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 Mindre volym,  
 mer nutrition  
– nu med fiber

Volymen kan vara ett hinder för många patienter 
att uppnå den fulla effekten av kosttillägg. Det är 
också ovanligt att äldre, undernärda patienter får 
sitt dagliga fiberintag tillgodosett, vilket kan leda 
till förstoppning och diarré.

Nutricia Nordica AB • Tel: 08-24 15 30 • www.nutricia.se

Ge dina patienter näring och fiber i liten volym

Nya Fortimel Compact Fibre ger i en enda 125 ml 
flaska all den energi och näring du skulle ha fått i en 
200 ml flaska med Fortimel Energy. Dessutom ger 
Fortimel Compact Fibre ett extra fibertillskott för att 
öka tarmens välbefinnande. Det är 300 kcal och 
12 g protein och dessutom 4,5 g kostfiber - i 40% 
mindre volym!

24
Han tog svensk 
yougurtkultur till 
Tanzania.

Innehåll
NÄRINGSVÄRT #1

 7  Stockholms skolmat kan bli bättre 
Det konstaterar SkolmatsSverige efter första pilot
testet av sitt kvalitetsverktyg. Verktyget lanseras snart 
nationellt för att hjälpa fler grundskolor.   

 24  Världens första massajmejeri    
Klart massajerna i Tanzania ska ha ett eget mejeri!  
Med fullpackad väska reste livsmedelsspecialisten  
Bertil Wennberg dit och förverkligade deras dröm. 

 34  Månades kostprofil… 
… arbetar för att svårt sjuka patienter ska få bättre mat, 
större valfrihet och trevligare måltidsmiljöer. Läs hennes 
tips till kostchefer och måltidspersonal. 

  TEMA SKOLA- OCH SJUKHUSMAT
 10  Trendspaning – mot ljusare tider  

Experterna spår framtidens storkök en ljus framtid. Här 
listas kökstrenderna vi kommer att få se mer av 2011.

 14  Så får du eleverna att älska fisk 
Hemligheten stavas kompetenta medarbetare och en 
engagerad enhetschef. Här beskriver Inger Månson sitt 
framgångsrika arbete i Göteborg.    

 18  Lek ger sjuka barn matlust 
Möt Elin, Robert och Filip som kämpar mot cancer
sjukdom. Dietisterna på Umeå universitetssjukhus hjälper 
barnen när illamående och smärta gör det svårt att äta.

  ALLTID I NÄRINGSVÄRT
 6   Debatt  

Patientmaten måste bli bättre, men vad gör regeringen 
åt det? Alldeles för lite hävdar oppositionen. 

 8   Noterat 
Svenska barn har bra koll på matens ursprung. Läs 
mer om det och om kocklandslagets nya framgångar, 
kvinnors lunchvanor och vilka böcker du inte får missa 
just nu.  

 31  Krönika 
Sund kost är en nödvändighet för att få välmående 
och vacker hud konstaterar hudläkaren Helena Munthe 
Nyblo m och tipsar om mat som kan göra underverk.   

 32   Föreningsinformation 
Årets kostdag presenteras och Marianne Schröder  
Maagaard rapporterar från den internationella dietistkon
ferensen i Amsterdam. Dess utom lyfts frågan kring vilka 
mandat Kost & Närings styrelse har.   

14 
Mmmm … Så ska  

bra skolmat smaka!

10 
Från jord till bord-trenden blir 

tydligare i storhushållen 2011. 
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LEDARE

c/o Åkesson & Curry 
Sveavägen 62, 111 34 Stockholm

Näringsvärt
Karin Lidén, ordförande Kost och Näring

I NÄRINGSVÄRT 6 – 2010, skrev jag om Kostakademien och Skolmatsbolaget i 
Sverige AB. En kort tid efteråt kom ett brev från fyra medlemmar i Göteborg, 
som ifrågasätter styrelsens hantering av denna fråga. De skickade också in en 
insändare, som publiceras längre fram i detta nummer och en motion till för
eningsstämman den 9 april som behandlar samma fråga. Restaurangvärlden 
har också skrivit om detta, en föga smickrande artikel där vi framstår som 
kriminella. I själva verket är det tvärtom – vi har inte missbrukat medlemmar
nas pengar – vi har försökt hålla isär Kostakademien och Kost & Näring. På 
inrådan av Ledarna, det förbund som vi tillhör. 

