
• Ekonomi – vilka grönsaker är prisvärda. Detta 

kopplas till säsongsanpassning och närproduk-

tion samt frilandsodlade grönsakers och rotfruk-

ters fördelar. För och nackdelar med förberedda 

råvaror (t ex färdigstrimlad vitkål, rivna morötter 

o s v). 

• Miljö – hur kan vi använda och variera säsong-

ens grönt, våra närproducerade varor, ekologiska 

livsmedel och de frilandsodlade grönsakerna 

samt baljväxter. Och hur kan vi minska på svin-

net? 

• Hygien, grönsakshantering och temperatur.

 

• Specialkost – vilka komponenter skall finnas 

med för att komplettera näringen för t ex vegeta-

rianer eller för den som en dag vill äta av enbart 

salladsbordet och få en fullvärdig måltid? Skall vi 

undvika några komponenter av allergiskäl?  
 
 

Fortsättning på nästa sida    »

Grön Inspiration

1. Inspiration för salladsbuffén 

Genom att välja rätt råvaror till salladsbuffén finns 

stora möjligheter att låta mat, miljö och hälsa sam-

verka. På salladsbordet finns det stora möjligheter att 

prova och introducera för matgästen/kunden ”nya” 

livsmedel, sammansättningar och smakkombinationer.  

 

Allt för ofta ges exempel på torftiga och fantasilösa sal-

ladsbord som inte alls ger den ökning av grönsakskon-

sumtion som eftersträvas för att påverka både hälsa 

och bra miljö.

Utbildningsinnehåll 

• Komponenter på en salladsbuffé – vad bör ingå? 

Vilka grönsaker och komponenter skall man prioritera 

ur närings- och miljösynvinkel? Vad anger t ex riktlin-

jerna för skolans och barnomsorgens måltider och hur 

översätter vi detta i praktiken? 

 

• Hur anpassar man grönsaker efter matgästernas ål-

der, tycke och smak och samtidigt försöka introducera 

nytt. 

 

 

 

 

Dagens matgäster efterfrågar i allt högre grad 

mer grönt och mer gröna alternativ. Antingen 

utökar man mängden grönt på tallriken eller 

väljer att äta helt vegetariskt! Mera grönt smakar 

inte bara gott utan ger också hälso- och miljöför-

delar!

Förutsättningarna för att skapa positiva upplevel-

ser av grönt ökar med en fräsch, variationsrik sal-

ladsbuffé med mycket att välja på eller moderna, 

läckra vegetariska alternativ. Lika viktigt som att 

det är gott är att de gröna alternativen ger rätt 

näring samt att man blir mätt!



Målgrupp 

Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar 

inom måltidsverksamheten.
 

Kontakta oss för diskussion, planering  

och kostnadsförslag.

Grön Inspiration
2. Gröna alternativ och  

vegetarisk mat

Allt fler väljer att äta vegetarisk kost av ideologiska, 

religiösa, medicinska eller hälsoskäl. Oavsett anled-

ning är det viktigt att som vegetarian veta att man 

får i sig bra livsmedel med rätt näringsinnehåll. För 

att åstadkomma detta krävs kunskap. Utbildningen 

om vegetarisk mat handlar om hur man får ett gott 

liv som vegetarian eller hjälper dem som finns i vår 

närhet. 
 

Utbildningsinnehåll 

• Vad innebär vegetarisk mat?

• Varför är man vegetarian?

• Olika typer av vegetarisk kost

• Livsmedelsval och måltidssammansättning

• Vegetarisk kost ur närings- och hälsoperspektiv. 

Dessa utbildningar kan kompletteras med praktisk 

matlagning, se produktblad om Livsmedelskunskap 

och matlagning.


