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Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksam-
het på kunskap, engagemang, inspiration och ett brinnan-
de intresse för matens betydelse för hälsan. Genom våra 
utbildningar vill vi förmedla kunskap till människor i olika 
miljöer. Naturligtvis anpassat till de skilda grupper vi möter. 
Vi vill stimulera till medvetna livsmedelsval och verka för 
en sund inställning till mat. 

Vi arbetar med både små och stora företag, organisationer 
och myndigheter. Det har gett oss stor bredd och lyhördhet 
inför våra uppdragsgivare. Behoven varierar och speciella 
önskemål och teman diskuteras alltid. Vi kan varva teori 
med praktisk matlagning och provsmakning.

Våra uppdragsgivare möter oss genom föreläsningar, 
utbildningar, seminarier och olika nationella och regionala 
projekt.

Hushållningssällskapets matkonsulter bedriver sin verksam-
het i enighet med svenska näringsrekommendationer. Som 
oberoende och fristående kunskapsorganisation bygger 
våra utbildningar på väl förankrad kunskap och bedrivs 
enligt fastställda normer.

Välkommen att utbilda dig med 
oss på Hushållningssällskapet!

Mat angår oss alla!



Bra mat för nattugglor
Forskning har visat att dygnsrytmen 
påverkar både våra prestationer, 
mat- och sömnvanor. Vid skift-
arbete kommer vår biologiska 
klocka ur balans. När dygnsrytmen 
rubbas reagerar kroppen bland 
annat med sömnsvårigheter och att 
magen hamnar i olag. Det gör det 
extra viktigt för den som arbetar 
skift att vara noga med när, vad 
och hur man äter.
 För att prestera och må bra på 
arbetet även nattetid finns ett antal 
råd, tips och rekommenationer som 
är bra att känna till. Vi går på ett 
pedagogiskt, enkelt och roligt sätt 
igenom vad man kan göra för att 
äta rätt vid rätt tidpunkt.

Bra mat – 
friskare personal
Idag vet de flesta av oss att vi bör 
äta näringsriktig mat och röra på 
oss för att må bra. Vi vet att bra 
matvanor bidrar till ett bra liv – 

Inspirerande utbildningar. 
Som ger resultat!

både på och utanför jobbet. Vi vill 
inspirera och motivera kursdelta-
garna att lägga till en bra vana.
 Under föreläsningens gång tittar 
vi på vad som är goda matvanor. 
Du får veta hur och vad du kan 
äta för att bli piggare, öka kreati-
viteten, orka mer och bli på bättre 
humör. Vi tittar också närmare 
på frukosten, lunchen, middagen 
och mellanmålen. Vad som är bra 
matval i olika miljöer och situatio-
ner. Du blir serverad enkla tips och 
idéer som underlättar och främjar 
god hälsa, både på arbetsplatsen 
och hemma.

Lunchpausens 
betydelse
I dagens stressade samhälle har vi 
en benägenhet att prioritera bort 
vår egen hälsa. En ordentlig paus 
mitt på dagen ökar vår prestations-
förmåga och vi orkar mer. Under-
sökningar visar att detta på sikt 
främjar både hjärta och hjärna.
Här får du konkreta råd kring hur 
du bäst nyttjar lunchpausen till 
återhämtning, energiladdning och 
matglädje. Dessutom recept, idéer 
och inspiration att omvandla till nya 
läckerheter i lunchlådan. 
 En föreläsning alla har nytta av!

Våra utbildningar vänder sig till personal på både stora och 
små företag. Från restauranger till apotek. Från klädbutiker 
till nattskiftet på stora, tunga industrier.  
     En sak har dessa företag gemensamt. De ser frisk perso-
nal som en tillgång och har gjort ett aktivt val för att förbättra 
hälsan på arbetsplatsen. 
Vårt mål är att erbjuda paketlösningar som passar just ert 
företags förutsättningar. Det innebär att vi utifrån era behov 
gärna anpassar innehåll, dag, tid och plats efter era önske-
mål. Kontakta oss för en diskussion!

Lär dig 
mer – på
 jobbet!



Livsstil och hälsa
Vi tänker allt mer på vår hälsa och 
medvetenheten om matens bety-
delse för hälsan ökar. Många vill 
förbättra sin livssituation genom 
att äta rätt. Som arbetsgivare kan 
du hjälpa till – att få den enskilde 
medarbetaren att känna ansvar för 
sin hälsa är viktigt. 
Vi erbjuder en serie föreläsningar 
som ger nya möjligheter för företag 
som satsar på friskare personal. Vi 
träffas under trevliga former – helt 
utan pekpinnar – och pratar om 
matglädje, lunchpausens betydelse, 
grundläggande behov som att vär-
desätta sömnen, att komma igång 
att träna och mycket mera.

Frukostseminarier
Kombinera dagens frukost med en 
intressant föreläsning! Ett frukost-
seminarium kan vara ett bra tillfälle 
att samla personalen för en kortare 
information eller utbildning. 
Perfekt för er som inte får tiden att 

räcka till halvdagsutbildningar eller 
seminarier. Genom att äta en hälso-
sam frukost tillsammans förstärks 
budskapet - mat och hälsa.
Vi syr ihop en föreläsning som pas-
sar era behov. Kanske vill ni prata 
om frukostens betydelse, få goda 
tips för lunchlådan eller titta när- 
mare på trender och traditioner. Ni 
bestämmer!

Cookshops
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. 
Genom att arbeta praktiskt med 
smak, färg och form stimuleras 
inte bara gommen, utan alla våra 
sinnen. Praktiska matlagningsteman 
med hälsotänk varvas med smak-
bitar från valfritt tema. I samtliga 
cookshops ingår en kort genom-
gång kring ämnet, råvaror, recept, 
inspiration och handledning. 
 Vi dukar upp de färdiga mat-
rätterna i en härlig buffé som vi 
avnjuter tillsammans.
 En cookshop tar 3 – 4 timmar 
och lämpar sig väl för personal-
grupper upp till cirka 20 personer.

Hushållningssällskapet är en modern organisation med 
lång historia. Sedan början på 1900-talet har mat-
konsulterna varit en aktiv del av vår verksamhet.
 Idag finns vi på 18 olika platser i Sverige, från Skåne 
till Norrbotten.

Kunskap
för hela

livet



         »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