Under mina snart sju år som ordförande har jag skrivit en ledare i varje 
nummer av Näringsvärt, detta är nummer 37 i ordningen. Dessutom skriver jag 
cirka fyra nyhetsbrev per år. Jag har också en blogg, som kanske är mer av pri
vat karaktär, men det händer att jag skriver om Kost & Näring där också. Jag 
har under hela min tid som ordförande velat ha synpunkter och kommentarer 
från er medlemmar och frågar ofta efter detta. Det är ytterst sällan någon med
lem ger mig det. Några har någon gång mailat, ja till och med ringt och hejat på 
och uppmuntrat när Kost och Näring nått framgång, vilket är oerhört trevligt.

Men plötsligt så händer det, fyra personer reagerar – samtidigt! Insändaren 
och motionen ställer med detta en viktig fråga på sin spets: 
1)  Vilket mandat har styrelsen att fatta beslut, finns det några begränsningar 

och i vilka frågor gäller i så fall dessa?  
2)  Hur ska vi använda Kost & Närings värdegrund och den kompetens som 

finns i styrelsen och föreningen?
Jag har skickat ut ett medlemsbrev till alla nästan 1300 medlemmar i för

eningen där jag förklarar saken på ett annat sätt än Restaurangvärlden gör. I 
skrivande stund har jag (12 februari) fått mail från sex personer varav fem är 
positiva och hejar på oss. Jag önskar att jag hade fått feedback från fler, fem 
stycken är ingen representativ siffra. Å andra sidan så borde vi, om missnöjet 
varit så stort som insändaren ger bild av, fått fler än en negativ synpunkt?

FÖR OSS VAR DET viktigt att greppa tag i Kostakademien när den erbjöds oss. 
Det är redan alltför många som styr och ställer i vårt kompetensområde. Vi var 
inte de första som fick erbjudandet och förmodligen fanns fler på listan efter oss. 

Vi i Skolmatsbolaget i Sverige AB är fostrade i Kost och Näring och har 
samma värdegrund, och den tänker vi stå fast vid, oavsett i vilket forum det 
sker. Om vi inte kan använda Kost och Näring – vad ska vi då med förening en 
till? Ska vi lägga ned så ohyggligt mycket arbete som vi gör, och sen inte 
kunna använda de erfarenheter vi gjort? Ska vi sitta med armarna i kors och 
låta möjligheter och utmaningar som kan gynna branschen bara susa förbi, för 

att vi inte kan fatta beslut? Nej, mina vänner; syftet för oss 
både i Kost och Närings styrelse, Kostakademien och 
Skolmatsbolaget Sverige AB, är inget annat än att föra 
Kost och Närings värderingar och kompetens vidare 
”out of the box”. Det förtroendet trodde jag att vi hade 
bland de medlemmar som valt oss. Den 9 april får jag 
se om jag missuppfattat det hela!

Väl mött!
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Vilket mandat har en 
styrelse?

Elin blir piggare av att laga mellis själv  
då hon behandlas på Umeå Sjukhus.  
Foto Torbjörn Jakobsson

NY
SMAK!

För läckra recept besök kronfagel.se/foodservicerecept

Kycklinglårfi lé
med krämig fetaost & medelhavskrydda
Artikelnummer: 6181

Kycklinglårfi lé
med soltorkade tomater & italienska örter
Artikelnummer: 6182

nyhet!
Kycklingbröstfi lé med bacon & rosmarin
Artikelnummer: 6183

Nu utökar vi ”familjen” med ytterligare en läcker Kronfågel DELi-produkt,
Kryddmarinerad kycklingbröstfi lé lindad med bacon & toppad med rosmarin. 
Kronfågel DELi har, med tidsbesparande hantering, smarta ugnsklara tråg och läcker smak, 
snabbt blivit en favorit i både stora och små kök!

