuren? Eller skrapar bort snö för
att djuren ska kunna beta? Vi gör det inte för att det ska bli fler djur att jaga,
utan av omsorg. Om vi vill ha kött på bordet innebär det att ett djur måste dö,
oavsett om de föds upp eller lever vilt. I jakten arbetar vi för att hålla ett jämnt
och bra bestånd så att djuren kan leva ett bra liv, få tillräckligt med mat och hålla
sig friska. Jag känner inte en jägare som inte har den yttersta respekt för djuren
han eller hon jagar.
Det går inte att ta miste på den passion Sven-Åke Larsson känner inför vilt
kött, jakt och viltvård.
Potentialen för viltkött i offentliga kök är stor. Enligt en branschrapport sak
nas ca 2 miljoner grisar per år i Sverige – djur som då importeras från länder
med betydligt sämre djurhållning än den svenska. Enligt statistiken går ca 80
procent av dessa djur till kommunala kök. De som alltså är i störst behov av bra
och näringsrik mat – barn, sjuka, äldre – får alltså den sämsta kvaliteten på kött.

Vildsvin serveras på restaurang F12.
Djuret nedlagt av kökschet Daniel Couet själv.
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I Härryda kommun har man lämnat panerade diffusa fiskfärsprodukter till förmån för god
och näringsrika fiskbiffar. Läs om ett lyckat projekt för att få skolbarn att äta mer och bättre fisk.

Hur få skolbarn att äta rätt fisk –
hälsosamt och miljövänligt?
 D
et är tur att det finns eldsjälar.
Utan dem hade världen sett
mycket sämre ut, eller hur?
När dessa eldsjälar engagerar sig i
både vår miljö och våra barns mat
är det särskilt beundransvärt. Som vi
alla vet har man en sträng budget att
jobba mot när det gäller skolmaten,
detta gör att man ibland kan upp
leva uppgiften som ett sisyfosarbete.
Många av oss förknippar skolmaten
med tråkig, smaklös lågbudgetmat.
Glädjande har det på
senare år dykt upp flera
måltidsansvariga som
sätter en ära i att våra
barn skall få en bra
kost, som både är nyt
Rosa Falck
tig, god och dessutom
belastar vår miljö så lite som möjligt.
En av dessa eldsjälar är Rosa Falck
som är kost- och näringssamordnare
i Härryda kommun.
Rosa kämpar för att barnen, både
inom sin egen kommun och regio
nalt, skall få äta goda, näringsriktiga
och miljövänliga råvaror. Speciell
brinner hon för fiskprodukterna.
Rosa har som så många andra trött
nat på ”panetter” och ”sprödbakade”
fiskprodukter där man får en diffus
fiskfärs som är täckt med sextio pro
cent panering bestående av fett och
dåliga kolhydrater. Det är inte heller
ovanligt att dessa produkter har farit
kors och tvärs över Europa innan de
kommer till våra tallrikar.
L å n g ö n s k e l i s ta

säkra bestånd, helst certifierad enligt
MSC och utan polyfosfater. Vit fisk
går bra att få tag på, men hur skall
vi få till fet fisk, så att barnen skall få
i sig de nyttiga omega3-fettsyrorna?
När Rosa satt med menyplanering
en för ett par år sedan, så funderade
hon på hur man skulle kunna få bar
nen att äta mer sill. Sill finns i rikliga
bestånd och är en fantastisk fisk som
ligger långt ner i näringskedjan och
är full av nyttiga proteiner och ome
ga3. Problemet är bara att det är svårt
att få barnen att äta sill numera. Man
är inte van vid smaken och tycker att
den är full av ben. Inte heller peda
gogerna, som ofta är unga människ
or, är vana vid sillsmaken och benen.
Pedagogerna har stor påverkan
på barn och ungdomar vad gäller
deras preferenser på mat. Rosa bör
jade ringa runt och leta efter någon
lokal producent som producerar en
”barnanpassad” sillprodukt som upp
fyller alla hennes kriterier.
H i t ta d e v a d h o n s ö k t e

och ägg – därtill fångad i ett MSC-cer
tifierat fiske. Rosas önskemål att bif
fen skulle väga 70 gram per styck och
att sältan minskas lite tillgodosågs.
Ett problem återstod: företa
get hade inte avtal med Göteborgs
Kommun. Detta försökte man lösa
genom att övertala ”Grossisten” att ta
in produkten i sitt sortiment. Detta
var dock inte så lätt. ”Grossisten”
hade produkt-stopp och dessutom
skulle portionspriset bli för dyrt om
det gick via en mellanhand. På Fisk
Idag bestämde man sig för att vara
med i upphandlingen som skulle äga
rum under våren 2012 och lyckades
få anbud. De kunde därmed den
1 oktober 2012 titulera sig Kommun
leverantör!
Spridit sig
till andra kommuner

