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Konsten att laga lagom mycket mat – planera, parera, följ upp! 
 

Att bereda och tillaga lagom mycket mat utan att matgästen blir utan en balansgång som kräver skicklighet, rätt 
utrustning och god kommunikation. 

När mat överproduceras så uppstår rester. Överproduktion är det som finns kvar i kantiner och serveringskärl i kök 
eller på avdelningar när matgästerna ätit färdigt.  

Överproduktion kan vara av olika slag. Det kan vara mat som slängs (blir serveringssvinn), för att maten stått framme i 
serveringen eller för att den inte kan omarbetas av hygieniska, praktiska eller sensoriska skäl.  Det kan dels vara mat 
som kan omhändertas för att serveras vid ett senare tillfälle (omhändertagna rester).  Tallrikssvinn är också en typ av 
överproduktion. 

Det är bra att ta hand om matresterna, men man skall vara medveten om att den tillvaratagna maten kräver extra 
insatser i form av tid, energi och plats jämfört med om produktionen/tillagningen optimeras från början och om mat 
kan tillagas i omgångar. 
 

Vad behövs? 
• God kommunikation mellan olika personalgrupper. 
• God och attraktiv mat serverad av serviceinriktad personal. 
• Bra kostdatasystem för att laga rätt antal portioner. 
• Portionsstorlek efter kundgrupp, att definiera vad en portion är. 
• Rätt typ av mat i t ex äldreomsorg (A-kost, E-kost, rätt konsistens osv). 
• Produktionsplanering och produktionsuppföljning dagligen. 
• Planera – parera – följ upp/reflektera. 
• Bra matlagningsmetoder och utrustning som underlättar för att laga mat i omgångar. 
• Man lagar färdig det mesta av huvudrätten till mottagningsköken men skicka en del kallt för ev uppvärmning 

eller tillagning vid behov. 
• Mer matlagning ”från grunden” gör det ofta lättare att justera mängden mat. 
• Att styckvikter på t ex biffar, fiskportioner, korvar och köttbullar inte är för hög. Då är det lättare att anpassa 

portionsstorleken individuellt. Alternativt – lägg delade korvar och biffar på blecken redan från början, 
speciellt bra för de som äter små portioner.  

• Bra statistik/erfarenhet av hur mycket som går åt av olika maträtter till olika grupper. Olika veckodagar kan 
olika mycket mat gå åt. Det är t ex vanligt att det går åt mest mat i skolan på måndagar. Anteckna hur 
kombinationer av olika rätter påverkar åtgång av olika maträtter. 

• Enkel och bra rutin/kommunikation för beställning och avbeställning av måltider och att köket har tillgång till 
ordinarie närvarosystem. 

• Tillräckligt med personal med arbetsrutiner och raster lagda som möjliggör planering, tillagning ”i sista stund” 
och i omgångar samt efterföljande reflektion. 

• Justera i recept för t ex antal portioner, kantinstorlek, innehåll. 



 

 

Hushållningssällskapet  
Cecilia Sassa Corin 
Edsvägen 1 B, Box 17, 426 21 Vänersborg 
0521-72 55 61, sms 070-63 22 344 
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 

 
 

Bakom projektet står  
Hushållningssällskapens Förbund. 

Jordbruksverket är delfinansiär.   
 

© Copyright Hushållningssällskapen 2013 

 

Svårigheter 
• Matgästerna håller inte mattiderna. 
• Frånvaro och förändringar av kosttyp meddelas inte tillräckligt effektiv. 
• Mottagningsköken kan ibland inte värma/laga mat om det som är skickat tar slut. 
• Att veta antalet matgäster på fritids under lov. 

 

Våga släppa trygghetssvinnet i alla led - med bra ersättningsmat om maten tar slut. 
Om ordinarie maträtt tar slut ersätt det med en snabblagad rätt som brukar uppskattas väl av matgästerna, t ex 
panpizza, pannkakor eller kycklingklubbor brukar uppskattas av matgästerna i skolan. Soppa, biffar och liknande eller 
dessert kan passa bättre i äldreomsorgen. På sjukhus kan problemet istället vara att det beställs/skickas extra 
portioner/brickor mer av vana än efter behov. 

Ersättningsrätten kallar vi ibland ”plan B”. Det kan också innebära att man har kokande vatten i beredskap för att 
snabbt göra couscous, potatismos eller pasta mm. 
 

Viktigt med beställningsdialog 
Ett förslag är att ta bort stående beställningar eller tillagningsmängder så det inte går slentrian i hur mycket och vilken 
mat som beställs/lagas/skickas. En daglig kommunikation om skickad/tillagad mängd mat och hur mycket som blev 
över/fattades är viktigt. En sen avbeställning kan vara bättre än ingen avbeställning alls. 

• Undersök möjligheter för köket att få inloggning till ordinarie närvaro- och frånvarosystem. 
 

Skola/Förskola 
• Enkla rutiner för frånvaroanmälan i skolan till både expedition och kök. Det bör räcka att 

vårdnadshavaren/matgästen ringer ett samtal/ skickar ett e-postbrev/skickar ett sms som automatiskt går 
både till skola och till kök. Alternativt att det finns två olika nummer dit man kan skicka sms samtidigt. 

• Att det är enkelt även för pedagoger att avbeställa mat när hela eller delar av en klass är frånvarande. Speciellt 
viktigt med avbeställning vid specialkost. 

• Uppmuntra och upprepa information om vikten av att avbeställa mat på ATP och föräldraträffar. 
 

Omsorg/sjukvård 
Enkelt för omsorgspersonal att avbeställa mat och justera i beställningar. Speciellt viktigt med specialkost. Om det blir 
mycket mat över på avdelningarna kan det bero på att matgästerna kanske behöver ha E-kost istället för A-kost eller att 
de behöver anpassad konsistens på maten. 

Det förekommer också att en och samma person kan äta t ex A-kost vid lunch men föredrar lättäten mat, t ex soppa, 
eller mindre mängd mat till kvällen. 

På våra workshops har det bl a diskuterats hur det skulle fungera att alltid ha specialkosten kall för att sedan värmas 
och att man inte har stående beställningar av specialkost. 

På vissa sjukhus skickas alltid reservportioner till ev. nyinskrivna patienter. Ett alternativ kan vara att det finns kall 
eller fryst mat att värma på avdelningen vid behov. 
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