Nu utökar vi ”familjen” med ytterligare en läcker Kronfågel DELi-produkt,
Kryddmarinerad kycklingbröstfi lé lindad med bacon & toppad med rosmarin
Kronfågel DELi har, med tidsbesparande hantering, smarta ugnsklara tråg och läcker smak, 

Succén 
fortsätter! Klimatsmart 

BNR: Servera Menigo Dafgård Svensk Cater Martin Olsson

Art nr: 6181 157891 401698 81269 6395 989626

Art nr: 6182 157909 401699 81268 6396 989625

Art nr: 6183 185553 402057 70976 3940 6547
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Patientmaten måste 
bli en del av vården

SVARSFREKVENSEN I STOCKHOLM var så hög som 60 
procent när SkolmatSverige genomförde ett första 
pilottest av sitt nya kvalitetsverktyg. Bakom Skolmat
Sverige står finansiärer som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) samt Folkhälsoinstitutet. Projekt
ledare AnnaKarin Jälminger, nutritionist vid KI och 
projektledare för SkolmatSveriges satsning, är belåten 
med resultatet och med den feedback som kommit in. 

– Vi känner oss jättenöjda med responsen och med 
de områden som kvalitetsverktyget lyfter fram och vill 
förbättra. Nu kan skolorna objektivt bedöma om de 
serverar bra mat eller ej. 

Den första analysen visar på en mycket varierande 
kvalitet på skolluncherna i Stockholmsområdet. 

– Det var i stort sett inga skolor som hade närings
information om sina matsedlar, vilket vi egentligen inte 
blev förvånade över. Att näringsberäkna en matsedel 
kräver mycket tid och specialkompetens, säger Anna
Karin Jälminger.

Många skolor fick däremot höga betyg vad det gäller 
miljö och säkerhet vilket AnnaKarin Jälminger menar 
är ett tecken på att satsningarna som kommunen gjort 
inom just det området har gett resultat. 

I sommar blir det lagkrav på att skolmaten till lan
dets cirka en miljon grundskoleelever måste vara 
näringsriktig. 

– Vi kan utbilda kökspersonal i all oändlighet men 
har vi inga tydliga mål 
kommer inget att hända 
varken med eller utan 
den nya lagen, säger 
AnnaKarin Jälminger.  

Kvalitetsverktyget 
bygger på Livsmedels
verkets råd och ska 
ge kökspersonal tyd
liga mål att jobba 
mot. Verktyget gör 

SÅ BRA ÄR MATEN I STORSTAN 

bland annat närings
bedömningar utifrån 
hur skolorna svarar 
på en rad frågor. Det 
genererar en resultat
rapport där det står 
vad skolorna redan 
gör bra och vad de 
kan förändra för att 
uppnå de krav och 
rekommendationer 
som finns.  

Bedömningarna görs på flera olika områden och del
tagarna kan välja att vara med på nivå 1 som fokuserar 
på lagkraven kring skollunchen eller nivå 2 som även 
omfattar service, pedagogik, miljö och organisation.

– Kostcheferna har varit delaktiga i utformningen av 
frågorna och gett värdefulla synpunkter. Från köken 
och skolorna har verktyget fått både ris och ros. Under 
pilottestet upptäckte vi att många inte har informatio
nen vi frågar efter, till exempel hur många procents 
köttråvara det är i ett halvfabrikat de använder, säger 
AnnaKarin Jälminger.  

Frågorna kommer att omformuleras innan det 
under våren 2011 ska testas nationellt.

– Verktyget ska inte trycka ned någon utan hjälpa 
skolan att lyfta både styrkor och svagheter i sin 
måltidsverksamhet och bidra till utveckling, säger 
AnnaKarin Jälminger. 