Under det dryga halvår som gått
sedan dess har inte bara Härryda

Kommun haft ”sillbiffar” på mat
sedeln. Rosa har påverkat kollegor
i andra kommuner, som även de har
tagit in produkten.
Vad tyckte då barnen? Det har varit
lite blandade reaktioner. Det som är
mest utmärkande är att på de ställen
som pedagogerna har visat uppskatt
ning för denna nya maträtt har även
barnen gillat den. När rätten inte har
uppskattats har det visat sig att de
ätande inte är vana vid sillsmaken.
Den finns där, även om den absolut
inte är lika utmärkande som i t ex
stekt sillflundra.
Rosa och Fisk Idag har ett nytt
utvecklingsprojekt med en annan sill
baserad fiskbiff, fast denna gång skall
man minska sillinnehållet och istället
blanda i mer vitfisk. Naturligtvis skall
man då välja fiskar från bestånd som
är hållbara och fiskade med miljövän
liga metoder. Man skall definitivt inte
tumma på att produkten skall inne
hålla mycket omega3 och smaka gott.
Pi a La rs son

Efter en tids envist letande hittade
hon företaget Fisk Idag i Göteborg
AB, som har en produktionsanlägg
ning på Öckerö i Göteborgs skär
gård. Här gör man ett antal olika
”fiskbiffar”, däribland pre
cis det som Rosa letade
efter: en fiskbiff helt
baserad på sill som
innehåller ca 80%
sill och resten
grönsaker

Foto: © Znapshot AB / Per Erik Berglund

Inom Härryda kommun är det slut
med sådana produkter. Rosas önske
lista vad gäller fisk är lång. Hon vill
att fisken skall vara krokfångad
i den mån detta går, vilket är
betydligt mer skonsamt för
miljön än t ex trålning.
Det skall vara en
fisk som kom
mer från
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Matsvinnsfrågorna är en het fråga för producenter, livsmedels
industrin, handeln och offentliga aktörer. Här finns stora
pengar att spara samtidigt som det krävs krafttag för att minska
avfall och koldioxidutsläpp för att nå uppsatta miljömål.

Foto: © Hushållningssällskapet
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Exempel 1:
Om varje skolelev i Sverige slänger 1 köttbulle á 14 g = 0,014 kg
0,014 x 1 410 000 skolelever = 19 740 kg köttbullar
19 740 kg köttbullar x 49 kr = 976 260 kr
Hur många djur har slaktats ”i onödan”?

Minskat matsvinn –
en riktig guldgruva

M

indrematsvinn.nu är ett natio
nellt projekt som bygger på
att minska matsvinnet hos
offentliga storhushåll. Det har drivits
av Hushållningssällskapet som med
engagemang och kunskap vill visa på
möjligheter och skapa förståelse för
att det går att åstadkomma föränd
ring. Med drygt 90 utbildningar runt
om i landet har projektet nått ut till
många kostchefer, måltidspersonal
och även annan personal inom skola
och äldreomsorg. Samverkan mel
lan olika personalgrupper är av stor
vikt för att förändringen ska få fullt
genomslag.
– Vi vill att maten skall hamna
i matgästernas magar och inte bli
sopor i onödan. Att aktivt arbeta för
bra måltider och god måltidsmiljö
kan minska matsvinn och det vinner
alla på; ekonomin, miljön och mat

gästerna, säger Cecilia Sassa Corin,
matkonsult och projektledare.
Matsvinn uppkommer i olika led och
problemet berör många olika aktö
rer. I storhushållen uppstår matsvinn
i köket, i serveringen och från mat
gästernas tallrikar. Det uppstår inom
förskola, skola och äldreomsorg och
vid dagens olika huvudmåltider och
mellanmål. Projektet mindremats
vinn.nu verkar för att även det ound
vikliga livsmedelsavfallet som trots
allt uppstår hanteras på bästa sätt.
– Om vi lyckas med att minska mat
svinnet tas våra naturresurser och
pengar bättre till vara, menar Cecilia.
Den totala mängden matavfall från
skolornas och förskolornas storkök
beräknas till ca 26 000 ton per år.
Någon tillförlitlig statistik för mäng
den matavfall inom äldreomsorg och
sjukhus finns inte idag.

