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På initiativ av Hushållningssällskapets matkonsult Ellinor Moberg, samlades kockar, 

journalister, forskare och andra berörda för ett rundabordsamtal med syfte att utveckla 

konceptet Nyckelhålet på restaurang. Fokus för diskussionen låg på den lustfyllda, hälsosamma 

och hållbara måltiden samt om råvarans kvalité och ursprung och hur vi skapar en hållbar 

konsumtion. 

Nyckelhålet på restaurang är en kvalitetsmärkning som gör det enklare att välja hälsosamma måltider. 

Nyckelhålet på restaurang har fokus på måltiden som helhet, inte på enskilda produkter. Nyckelhålet 

på restaurang ska vara vägledande för restaurangbranschen och stimulera till lustfyllda, hälsosammare 

matvanor som på ett enkelt sätt visar gästerna vad som är ett bra och hälsosamt val på menyn. 

Vi måste jobba för en hållbar livsmedelsproduktion i det egna landet 

Med under dagen fanns bland annat en av landets främsta kockar Paul Svensson, matinspiratör och 

konceptutvecklare på restaurang Fotografiska i Stockholm. Paul tycker att det blir allt viktigare för 

restauranger att ta ansvar för en hållbar livsmedelskonsumtion. Och att glädjen och lustfylldheten ofta 

glöms bort till fördel för trender och dieter. Välbefinnande och njutning, att göra gott är en del av 

hälsan. För den vanliga konsument saknas kunskapen om vad bra kvalité är och då är det svårt att veta 

vad bra kvalité på maten är om de inte har något att jämföra med. Konsumenten måste kunna sätta 

kvalité i ett sammanhang där man förstår kopplingen mellan kvalité, hållbar och nyttig mat. Det finns 

för mycket dålig matkvalité ute på marknaden Fortsätter Paul Svensson. 

”Jag tror på det svenska jordbruket. Finns inget långsiktigt att sätta en gloria på ekologisk import. 

Huvudspåret för restaurangen är att hålla sig inom Sveriges gränser. Den vägen ska vi arbeta på! Det 

är en farlig väg att gå att få maten billigare och billigare. Ska vi köpa de bästa råvarorna måste bonden 

få betalt för den kvalité vi efterfrågar” avslutar Paul Svensson. 

Vill lyfta glädjen och lustfylldheten 

Ellinor Moberg, projektledare för Nyckelhålet på restaurang hoppas att Nyckhålet på restaurang kan 

lyfta fokus från lågt pris och trender till vad som på riktigt gör oss gott både för hälsan och för miljön. 

Ska vi ha en bra och säker livsmedelsproduktion krävs det att såväl restauranger, livsmedelindustrin 

samt konsumenterna gör medvetna hållbara val, detta kan Nyckelhålet på restaurang hjälpa oss med 

avslutar Ellinor. 
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Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige  

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och 
fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar. 
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