Sedan är det upp till varje skola vad man väljer att 
fokusera på och förbättra lite i taget. Men alla kan helt 
klart förbättra något.

– I kommuner som Stockholm med tidigare liten 
styrning och insyn i den serverade skolmaten så är det 
mycket svårt att se huruvida man uppfyller de nya lag
kraven eller inte. Då kan SkolmatSveriges verktyg vara 
ett bra hjälpmedel för både kommunen och skolorna, 
säger AnnaKarin Jälminger. 

Stockholms läns landsting att förbättra patientmaten. 
Resultaten är nedslående, situationen är inte ens till
baka på ruta ett – patienternas missnöje med maten 
har ökat samtidigt som priset blivit ännu högre. 

Jag menar att det måste bli självklart att maten 
ska vara en del av vården. Det finns goda exempel. 
Hvidovre hospital, Köpenhamn, tog chansen att vid 
renovering av sjukhuset även bygga ett restaurangkök. 
Anledningen var främst att man ville förbättra maten. 
Men sjukhuset ville också minska matsvinnet och 
kunna erbjuda en större à la cartemeny. Allt närings
innehåll i maten finns beräknat i deras kostsystem. 
Hvidovre hospital har i dag 100 procents kundnöjd
het. Patienterna äter och tillfrisknar fortare och har en 
bättr e viktuppgång än förut.

Ett annat exempel finns närmare oss. I Sundbybergs 
kommun byggde man lokala tillagningskök på ett av 
stadens äldreboenden. Maten flyttade närmare bru
karna, de är mer nöjda och kan själva bestämma när 
de ska äta och framförallt vad, samtidigt som de äldre 
som äter av den egenlagade maten har ökat i vikt.

För mig är det självklart att nu ta chansen att rätta 
till flera år av katastrofal mathantering. Mat ska inte 
transporteras över hela länet för att slutligt hamna i 
en plastlåda framför en patient. Det är inte hållbart. 
Varken ekonomiskt, ekologiskt eller socialt. Vi måste 
ändra utvecklingen och kräva att de skattepengar vi 
betalar in går till att göra människor friska. Maten är 
en stor del av det.

Jag efterlyser handlings kraft. 
Jag vill se block  över skridande 
sam arbete i Stockholms läns 
landsting i denna fråga. Det är 
hög tid nu. 

Ilija Batljan
oppositionslandstingsråd 

(S) i Stockholms län
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TEXT ANNIKA MUNTER

VARJE DAG SERVERAR den offentliga sektorn tre mil
joner mål mat. De finansieras via vår skattesedel och 
mättar barn på sjukhus, äldre på särskilda boenden, 
friska och sjuka. Forskningsrön visar att närings
rik och nyttig mat är direkt avgörande för patienters 
medicin ska återhämtning. Men av precis lika stor 
be tydelse är att maten ska smaka och dofta gott.

I början av 2009 gjorde Stockholms läns lands
ting en av de största matupphandlingarna i modern 
tid. Upphandlingen blev omgående starkt kritiserad 
för att den skedde utan offentlig insyn. Endast ett god
känt anbud lämnades in och miljardavtalet ingicks utan 
konkurrens. Det nya kostavtalet har resulterat i att flera 
av Stockholms sjukhus i dag serveras fjärrpro ducerad, 
dyr och tillsatsfylld industrimat. Mot bakgrund av den 
katastrofala kostupphandlingen och den våldsamma 
kritiken startade vi i april 2010 intresse gruppen ”Rik
tig mat för Stockholms patienter”, för att få med oss 
fler i kampen för att servera riktig mat till Stockholms 
patienter. Gensvaret har varit enormt. Det stod snart 
klart, genom otaliga vittnesberättelser, att kritiken mot 
patientmaten var långt mycket större och allvarligare än 
vi kunnat föreställa oss. I somras uppmärksammades 
även hur svårt personalen på Karolinska i Huddinge 
har att få de cancersjuka barnen att äta den industri
producerade mikromaten.