Exempel 2:
Lunch med en råvarukostnad om 10 kr/portion
Varje dag lagas 20 portioner mer än som går åt
20 portioner x 10 kr = 200 kr /dag = 1 400 kr/vecka
52 veckor x 1400 kr = 72 800 kr
Därtill kommer kostnader för personal, lokal,
energi, miljöpåverkan…

Genom att räkna ut vad små dagliga
matsvinn blir på en längre period blir
det tydligt att det handlar om mycket
resurser. Det visar att även små för
bättringar är viktiga.
Projektet har arbetat med work
shops och utbildningsmaterial samt
en verktygslåda med förslag, under
lag och lösningar som fungerar som
en kunskapsbank. Jordbruksverket
har stått för en delfinansiering och
de deltagande kommunerna har
medfinansierat.

Även om skolköken har ett stort svinn
är det ännu större hos de svenska
hushållen som slänger ca 674 000
ton matavfall per år, och då är inte
det som vi häller ut i slasken med
räknat. Av det är ca 35 procent ”onö
digt” matsvinn. Även här finns en stor
utmaning.
Läs mer om projektet på
http://www.mindrematsvinn.nu
Eli sabe t Bje lke

Våra inköpare åker land och
rike runt för att hitta närodlade
grönsaker och prisvärda färskvaror. Vi vill att du ska ha mycket
att välja bland. I olika prisklasser.
Våra färskvaruspecialister
hjälper dig att hitta rätt.
Välkommen till oss! Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor
hittar du på martinservera.se

VARFÖR HETER DET
sKOLMAT?
Mat ska vara god, näringsrik och se tilltalande ut oavsett om
den serveras i en skol- eller lunchrestaurang. Vi gör ingen
skillnad. Våra recept och menyer till skolor tas fram med
samma engagemang som till en företagsrestaurang. Till
vår hjälp har vi medlemmar från Svenska kocklandslaget
som tillsammans med våra egna kockar och kostekonomer
ser till att vi har en stor variation och blandning av traditionella och moderna rätter på menyerna.
Vi lagar mat till 60 000 elever i Sverige varje dag och vet vilka
rätter de gillar, men vi vill även inspirera eleverna att utveckla sina smaksinnen och prova nya rätter och grönsakskombinationer. Att lära sig att äta lite av mycket istället för
mycket av lite har visat sig ha goda hälsoeffekter på sikt.

Vårt måltidskoncept för skolmat kallar vi för Energizonen.
Där jobbar vi med:
Så mycket matlagning som möjligt på plats i varje kök
Utbildade kockar
Säsongsanpassade menyer
Näringsberäknade måltider
Fräscha råvaror och salladsbord
Specialkoster
Matråd på varje skola
Webbsida för menyer, diskussion, information och frågor
Målmedvetet miljö- och CSR-arbete
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Om sodexo
Sodexo är ett serviceföretag som levererar tjänster till privat och offentlig sektor.
Med oss som partner kan våra kunder koncentrera sig på sin egen verksamhet, så
tar vi hand om allt det andra runt omkring. Vi lagar mat och städar, sköter fastigheter, hjälpmedelsservice, växel och reception, driver hotell- och konferensanläggningar och mycket mer. För oss handlar det om att höja livskvaliteten för alla som
tar del av vår service. Besök oss gärna på www.sodexo.se.
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Man kunde tycka att människor som levt ett långt liv och för
åtskilliga decennier sedan passerat åldern för egna inköp på
Systembolaget skulle få bestämma själva vad de ville dricka till
middagen. Men så har inte varit fallet tills helt nyligen. Länge
var det förbjudet att servera vin på äldreboenden i Sverige.

 M

en sedan i somras blev det
faktiskt tillåtet att servera
alkohol på särskilda boen
den. Så nu går det för sig både att ta
ett glas vin till maten och en nubbe
till sillen. Ännu har ingen tendens till
fylleslag märkts, inte heller har pen
sionärsgäng ertappats med att rulla
tomflaskor utmed gatorna nattetid.
Det är en viktig och självklar
reform som genomfördes, väl förank
rad i forskning. Bortsett från de posi
tiva egenskaper ett glas vin kan ha på
hjärt-kärlsjukdomar visar studier ett
allt tydligare förhållande mellan mat
och hälsa.

