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Från våra offentliga kök

Goda gröna exempel
Från våra offentliga kök

Goda gröna exempel

Elin Backlund, Måltid Sverige 

Ta del av
• Utbildningar

• Nätverk

• Forskning och innovation

• Projekt
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Södertälje
kommun

Mjölby
kommun

Åmåls
kommun

Svedala
kommun

Många
många
fler…

Örebro
kommun

Skövde
kommun

Nya livsmedel på menyerna

Munkedals
kommun

VGR

Säsong Koldioxid 
Gröna 
proteiner

Svenska 
matgryn

”Skapa er egen 
klimatrulle”

Mjölnarbiffen

Bilder Mjölby Kommun6

Mjölby
kommun
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Mjölnarbiffen

Bilder: Mjölby kommun

Mjölby
kommun

Örebro
kommun

Bild: Tullängsgymnasiets restaurang 
@restaurang_tullängen

Bild: Tullängsgymnasiets restaurang @restaurang_tullängen
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Bild: Aggarp skolan/ David Gustavsson 10

Svenskt spannmål istället för ris Södertälje
kommun

Bilder: Elin Backlund

Svenska baljväxter istället för
importerade

Bildkälla: Södertälje Kommun/Matlust12

Södertälje
kommun
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Bildkälla: Gustav Ranstrand, Helenaskolan Skövde

Mer växtbaserade 
rätter till fler

• Hitta succé-rätterna baserade på
växtbaserat protein som många
gillar

• Mer baljväxter till folket! (bönor, 
ärtor, linser)

• Sikta på mer härproducerat protein 
(spannmål, åkerböna, linser, gråärt)

• Hamna inte i klimatfällan att byta
kött mot ost och grädde i vego-
rätterna…

Mer grönt på tallriken genom
mer och större variation 
från salladsbordet

RISE — Research Institutes of Sweden15

• Låt salladsbordet bli 
inspirerande, spännande och 
händelserikt 

• Rotfrukter och kål är mättande 
och kan ätas nästan hela året.

• Ät i säsong

– Kan även bli win-win för 
närproducerat (och mer 
svenskt)
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RISE — Mallpresentation16

Bygg relation

Uppmuntra gästerna 
att smaka

Undvik ”vegetarisk” 
och ”alternativ rätt” 

Tänk på vilken kötträtt 
den växtbaserade 
konkurrerar mot

Kom bort från 
bläcken

Vilka råvaror finns i maten?
Provsmakningsaktiviteter och små smakbitar ökar 
viljan att testa

1: ETABLERA
– Tala till gästens sinnen, skapa nyfikenhet!

2: INVOLVERA 
– Bjud in gästen att tycka till! 

3: PRESENTERA rätten två dagar i följd
– Gör gästen bekant med rätten.
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