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Mat är en källa till glädje!
Mat är ett stort och roligt ämne! Måltiderna är centrala i de 
flesta människors liv och är en fantastisk möjlighet till till-
fredsställelse och livskvalitet. Måltiden kan vara en mötes-
plats och en stund för social samvaro och gemenskap samt 
något att se fram emot som ett trevligt avbrott i tillvaron. 
Därför är inspiration för att höja den totala måltidsupp-
levelsen viktigt för alla och inte minst för människor med 
funktionsnedsättningar.

Kanske vill ni veta mer om matvanor och hur man ska 
äta för att må bra. Eller få inspiration genom att laga mat 
tillsammans på en kurs! Hur lagar man en bra måltid från 
grunden på 20 minuter – ja, det kan du få lära dig på våra 
utbildningar. Och hur ska man undvika att man blir sjuk av 
maten? Livsmedelshygien är en viktig del av matlagningen, 
lika viktig som specialkost är för den som har matallergi 
och anpassad konsistens för den som har problem med att 
äta och svälja. Vilka miljöaspekter ska man tänka på både 
när man planerar, handlar och lagar mat? 

Vad är hållbart både för vår miljö och hälsa? Det kanske är 
dags att ta fram eller se över sin måltidspolicy?
Våra utbildningar vänder sig både 
till personal som arbetar inom 
LSS och psykiatri men också 
direkt till personer med 
funktionsnedsättning – 
eller i kombination 
där personal och brukare 
går utbildningen tillsammans. 



Mat är gott och något 
alla ser fram emot! 
Mat är kultur och tradition, glädje i samvaro och enskildhet 
samt grunden till hälsa och välbefinnande. Låt därför maten 
skapa mötesplatser mellan människor till både vardag och 
fest! Hushållningssällskapets matkonsulter är öppna för nya 
influenser samtidigt som vi tar hänsyn till de regler och lagar 
som finns kring mat och livsmedel.

Välkommen att utbilda dig med oss på 
Hushållningssällskapet! 

Inspirerande mat-
lagning – i teori och 
praktik
Faktaspäckad, smakrik, praktisk 
matlagning! Att laga mat tillsam-
mans är ett bra tillfälle att stärka 
personalgruppen och samtidigt 
göra gott för både kropp och själ. 
Praktisk matlagning kan också ske 
tillsammans med brukare och deras 
anhöriga eller goda män. Genom 
att arbeta praktiskt med smak, färg 
och form stimuleras inte bara gom-
men, utan alla våra sinnen. Praktis-
ka matlagningsteman med häl-
sotänk varvas med smakbitar från 
valfritt tema. I samtliga cookshops 
ingår en kort genomgång kring 
ämnet, råvaror, recept, inspiration 
och handledning. 
Vi dukar upp de färdiga maträtter-
na i en härlig buffé som vi avnjuter 
tillsammans.

En cookshop tar 3 – 4 timmar och 
lämpar sig väl för personalgrupper 
upp till cirka 20 personer.

Livsmedelshygien
Säker mat är ett gemensamt ansvar 
för alla som på något sätt hanterar 
eller serverar mat. Kunskap och 
motivation är bästa sättet att före-
bygga matförgiftningar.
Hygienutbildningar kan anpassas 
så de passar olika målgrupper, 
som kökspersonal i tillagningskök, 
personal i mottagningskök,caféper-
sonal, omsorgspersonal med flera.

Mat vid allergi och 
matöverkänslighet
Maten är en viktig del i människ-
ans liv! Den är avgörande för både 
välbefinnande och god hälsa. 
Den här utbildningen är till för dig 
som behöver aktuell information, 
inspiration och förnyelse kring 
arbetet med specialkoster.
Att laga god, näringsriktig och va-
rierad specialkost är en utmaning. 
Kunskap och inspiration ger dig 
förutsättningar och bättre möjlighe-
ter att laga bra specialkost.

Lär dig 
mer om 
mat – på
 jobbet!



Klimatsmart om mat
Forskare över världen har nu enats 
om att människans levnadsvanor 
och konsumtion påverkar jordens 
klimat och framtid. I utbildningen 
får du lära dig mer om sambandet 
mellan mat, miljö, hälsa och ekono-
mi. Genom bra matval och att inte 
handla mer livsmedel än man orkar 
äta upp kan skona miljön, minska 
matsvinnet och samtidigt hushålla 
med de egna pengarna.

Mat på 20 minuter
En utbildning där brukare och per-
sonal inom LSS-verksamheten eller 
psykiatrin kan lära sig mer om mat 
och hälsa – tillsammans! Utbild-
ningen har en teoretisk del för per-
sonalen och en gemensam, praktisk 
del. Vi diskuterar hur man bäst 
lagar mat med brukaren – hur man 
är lyhörd och ger stimulans – och vi 
ger förslag på maträtter. Tydliga re-
ceptgenomgångar och information 
om portionsstorlekar varvas med 
nyttiga matlagningstips.
Därefter blir det praktisk matlag-
ning av snabblagade rätter till-

sammans med brukarna – följt av 
provsmakning och diskussion.
Utbildningen kan även genomföras 
enbart för personal. 

Bra matråd i praktiken 
– vi ger er kunskap!
En bra måltid i LSS-verksamheten 
eller psykiatrin kräver stöd, intresse 
och kunskap.
Personalen behöver ha kunskap 
för att kunna inspirera till bra 
matvanor, trivsamma måltider och 
hälsosamma levnadsvanor.
Vi på Hushållningssällskapet har 
lång erfarenhet av att specialanpas-
sa utbildningar och ge inspiration 
till verksamheter som arbetar med 
mat. Här är några exempel på vad 
vi kan hjälpa er med! 

• Att arbeta med en gemensam 
måltidspolicy
• Anpassad konsistens
• Uppmuntra till bra måltider
• Hur kan man stimulera till 
bra matvanor?
• Vad är ett professionellt för-
hållningssätt till mat?
• Utarbeta riktlinjer, rutiner 
och handlingsplaner för bra 
måltider.

Vi har 
utbildningen 
som lyfter din 
verksamhet!

Läs om Matglad – 
vår nya mat-app 

som ger tips, stöd 
och inspiration för 

planering och 
matlagning på 

www.matglad.se



         »Hälsosam mat blir plötsligt roligt och 
        inte alls så pretentiöst«

     »Matkonsulten har ett stort engagemang som 
  smittar av sig och gör att man dras med«

        »En osviklig förmåga att förmedla tung och kompli-
cerad information på ett lättbegripligt sätt«

»En föreläsare som fångar publiken och har mycket 
bred kunskap«

Föreläsarna på våra utbildningar är matkonsulter med 
gedigen kunskap om ämnet. De har varit verksamma 
som lärare, kostekonomer, dietister, egna företagare eller 
konsulter. Gemensamt för alla är många års erfarenhet av 
frågor kring mat, miljö och hälsa.

För mer information om Hushållningssällskapen, gå in på 
www.hushallningssallskapet.se. 
Där hittar du också kontaktinformation till din närmaste 
matkonsult.

Några röster om 
våra matkonsulter