I dag kostar en lunch nästan 100 kronor. Sju av tio 
multisjuka äldre lider av undernäring. Vår kokkonst 
i den offentliga sektorn har snarare blivit hygien
konst, där blanka ytor i köket är viktigare än smakfull, 
näringsriktig mat på tallriken. Det finns också något 
absurt i att landstinget i Stockholms län gör kostavtal 
där kvalitetskraven är näst intill obefintliga och 
leveran törer utvärderar sig själva. Någon ytterligare 
kontroll finns inte. Vi vet dock att missnöjet är stort. 
Trots trixande med siffror når ändå inte sjukhusen det 
lågt ställda målet om 75 procent nöjda patienter.

För ett år sedan lovade den borgerliga majoriteten i 

Skolmaten i Stockholm var först ut att bli bedömda enliga SkolmatSveriges nya 
kvalitetssäkringsverktyg hösten 2010. Resultatet visar att köken har goda rutiner för 
hygien och säkerhet. Näringsberäknade luncher visade sig däremot vara mer 
ovanligt. I vår ska verktyget testas nationellt och görs sedan tillgängligt för alla. 
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Anmäl dig till en kostnadsfri matlagningsträff  
och lär dig mer om unika SelfCooking Center® 

Mejla din anmälan till info@rational-scandinavia.se eller ring 040-680 85 00! Anna-Karin Jälminger
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Barn har matkoll
Barn är kunniga om matens ursprung visar en 
undersökning som LRF gjort. En majoritet av 
de 1 000 barn i åldern 712 år som intervjuats 
har god kunskap om var maten de äter kom
mer ifrån och hur råvaror används. Tre av 
fyra barn vet att ost framställs av mjölk och 
att baconkött kommer från gris. Fyra av fem 
barn vet att havre växer på strå och att mjöl 
är huvudingrediens i bröd. Bäst brödkoll har 
barnen i Malmö. Där vet hela nio av tio barn att 
mjöl utgör huvudingrediens i bröd. Att arbeta 
som bonde är lockande bland barnen men 
det finns regionala skillnader. Bland barnen 
i landets norra och västra delar, på Gotland, 
Öland samt i Småland, slår det högst att vara 
mjölkbonde. Barnen i Stockholm och Malmö 
föredrar att vara trädgårdsodlare, medan 
göteborgs barnen helst vill bli får och lamm
bonde. I norra Mellansverige lockas barnen 
mest av livet som skogsbonde.  

Medalj till Svenska 
Kocklandslaget 
I slutet av 2010 avgjordes tävlingarna i 
Culinar y World Cup i Luxemburg. 26 länder 
tävlade och efter en tät målstrid tog Svensk a 
Kocklandslaget silvermedalj. Vann gjorde Sin
gapore. Det svenska laget är världens mest 
framgångsrika och har varit på medaljplats på 
alla VM och OS sedan 1999.

Bättre mat för barn 
och äldre
För att höja kompetensen och kunskape n 
kring den offentliga måltiden så satsa r 
regeringen 11 miljoner per år under 
mandat perioden. Pengarna ska delvis gå 
till att bygga upp ett nationellt kunskaps
centrum för den offentliga måltiden. 
Kunskapscentret ska erbjuda rådgivning 
för de som jobbar med offentliga måltider, 
om allt ifrån hur man engagerar barn kring 
maten till hur man ska gå tillväga vid offent
lig upphandling. Inom ramen för satsningen 
fördelas 7 miljoner årligen för att höja kom
petensen för de som arbetar med måltider 
för barn, sjuka och äldre. 

Boktips:
Matlust   
är titeln på Sveriges 
första skolkokbok för 
och av skolkök. I boken 
delar sexton skolor över hela Sverige med sig 
av sina favoritrecept och ger tips och inspira
tion om hur man jobbar för att skapa en bra 
skollunch. Rosenknopparna, vinnarlaget från 
SkolmatsGastro 2010, delar bland annat med 
sig av sina bästa recept. 

