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Nu kan du bli 
Ambassadör  
för MatGlad!

Appen MatGlad hjälper  

dig att planera och laga mat.

Med tydliga bilder och symboler, 

smarta inköpslistor och recept som 

du följer steg för steg. 

MatGlad gör matlagningen både 

enklare och roligare!

Hushållningssällskapet Väst har 
ett övergripande ansvar för båda projek-
ten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt. 
Dessa har utvecklats i sam-arbete med 
FUB, Attention, Grunden Media, Prima-
cura Media och boende på service- och 
gruppbostäder i Borås Stad och Alingsås 
Kommun. 

MatGlad-ambassadörerna finansieras av:  
Praktiska Hushållsskolans Donationsfond.
Stiftelsen Uppsala hemsysterskolas fond.

Gå in på: 
www.hushallningssallskapet.se  
för mer information om  
Hushållningssällskapen.

För mer information  
om MatGlad 
Kontakta  
Margareta Frost-Johansson,  
projektledare, Hushållningssällskapet 
Väst, telefon 0521-72 55 60

Mer information hittar du på  
www.matglad.nu 

”Gilla” MatGlad på Facebook,  
www.facebook.com/matglad.nu

Läs även om MatGlad projektet på  
www.arvsfondsprojekten.se/ 
projekt/matglad
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Gör så här om du vill bli ambassadör.
• Du går en kurs där du lagar mat efter MatGlad. 
• Kursen är 4 gånger. 
•  Tre gånger lagar ni mat tillsammans efter recept i appen MatGlad. 
•  4:e gången träffas ni och pratar om vad man gör som ambassadör.

Vad gör en ambassadör?
• Du talar om att MatGlad finns. 
• Du berättar hur man använder MatGlad. 
• Du träffar andra ambassadörer. 
•  Tillsammans kommer ni överens om vilka du ska besöka/träffa. 
•  Det kan till exempel vara din arbetsplats eller din skola. 
• Det kan vara en förening du är med i. 
•  Det kan vara ett serviceboende där någon du känner bor. 
•  Tillsammans kommer ni säkert på fler ställen att besöka.

Vill du bli ambassadör  
för MatGlad?

Vad bör du kunna?
•  Att det finns olika kategorier så som kött, fisk och många fler. 
• Att du väljer ett recept som du vill laga. 
• Att du får veta vilka ingredienser du behöver. 
• Att du får en lista med det du behöver handla. 
• Att du får veta vilka redskap du behöver. 
• Att du steg för steg leds igenom matlagningen. 
Du ska också kunna visa hur man använder matsedeln.

Varför behövs MatGlad-ambassadörer?
Målet är att få människor att använda appen MatGlad i hela  
Sverige. Vi hoppas att MatGlad gör det enklare för alla att  
laga mat och klara sig själv. Vi tror också att det ger en  
bättre livskvalitet att kunna laga sin mat själv. Vi hoppas  
också att bra matval ger en bättre hälsa.

Hur ska du göra om du vill vara med?
Vill du veta mer? Ring till någon av oss på Hushållningssällskapet.

Margareta Frost-Johansson
margareta.frost@hushallningssallskapet.se 
0521-72 55 60

Eleonor Schütt
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se 
0521-72 55 62