Många äldre, särskilt efter det att
en livspartner gått bort, slarvar med
ätandet. Det kan få stora konsekven
ser. Äldre (liksom små barn) är käns
ligare för oregelbundna måltider,
eftersom kroppen tar upp näring
sämre, vilket kan leda till rastlöshet,
koncentrationssvårigheter etc. Själv
fallet kan också dåliga matvanor ge
näringsbrist, vilket i sin tur påverkar
sårläkning och hjärnans funktion.
Näringsbrist kan ge symtom liknande
demens.
Till detta kommer den sociala
aspekten. För många är gemenska
pen kring måltiderna väldigt viktig,

Foto: Yuri Arcurs/Sutterstock

Vikten av att kunna säga »skål«
på äldreboendet

som stimulans och för att personen
över huvud taget ska äta. Här kan
en så enkel sak som möjligheten att
ta ett glas vin till maten få stor bety
delse.
Glädjande nog har vikten av bra
mat på äldreboenden och inom vår
den kommit att uppmärksammas

på senare tid. Det finns en samhälls
aspekt också: glada och välnärda
äldre lever bättre liv och kräver min
dre vård, vilket på sikt spar pengar.
Det finns alla skäl att glädjas åt
utvecklingen.
Pe r A x e l Nordfe ldt

Vill du servera dina matgäster
fisk som är
God
Nyttig
Lättlagad
Närproducerad
Utan onödiga tillsatser
Rik på omega 3
Fisk idag har avtal med Göteborgs kommun och kranskommuner

Kontakta Fisk idag:
info@fiskidag.se ● 031-775 65 75

Vi är certifierade
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Fredrik Herzfeld har jobbat som kock i prestigefyllda hotell
kök och à la carterestauranger. Idag arbetar han som skol
kock för Sodexo. Han inspireras av sin nya arbetsmiljö och
den viktiga utmaningen att uppmuntra skolungdomar att äta
bra och näringsriktig mat.

Engagemang och fantasi
utvecklar skolmaten

H

ersby gymnasium är ett av tolv
skolkök som Sodexo driver
på uppdrag av Lidingö stad.
I detta skolkök lagar Fredrik och
hans kökskollegor 550 portioner var
je dag. Dagens meny består av chili
på långkokt högrev med bulgur och
varm morotssallad, fyllda paprikor
med keso, oliver och ris samt en sop
pa på ostronskivling.
S u n d m at f i l o s o f i

Annons

Mat, inlärning
och rehabilitering
Det har stor betydelse för hälsa och inlärning vad vi äter,
men också när. Vår kropp är inte gjord för dagens ständigt
uppkopplade samhälle. I det sammanhanget kan måltiderna
spela en mycket viktig roll, inte minst som en social samlings
punkt för återhämtning och välbefinnande.

Gemensam målbild har
u t v e c k l at m at e n

Lidingö stad har en tydlig ambition
för sin skolmat och ställde i upphand
lingen krav på att maten ska vara
lagad från grunden. Det innebär att
de endast tillåter servering av heleller halvfabrikat en gång per månad.
Har man till exempel serverat kött
bullar eller kanske korv en dag så har
man fyllt kvoten för den månaden.
– Man får pussla lite, men det går
bra. Jag tycker det är roligt att servera
bra och näringsriktig mat och det är
den väg som jag tycker att alla skolor
ska gå inför framtiden.
I den mån det finns ett godkänt
tillagningskök försöker Sodexo
laga så mycket mat som möjligt från