Råd och recept vid  
cancersjukdom 

AV MARIE  

ESBJÖRNSSON OCH  

YLVA ORREVALL

Boken vänder sig till 
patienter och anhöriga vid 
cancersjukdom. I första 

delen ges råd vid olika besvär som illamående, 
tugg och sväljproblem, lukt och smakförän
dringar. Den andra delen består av energirika 
recept: mat för att få kraft och för att motverka 
viktnedgång.

Författarna är dietister och har lång erfar
enhet av patienter med cancersjukdom.

Kvinnorna som slutade 
banta  Mat, motion och 
mindfulness efter 45 

AV LOTTA BYQVIST, 

ANNA LANGER

Det här är boken för dig 
som vill fortsätta att vara 
snygg, stark och glad 
efter 45. Här får du de 
bästa och mest realis
tiska råden om maten 
och träningen, om vikten 
av vila och meditation, 
om mindfulness i varda

gen, om lust och glädje  om att våga göra det 
som just du behöver just nu.

Så tycker föräldrar om färdigmat 
Var tredje familj som använder färdiglagade 
livsmedel som köttbullar, lasagne och sop
por tycker att det känns dåligt att göra det, 
enligt en undersökning som Konsument
föreningen Stockholm gjort bland 1 500 
föräldrar. Bland dem som uttrycker oro är det 

ofta funderingar kring tillsatser, transfetter, 
näringsinnehåll och djurhållning som ligger 
bakom. En minoritet av de tillfrågade tycker 
att det känns bra med färdiglagade livs
medel, framförallt för att det sparar tid. Cirka 
hälften tycker varken bu eller bä. 

Varannan svensk gör matlåda

Vanligt med korta 
lunchrasterNäsa för dåliga  

livsmedel 

51 procent av svenska folket som tar vara 
på sina matrester gör matlådor för att 
slippa slänga mat som blir över. Svenskar är 
generellt sett duktiga på att göra matlådor, 
dock med vissa regionala skillnader, enligt 
en undersökning från Lantmännen. Stor
stadsborna, 42 procent, tillsammans med 
skåningarna, 38 procent, är sämst på att 
göra matlådor av sina matrester. Bortsett 

från Stockholms området är Svealand flitigast, 
62 procent. Norrlänningarna kommer inte 
långt därefter med 59 procent.   

Svenska kvinnor tar allt kortare lunchrast 
enligt Lunchfrämjandets senaste under
sökning. De flesta svenskar i arbetslivet har 
i dag kortare lunchrast än 30 minuter. 48 
procent av männen och hela 62 procent av 
kvinnorna hamnar under halvtimmesstrecket. 
Många offrar rasterna för att få mer gjort på 
mindre tid och utvecklingen tycks fortsätta i 
den riktningen. 

Jan Borg, projektledare på Lunchfrämjan

det, tycker att det är viktigt att arbetsgivarna 
tar ett ansvar för lunchpauserna och hänvisar 
till en studie från Sahlgrenska Akade
mien för några år sedan, där man jämförde 
lunchtiderna i Sverig e och i norra Frankrike. 
Fransmännen tog längre tid på sig att äta, 
och hade också en lägre frekvens av hjärt 
och kärlsjukdomar. 

Forskare vid Örebro universitet ska i ett 
samarbete med Sastra University i Than
javur i södra Indien utveckla en inbyggd 
elektronisk näsa som ska kunna kontrollera 
kvaliteten på mat. Forskarna Silvia Corad
eschi och Amy Loutfi i Örebro kommer att 
få ett treårigt anslag på sammanlagt 3,2 
miljoner kronor från Vinnova.

Semlan har en. Likaså kanelbullen, våfflan och gräddtårtan. Nu får Grape
frukten sin all deles egna dag den 25 februari. Det är Florida Department of 
Citrus, som är initiativtagare till Grapefruktens Dag. 

