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Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta 
vad som gäller vid olika specialkoster, nya fräscha idéer till 
service och bemötande i restaurangen eller helt enkelt ny 
kunskap om klimatsmarta val i köket? Oavsett vilket, kan 
vi hjälpa dig att skaffa ny kunskap och inspiration! Alla 
utbildningar anpassas efter målgrupp och behov. Samtliga 
utbildningar kan genomföras på plats hos er.

Hushållningssällskapet erbjuder kunskap, inspiration och 
nya möjligheter.

Genom våra utbildningar vill vi förmedla kunskap och mat-
glädje till människor i olika miljöer, naturligtvis anpassat till 
de skilda grupper vi möter. Våra utbildningar vänder sig till 
alla som arbetar med måltidsverksamhet i förskola, skola 
och äldreomsorg inom kommun, landsting eller annan 
regi. De riktar sig till personer som ansvarar, planerar 
och/eller lagar mat och måltider i små och stora kök samt 
till vårdpersonal i omsorgen och pedagoger i förskolan/
skolan.

Det är angeläget att öka kunskapen om sambandet mellan 
mat, hälsa och miljö för de som lagar och serverar mat 
till matgäster i alla åldrar samt att stimulera till medvetna 
livsmedelsval, säkra rutiner, moderna tillagningsmetoder 
och matglädje.

Inspiration för matglädje



Grön inspiration
Dagens matgäster efterfrågar i 
allt högre grad mer grönt och fler 
gröna alternativ. Förutsättningarna 
för att skapa positiva upplevelser av 
grönt ökar med en fräsch, varia-
tionsrik salladsbuffé med mycket 
att välja på och moderna, läckra 
vegetariska alternativ. Lika viktigt 
som att det är gott är att de gröna 
alternativen ger rätt näring och bra 
mättnad.

Livsmedelskunskap 
och matlagning
Målet med utbildningarna är att 
matgästen skall få ännu godare 
och varierad mat genom att per- 
sonalen får mer kunskap om hur 
livsmedelsval, tillagningsmetod och 
servering påverkar kvaliteten och 
upplevelsen av måltiden.
Matsedelsplanering, råvaruval och 
tillagningsmetoder ska genomsyras 

av matglädje och nytänkande med 
hälsa och miljö i fokus.

Mat vid allergi och 
matöverkänslighet
Maten är en viktig del i människ-
ans liv! Den är avgörande för både 
välbefinnande och god hälsa. 
Den här utbildningen är till för dig 
som behöver aktuell information, 
inspiration och förnyelse kring 
arbetet med specialkoster.
Att laga god, näringsriktig och va-
rierad specialkost är en utmaning. 
Kunskap och inspiration ger dig 
förutsättningar och bättre möjlighe-
ter att laga bra specialkost.

Mindre matsvinn
Du som kursdeltagare blir stärkt i 
din yrkesroll för att omsätta teori i 
praktik inom området matsvinn. 
Vi vill också ge dig beredskap för 
att bemöta och kommunicera med 
dina matgäster och annan perso-
nal. Ett viktigt mål är att skapa en 
handlingsplan för hur just du och 
din arbetsplats eller hela kommu-
nen/stadsdelen kan arbeta.
Teori varvas med erfarenhetsutbyte 
och konkreta idéer, förslag och ru-
tiner som kan hjälpa till att minska 
matsvinnet i kök inom förskola, 
skola, vård och omsorg.

Mat är gott och något alla 
gäster ser fram emot.
Oavsett ålder!
Mat är kultur och tradition, glädje i samvaro och enskildhet 
samt grunden till hälsa och välbefinnande. Låt därför 
maten skapa mötesplatser mellan människor till både 
vardag och fest! Hushållningssällskapets matkonsulter är 
öppna för nya influenser samtidigt som vi bevakar de 
regler och lagar som finns kring mat och livsmedel.
Välkommen att utbilda dig med oss på 
Hushållningssällskapet! 

Lär mer om 
mat – vi har 
utbildningen 
som lyfter din 
verksamhet!



Livsmedelshygien
Säker mat är ett gemensamt ansvar 
för alla som på något sätt hanterar 
eller serverar mat. Kunskap och 
motivation är bästa sättet att före-
bygga matförgiftningar.
Hygienutbildningar kan anpassas 
så de passar olika målgrupper, 
som kökspersonal i tillagningskök, 
personal i mottagningskök,caféper-
sonal, omsorgspersonal med flera.

Bra mat i förskola 
och/eller skola
Bra matvanor grundläggs tidigt. 
Förskola och skola har ett stort an-
svar tillsammans med föräldrarna. 
En satsning på maten ger barnen 
bättre möjligheter att utveckla sina 
färdigheter och kunskaper. Råden 
som Livsmedelsverket har utarbetat 
bör alla som arbetar med maten i 
förskola och skola ta del av. 
I utbildningen diskuteras allt från 
vad bra mat innebär i praktiken till 
attityder och förhållningssätt. 

Bra mat i äldre-
omsorgen
Maten är en viktig faktor för att 
stärka fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande hos äldre. Men att 
arbeta med äldre är så mycket mer. 
På denna utbildning pratar vi inte 
bara om mat utan om hela mål-
tidssituationen och möjlighet för 

de äldre att göra individuella val. 
Basen är Livsmedelsverkets nya råd 
och riktlinjer.
 
Service och bemötande
Att bli bemött på ett trevligt sätt är 
A och O för en trevlig måltidsupp-
levelse. Det är många delar som 
ryms i måltiden; smaken på maten 
och utseendet på tallriken, presen-
tationen, dukningen, tilltal mellan 
personal och gäster och miljön runt 
bordet. Oavsett hur restaurangen 
ser ut eller hur notan ska betalas, 
ska gästen stå i centrum. Det hand-
lar om värdskap oavsett var målti-
den serveras – ett leende eller bara 
en nick betyder mycket för gästen. 
Utbildaren uppmuntrar till dialog då 
föreläsningen varvas med rollspel 
och diskussioner.
 
Klimatsmart om mat
Forskare över världen har nu enats 
om att människans levnadsvanor 
och konsumtion påverkar jordens 
klimat och framtid. I denna ut-
veckling spelar livsmedelsvalen och 
matkonsumtionen en avgörande 
roll. I storhushållen gäller det att 
planera och välja det mest klimats-
marta alternativet. Att jobba smart i 
hela processen från jord till bord.
Utbildningen inspirerar och ger 
verktyg för en hållbar utveckling 
och möjligheter att nå miljömålen. 
 



         »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