I r e n e J a c o b s o n G r a n at h

Fredrik kommer närmast från
Sheratons kök och ser ingen anled
ning att göra skillnad när det gäller
ambitionsnivån på mat och service.
– Man har mindre att röra sig med
inom skolans värld, men jag har god
hjälp av de säsongs- och näringsbe
räknade menyer som Sodexo tar
fram. Jag tycker det är viktigt att
man sätter ambitionen högt och
lyssnar på responsen från sina
lunchgäster. Det viktiga för oss är
att våra ungdomar mår bra och
känner sig uppmuntrade att äta
rätt, säger Fredrik.
Den tidiga skolningen in i res
taurangkökets värld lade grun
den för Fredriks genuina matin
tresse. Han började redan som
fjortonåring att hjälpa till i köket
på föräldrarnas gästgivargård på
Österlen.
– Jag vill skapa en god upp
levelse varje dag och försöker
överraska mina gäster, därför har
jag ofta ytterligare något gott att
bjuda på utöver det som står på
Fredrik Herzfeld
menyn. Jag ser varje dag som en
ny möjlighet att skapa god mat.
grunden och gör stora satsningar på
Inom Sodexo pågår ett aktivt
utbildningssidan. I samband med
arbete för att driva på utvecklingen
starten på Lidingö skolor genom
för en hälsosam livsstil. Grönsaker
gick samtlig kökspersonal en skräd
är populära bland ungdomarna och
darsydd utbildning för att få kunskap
minst 25 procent av allt som serveras
om de ambitioner som Sodexo och
Lidingö har satt för skolmaten. Det
på skolan är ekologiskt eller närpro
ducerat. Salladsbuffén är en färg
innebar diskussioner kring kvalitet
symfoni av dofter och smaker. Utöver
och avtal samt tre temautbildningar
de traditionella sorterna som tomat,
med fokus på matlagning av färska
gurka, vitkål och morot, finner man
råvaror.
När man träffar Fredrik och haft
flera olika bönblandningar, aubergi
förmånen att få smaka på skolmaten
ne, oliver, kokta ägg, fruktsallad och
på Hersby gymnasium kan man inte
mycket mer.
– Min grönsakslista är diger och
undgå att märka den stora glädje han
fylls på hela tiden. Ta till exempel
finner i att laga mat för yngre gäster.
groddar, varför bara servera en sort
– Jag ser stor framtid i skolkök och
när det finns rödbetsgroddar, vit
skulle aldrig vilja byta tillbaka till krog
löksgroddar och sellerigroddar? Jag
världen. Nu har vi påbörjat en spän
anser att man kan förnya sig i oänd
nande resa för framtidens skolkök
lighet när man utgår från säsongens
och på den resan vill jag vara med.
råvaror, använder sin fantasi och är
flexibel.
I r e n e Jac ob s on G r anat h

D

et liv vi lever går i otakt med
våra kroppar. Den mänskliga
kroppen är konstruerad för att
perioder av verksamhet och vila ska
avlösa varandra. 24/7-samhället sät
ter detta ur spel. I stället för att ha
en bestämd dygnsrytm är vi ständigt
tillgängliga och igång. Måltider intas
ofta på språng eller i samband med
någon annan aktivitet, som arbete,
dataspel eller tv-tittande.
– Vi måste sitta i lugn och ro när
vi äter. Ser vi maten förstår hjärnan
lättare när vi är mätta. Distraheras vi
under måltiden glömmer hjärnan

snart bort att vi ätit, och kan börja
skicka ut hungersignaler igen.
Detta säger Maria
Lennernäs, profes
sor vid avdelningen
för arbets- och folk
hälsovetenskap vid
högskolan i Gävle.
Hon driver ett forsk
ningsprojekt med
Maria Lennernäs
titeln Mat i tid och
otid, där man studerar bland annat
matvanor och deras inverkan på folk
hälsan i det moderna samhället. Hon
är oroad av det hon ser.
F o t o : OvE W a l l / H i G
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 Två kongresser samtidigt
Svenska Kockars Förening (SKF) och
Nordiska Kökschefers Förenings (NKF)
har kongresser samtidigt i Göteborg 9-12 maj 2013.
2013 är det år då Sverige står som
värd för den Nordiska Kongres
sen samtidigt som SKF skall ha sin
egen kongress. Detta sker för första
gången i SKF och NKFs samarbets
historia.
Göteborg och distriktet SKF Väst
valdes till att vara värdar och organi
satörer till kongresserna med SKFs
ordförande Conny Andersson som
huvudansvarig.
Platsen är Clarion Hotel Post som
just har precis blivit färdigt efter en
renovering och har stora lokaliteter
för de tävlingar, Nordiska Mästerska
pen och Wild Card, som äger rum
under NKF-kongressen. En nyhet är
en marknad av lokala producenter
och sponsorer, samt att en intres
serad allmänhet erbjuds föreläsare
och en paneldebatt.
Därtill tar även Sverige (SKF)
på sig att arrangera semifinaler i
WACS (World Association of Chefs
Societies) och världstävlingarna
Global Chef, Hans Bueschkens
(ungdom) och Global Pastry Chef.
Världsfinalen sker på WACS Kon
gress i Stavanger 2014.
De nordiska länderna, Sverige,
Norge, Danmark, Island och

