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Hushållningssällskapet är en modern, rikstäckande och
fristående organisation med lång historia. Mat, miljö och
hälsa är en viktig del av verksamheten som även innefattar kunskapsområden som Landsbygd och Lantbruk.
Läs mer på www.hushallningssallskapet.se
Hushållningssällskapet Västra har det övergripande ansvaret för apparna MatGlad och MatGlad-heltenkelt, men har utvecklats i samverkan med Wopii
development, KOM design och ett flertal organisationer samt kommuner. Dit hör FUB, Grunden Media,
Attention, Borås Stad (Funktionshinderverksamheten), Alingsås kommun (LSS-verksamheten, Slussen,
gymnasiesärskolan).
Appen MatGlad har finansierats av Arvsfonden.
Appen MatGlad-helt-enkelt har finansierats genom
en vinst i Post- och Telestyrelsens innovationstävling.
MatGlad-apparna har tilldelats följande priser:

• Post- och Telestyrelsens Innovationspris
• Sveapriset
• Arvsfondens Guldkornspris
• Västra Götalandsregionens Folkhälsopris
• Årets Samhällsentrepenör
• Lätt att sprida priset

För mer information
Ladda ner MatGlad-apparna och läs mer om om de
olika MatGlad-koncepten på www.matglad.nu
Gilla MatGlad på Facebook
www.facebook.com/matglad.nu

Vill du veta mer om
MatGlad-apparna kontakta
Margareta Frost-Johansson
utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt
matkonsult, Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Folkhälsopriset 2017
VINNARE AV

STÖDS OCH FINANSIERAS
AV PTS TÄVLING
”INNOVATION FÖR ALLA”
pts.se/innovation

Två riktiga App-titretare

Cecilia Sassa Corin
matkonsult, Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
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Appar som gör
det enklare för alla
att laga mat
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MatGlad för inspiration och stöd
»MatGlad-apparna
är enkla och roliga att
använda, samt bidrar till
matlust och matglädje«

Vad är MatGlad och
MatGlad-helt-enkelt?
MatGlad är ett hjälpmedel för att kunna planera och laga
dagens måltider. Maträtterna presenteras med aptitretande
bilder och på ett pedagogiskt sätt leds man genom matlagningen.
MatGlad-helt-enkelt är en vidareutveckling av appen
MatGlad för de som har lässvårigheter. Tillagningsanvisningarna är i form av bild, film, lättläst text och inläst tal.

Varför en app?
En app ger helt nya möjligheter att följa ett recept jämfört
med en vanlig kokbok. Tydliga bilder och symboler, smarta
inköpslistor och recept upplagda i korta beskrivningar steg
för steg gör matlagningen enklare och roligare.

Alla kan använda MatGlad-apparna
Apparna gör det enklare och roligare att laga mat för både
nybörjare och lite mer vana matlagare. Alla kan lyckas!

Båda MatGlad-apparna
tar hjälp av modern teknik
MatGlad-apparna finns för smartphone och surfplatta och kan
laddas ner från Appstore och Playbutiken. Apparna kan också
nås via webben om dator används. För att använda MatGladhelt-enkelt behövs uppkoppling till internet via Wi-Fi.

MatGlad-familjen
I MatGlad-familjen ingår även MatGlad e-skola, Kokboken
MatGlad, utbildnings- och studiehandledningsmaterial samt
konceptet Välkommen-på-middag. Läs mer på matglad.nu

