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Utbildning och engagemang i köket 
 

Det är viktigt med god grundutbildning och hög kunskapsnivå i allt från matsedelplanering, råvarukunskap, 
matlagningsteknik och -metoder där man använder sig av kökens utrustning på bästa sätt.  
Service och bemötande är också viktigt i detta serviceyrke. Resultatet skall vara god och smaklig mat som ser fräsch och 
tilltalande ut. 

Vägar till framgång 
Höj yrkesstatusen och stoltheten ytterligare genom bra utbildning och möjlighet att ”avancera”. 

Köket och dess personal behöver ta plats, synas och ”marknadsföra” sig både externt och internt. Kommunicera ut era 
mål med måltiden och det arbete ni gör i köket. 

Att kökspersonalen har kunskap om hur man minskar risken för överproduktion och hur man arbetar för att ta hand 
om och servera eventuella rester på ett smakligt och säkert sätt. 

Utbilda personal så de blir motiverade och engagerade för frågan. Bryta ner i delmål och visa att goda resultat ger effekt 
på matkvalitet, ekonomi och miljö. ”Morot”/belöning för de som sparar. Fira framgång i köket! 

Tävling för matgästerna att minska tallrikssvinn eller att tävla mellan skolor kan vara ett sätt att skapa engagemang, 
men det är osäkert om det blir förbättring i förlängningen.  

Det viktigaste är troligen att skolans kök ”tävlar” med sig själv genom att sätta upp mål och delmål för att minska 
matsvinn i kökens olika delar. Viktigt att målen följs upp. 

Vårda eldsjälar för att starta, dra igång och fortsätta arbetet 

Arbeta med vikarierutiner i köket så man får jämn kvalité och att man vet hur mycket man skall fördela mat till  
t ex olika avdelningar. 

Att alltid ställa sig fem ”varför” frågor när det blir mat över, maten inte räcker eller får sämre kvalité (Varför räckte inte 
potatisen? Varför behövde vi koka mer potatis? Varför kokade den sönder? Varför har vi bytt sort? Varför bytte vi 
leverantör? Varför…). 

Diskutera mycket mat, konsistens, färg och smak i köket. Provsmaka maten tillsammans. Gör stekprov och smaka på 
maten innan större mängder färdiglagas. Gärna flera provsmakare! 
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