 inland har arbetat upp ett sam
F
förstånd, som genom åren blivit
alltmer betydelsefullt inom fören
ingarna. Ett exempel är bildandet
av Ungdomsforum för Unga Kockar
i Norden, som tillsammans med de
äldre medlemmarna i föreningarna
lägger grunden för nästa generation
och arbetar för det nationella, nord
iska och globala engagemanget.
De nordiska länderna har en
särställning i den gastronomiska
världen med högt uppskattade kök.
Råvarorna från våra länder spelar
en stor roll och våra landslag och
enskilda tävlande kockar vinner
de mest spektakulära medaljerna
i världstävlingarna så som Bocuse
d’Or, VM och Mat-OS.
Nu ser vi med spänning fram
emot NKF-kongressen i Göteborg,
där vi räknar med att samla ett stort
antal gäster för både nytta och nöje
under tre dagar.
Läs mer på

svenskakockarsforening.se
Svenska Kockars Förening Riks
på Facebook
Cari na Sjöste n
SKFs kansli

F o t o : m o n k e y B u s i n e s s Im a g e s / s h u t t e r s t o c k
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– Måltiderna betraktas inte som den
arbetsmiljöfråga det är. Vårt sätt att
leva slår ut kroppens naturliga funk
tioner och har en stor skuld i de
problem så många drabbas av, som
fetma, diabetes, depressioner. Vad
vi äter har betydelse, men också när.
Tre måltider vid bestämda tider är
bäst, kanske med något mellanmål
ibland. Som vi lever nu hamnar vi
ofta i verkningslösa dieter i stället för
att åtgärda det som verkligen är pro
blemet.

fungera bra så att vi kan lära oss nya
saker, berättar Maria Lennernäs.
Maten påverkar även hur vård
och omsorg fungerar. Näringsbrist
– liksom långvarig stress –gör att sår
har svårare att läka. Äldre är särskilt
känsliga för oregelbundna måltider,
på grund av att näringsupptaget blir
sämre när man åldras. Detsamma gäl
ler småbarn.
Brist på näring – särskilt vitamin
B12 – kan ge demensliknande sym
tom. Patienten medicineras då ofta
på ett helt felaktigt sätt, vilken kan
leda till allvarliga problem. Ordina
tionen till många äldre borde oftare
vara god mat och motion i stället för
mediciner.
Därför är de offentliga måltiderna
så väldigt viktiga. I många stadier av
livet är vi hänvisade till det offentliga
köket. Kunskaperna och engage
manget hos dem som arbetar där har
väldigt stor betydelse för hur vi mår.
– Inte minst på så sätt att måltiden
är fina tillfällen till umgänge, betonar
Maria Lennernäs. Måltidssituationen
betyder nästan mer än måltidernas
innehåll, särskilt inom äldrevården.
– Vi kan inte nog betona den soci
ala aspekten av måltiden, den har
stor betydelse för såväl inlärning som
rehabilitering och vår hälsa i stort.

”Viktproblematiken
hänger ihop med
sömnbrist, stress och
omedvetet ätande.”
– Ät ordentligt så håller sig vikten
på en bra nivå. Viktproblematiken
hänger ihop med sömnbrist, stress
och omedvetet ätande.
Forskningen har betydelse ock
så för det offentliga köket. Barn
(vuxna också för den delen) som
inte äter ordentligt blir rastlösa och
okoncentrerade. I och för sig är det
en naturlig reaktion, när vi är hung
riga inriktas allt på att skaffa mat. Det
går förstås ut över skolarbetet och
arbetsmiljön i klassrummen.
– Men vi vet också att näringsriktig
mat är nödvändig för att hjärnan ska

P e r A x e l Nor df e l dt

Passion och engagemang
– Manderley Media gör tidningen
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Särläkemedel starkt
växande område
Särläkemedel för sällsynta
diagnoser är ett prioriterat
och
område inom EU idag
erbjuder stora möjligheter
för nya företag.