Grapedagen gör entré
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Regeringen har beviljat ett ekonomiskt stöd 
för att Kost och Näring under 2011 ska 
genomföra ett projekt med syfte att dels 
utse någon eller några goda förebilder i form 
av sjukhus eller kliniker som arbetar med ett 
kvalitetssäkrat och patientcentrerat kost 
och måltidsarbete, dels sprida kunskapen om 
dessa förebilder till aktörer inom sjukhus
sektorn. 

Kost och Näring ska senast den 31 
oktober 2011 till Regeringskansliet (Social
departementet) ge en slutrapport över 
projektet och medelsanvändningen. 

500 000 kronor till 
Kost och Näring

Göran Hägglund beviljade stödet till Kost 
och Näring.
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VÄSTSVENSKA GASTRONOMISKA Akade
min samlade strax före årsskiftet några av 
Sveriges mest erfarna kockar, och under 
ledning av Tomas Tengby presenterades 
olika aspekter på maten i storhushåll – allt
ifrån förskola och skola, till äldrevård och 
sjukhusmat. För att ytterligare belysa de 
yngres perspektiv tog vi hjälp av Annika 
Unt Widell, dietist, kommunikatör och 
projektledare på Skolmatens vänner.

Det finns ett antal tydliga trender för 
storhushållen: Regionala råvaror och en 

helhetssyn kring måltiden och miljön, och 
kärleken till maten och gästerna är fram
tidens styrande faktorer. Gästerna vill 
ha god kvalitet och en känsla av småska
lighet, samtidigt som miljömässiga och 
ekonomiska krav måste uppfyllas.

– Den nya generationens ambitiösa 
kockar är välutbildade och vill utveckla 
matlagningen, säger Alf Carlsson på Väst
svenska Gastronomiska Akademin. Även 
i storkök vill vi ha klimatsmart närodlad 
god mat, lagad från grunden.

Offentlig mat – viktigt för alla
Maten i det offentliga rummet är en riks
angelägenhet. Inom äldreomsorgen har 
god och näringsrik mat uppenbar bety
delse för vårdkostnader och trivsel. 
Barnens inlärningsförmåga är till stor 
del beroende av energiintag och måltids
ordning – i förlängningen är skolmaten 
grundläggande för Sveriges framtid och 
konkurrenskraft. 

Attityd och kvalitet
Helhetsupplevelsen av en måltid byggs 
upp långt innan man sätter sig till bords. 
Smaken och miljön runtomkring är viktiga 
delar, men även känslor och trender spe
lar roll för vad och hur mycket man äter. 
I skolmatsalen kan kompistryck vara en 
viktig del. 

– Genom att kalla matsalen för skol
restaurang och prata om kockar istället för 
mattanter bygger man upp en respekt för 

maten och en förväntan på kvaliteten, hos 
både gäster och personal, menar Annika 
Unt Widell. Sverige är ett föregångsland 
när det gäller att servera varm mat till 
alla skolbarn varje dag, men kvaliteten 
måste också finnas där. Alla inblandade – 
kockar, elever, skola, föräldrar – behöver 
mer kunskaper om mat och näring, och 
om matens betydelse, till exempel för 
hälsa och inlärning.

Attityden hos den nya generationens 
kockar påverkar hela verksamheten, och ger 
matfrågorna en högre status. Ett långsiktigt 
tänkande kring ekonomi och miljö, och mer 
kommunikation med gäster och kol
legor, är helt naturliga inslag. 

– Framtidens skolmat är när
mare, populärare och godare, 
menar Annika Unt Widell. Skol
restaurangen är ett växthus för 
morgondagens konsumenter. 