Sidan 4

är
Den bästa lösningen
att skapa tvärvetenskapliga team och nationella
medicinska center med
en
spetskompetens kring
eller några diagnoser.”

svår
”Att drabbas av en
ofta
hudsjukdom innebär
dagligt
ett livslångt lidande,
lokal
behov av tidskrävande
långvarig
behandlingar samt
dyra läke
medicinering med
biverkningar.
medel som kan ge
lida
Patienten kan också
av psykosociala konsekvenser
utseende
till följd av avvikande
förmåga.
samt nedsatt fysisk
diagnos,
Att ställa en korrekt
ge bra sjukdomsinformation
terapi
och utprova optimal
kräver specialinsatser”
Anders Vahlquist,
professor och överläkare
vid Akademiska sjukhuset
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med PDT (Photodynamic
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Behandling av hudcancer förbehandlad med ett kemiskt
medicinteknik.
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högteknologisk
i hårbotten och
kraftfulla röda LED-ljuset.
av basalcellscancer
till cellgift av det
Patienten lider
och omvandlas
av cancercellerna
för att minska smärtan.
som absorberas
vatten på behandlingsområdet gott resultat
En sköterska sprayar ca 8 minuter. Metoden har lika
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Sällsynta diagnoser
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fokus: Sällsynta diagno

Läs debattartikeln på

sidan 4

Sällsynta sjukdomar
ger viktig kunskap
Forskning kring sällsynta
kunskap
sjukdomar ger viktig
också om vanliga sjukdomar.

Sidan 5

Större flexibilitet
behövs
Är dagens definitioner
att
av sällsynthet så snäva
som
de utesluter grupper
borde vara med?
Läs vad professor
Göran Annerén tycker.
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Genetisk vägledning
sjukPatienter med ärtfliga
domar och deras anhöriga
att få
kan ha stor hjälp av
genetisk vägledning.

Rädda Östersjön
Marin forskning
framtid
Scenarier för Östersjöns
kap
Innovation och entreprenörs
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Det behövs en
plan
nationell handlings
oser
för sällsynta diagn

sjukdomar.
Akademiska barnsjukhuset
Göran Annerén vid
en ung patient.
i Uppsala undersöker

MÅR.
AVGÖR HUR DU
DIN HÅLLNING
vetenskapligt
första sko med
Exempel på modeller

steg kan MBT
platt asfalt
I ett och samma
Hårda golv och
höft- och ryggproblem. behaglig skogspromenad.
känns som en
tillgängliga
om hur MBT fungerar,
Övrig information
finns på MBT‘s hemsida
modeller och återförsäljare www.swissmasai.se

MBT

Tristan och Isolde

stivalens program

Esa-Pekka Salonen

på sidorna 6-9
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UNIVERSITETS
HLGRENSKA
Konventionella skor

Ring 08-428 83 20 för att diskutera
informationslösningar
eller mejla till axel@manderley.se

Mariinskijbaletten

MBT är världens
på hela kroppen.
positiv påverkan
dokumenterad
hjälpa vid fot-, knä-,

om MBT?
Vad säger användarna
avsevärt förbättrat
och “MBT har
rörlighet.“
“Jag står mer aktivt
min rygg och min
med bättre hållning.“
i
“En god investering
förbättras
“Förutom att hälsan
den egna hälsan.“
får jag daglig träning.”

ka.se
www.sahlgrens
rg2010.org
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Algblomning i Östersjön.

Hur mycket
pengar
slänger du
i soporna?
Visste du att vi i industriländerna slänger mat som
motsvarar mer än den totala livsmedelsproduktionen i
Afrika? Hälften av den maten är ätbar men ändå väljer vi
bort att äta den. Det onödiga svinnet är varken bra för
miljön eller för plånboken. Så vi har mycket att vinna på
att minska på vårt matsvinn.
På Jordbruksverket arbetar vi med både mat- och
miljöfrågor och deltar i flera matsvinnsprojekt. Mycket
av arbetet gör vi i samarbete med andra myndigheter. I
vårt uppdrag ingår att sprida kunskap och erfarenheter
från genomförda projekt. Läs mer på vår webbplats.
www.jordbruksverket.se/matlandet
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Det svenska offentliga köket är unikt på många sätt. Till exempel när det gäller skolmat
är det bara Sverige och Finland som dagligen serverar avgiftsfria måltider till alla elever.
Detta har uppmärksammats även internationellt och är en viktig del när det gäller att
marknadsföra Sverige som det nya matlandet. VisitSweden har ansvar för den inter
nationella marknadsföringen av visionen, och där märker man tydligt av intresset.

Tiratura: 55 000

Annons

Diffusione: 42 548

www.ecostampa.it

Mensile

omkring 250 varit här på studiebesök,
inbjudna men också på egna initiativ.
Det har varit både individuella resor
och gruppresor.
– Vi försöker alltid väva in det offent
liga köket och bjuder till exempel gäs
terna på en skollunch där vi berättat
om offentliga måltider i Sverige.
– Det har resulterat i en mängd
artiklar i utländska tidningar, säger
Ami Hovstadius.
– Inte minst har Jamie Oliver blivit
mycket intresserad och tycker att vi
ligger väldigt långt framme här.
Engagemanget från kända svenska
stjärnkockar har också genere
rat intresse på hemmaplan. Bland
många andra har Carola Magnusson,

Paul Svensson, Melker Andersson,
Tobias Bentley och Markus Aujalay
särskilt arbetat med projekt kring
skolmat. 2012 deltog skolkökschefen
Michael Bäckman och några kollegor
i kock-OS för att höja yrkets status.
– Detta är en viktig del i att vi nu
ser hur unga hungriga kockar läm
nar de vanliga restaurangerna för
att arbeta i skolköken, fortsätter Ami
Hovstadius.
– Våra besökande matskribenter
finner detta jätteintressant. Någon
liknande trend finns ingenstans
i världen, vad jag vet.

Svezia/Turismo

En artikel i den italienska tid
ningen Gambero Rosso Travel
av journalisten Maria Consolo.
Ett citat: »En extraordinär förmåga
att vara i tiden. Sverige skapar
uppmärksamhet för mat hela vägen
från skolmat till förstklassiga kök.
Tack vare nya kockar som med
klass och kreativitet använder all
energi och fräschör av lokala ingre
dienser.«

P e r A xe l Nordfe ldt

Den värdefulla måltiden
i vården, skolan och omsorgen

Här ﬁnns råd, stöd
och goda exempel

De offentliga måltiderna är ett
guldägg som kan höja kvaliteten
i hela verksamheten. Goda och
bra måltider ger nöjda matgäster
och stolt personal. Att matgästerna
känner matglädje och mår bra av
maten är en viktig förutsättning
för trivsel, lärande och omvårdnad.

De offentliga måltiderna är ett av fem
fokusområden i regeringens vision om
Sverige – det nya matlandet. Livsmedelsverkets Nationella kompetenscentrum
för måltider i vård, skola och omsorg
är en del av arbetet med visionen och
erbjuder kunskapsunderlag, råd och
stöd och sprider goda idéer.

En bra måltid är inte bara
det som är på tallriken

Läs mer på www.livsmedelsverket.se
under rubriken Vård-skola-omsorg.

En bra måltid kännetecknas av ﬂera
faktorer som tillsammans är viktiga
för matglädjen. Måltiden ska vara god
och näringsriktig. Hållbar och säker.
Trivsam och integrerad i verksamheten.

Följ oss på vår blogg
http://www.maltidsbloggen.blogspot.se
och på twitter: @Maltiden

Fokusera på matgästen
Det ﬁnns ingen universallösning för alla matgäster.
Därför är det bra om måltidsverksamheten genomsyras
av ﬂexibilitet och hög servicekänsla. Många som bor på
äldreboende, får hemtjänst eller vårdas på sjukhus vill
kunna påverka vilken mat de får och när och hur den
serveras. Även skoleleverna bör involveras i planeringen
och ha gott om tid att äta.

Kontakt
Eva Sundberg, eva.sundberg@slv.se
Tel 018-17 55 00

029282

– Vi bjuder in matskribenter från
många delar av världen, så att de kan
upptäcka allt Sve
rige har att erbju
da, berättar Ami
Hovstadius på
Visit Sweden. Det
finns ett intresse
för det svenska
köket, och inte
minst utveckling
en i det offent
Ami Hovstadius,
liga köket väcker
Visit Sweden
uppmärksamhet
när de kommer hit.
När VisitSwedens arbete började
2010 kom ett 20-tal internationella
matskribenter, till dags dato har

Foto: Magnus Skoglöf

Internationellt intresse för
det svenska offentliga köket