Att koka soppa på nätet
De yngre kockarna som går från små 
privata restauranger till större enheter i 
offentlig sektor har ett entreprenörstän
kande och en annat slags driv – och en 
något kaxigare attityd än sina föregångare. 
De kommunicerar med gästerna och med 
dem som betalar för deras tjänster, och 
är inspirationskällor som gör bra PR för 
kommunen via media, internet, utmärkel
ser och kocktävlingar. 

– Att lyfta fram positiva förebilder är 
viktigt, menar Annika Unt Widell. Skol

TEXT KAJSA ASP JONSON  ILLUSTRATION YLVA ELZÉN

Västsvenska Gastronomiska Akademin arrangerade i höstas ett seminarium i framtidens anda. Flera 
namnkunniga kockar var på plats och diskuterade kommande trender. Ekonomi, miljö, närheten till 
gästen och kärleken till maten är viktiga ingredienser i framtidens storkök.

Kostnadseffektivt, klimatsmart & gott  
STORKÖKSTRENDER 2011:

Så får du nöjdare 
gäster i skol
restaurangen! 
Skolmåltiderna behöver få högre status, 
t ex genom bättre kunskaper hos kock
ar och övrig personal. Lokalen och be
mötandet ska vara välkomnande så att 
måltidsmiljön, såsom möbler, belysning 
och ljud, har en positiv inverkan.

HÅKAN TÖRNSTRÖM FRÅN TÖRN-

STRÖMS KÖK I GÖTEBORG TIPSAR:

Kommunicera med matgästerna som på 
vilken annan restaurang som helst. Frå
ga dem vad de gillar och vad de vill ha. 
Och om de inte äter – fråga varför.

– Skapa attraktiva måltider, gör mat 
som barn gillar. Och gör det bra!

Hämta inspiration och byt recept med 
andra kockar på www.skolmatsforum.se 

matsforum är en neutral mötesplats på nätet 
där kockar och kostchefer kan diskutera 
och dela med sig av recept och erfarenheter. 
Högre kompetens hos kockarna innebär att 
kostchefen kan jobba mer med organisering, 
upphandling och personalfrågor, och man 
kan arbeta mer resursklokt, även vad gäller 
råvaror och energi. 

Miljö och teknik 
Storkök som har medvetna arbetssätt vad 
gäller energiförbrukningen har mycket 
att vinna både i form av kostnader och 
miljöbelastning. Smartare spisar och kärl 
som gör att värmen stannar där den ska 
vara istället för att försvinna ut i luften, 
och kylar och ugnar med större möjlighe

ter att anpassa kapaciteten efter aktuell 
mängd mat är exempel på nya innovativa 
lösningar. Energi, vatten och kemikalier är 
globalt sett de stora framtidsfrågorna. 

Västsvenska Gastronomiska Aka
demin menar att tekniken är en viktig 
förutsättning för att klara en hållbar 
utveckling, både miljömässigt och socialt. 

Genom att kalla matsalen för skol
restaurang och prata om kockar 

istället för mattanter bygger man upp en 
respekt för maten.

TEMA skolmat
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Därför vill man tillsammans med Electro
lux professional uppmärksamma unga 
storkökskockar som lagar god, resurssnål 
mat från grunden. I år gick priset till Anna 
Fors från Trulsegårdsskolan i Göteborg, 
som lagar modern och hälsosam mat och 
på kort tid har lyckats etablera en positiv 
matkultur hos eleverna.

CSR i storkök
I näringslivet talas det mycket om CSR. 
CSR står för Corporate Social Responsabi
lity och innebär att man som företagare tar 
sitt ansvar för en bättre värld till exempel 
via miljöfrågor eller välgörenhet. 

Stjärnkockar som gästspelar i ett 
storkök gör en form av välgörenhetsarbete 
genom att bidra till bättre mat för barn 
och gamla. Kunskaps och erfarenhetsut
bytet är inspirerande för personalen och 
positivt för gästerna. 

– För den enskilde kocken är det ett sätt 
att stärka sitt personliga varumärke och en 
bra träning för andra stora sammanhang, 
Nobelmiddagen till exempel, berättade 
Håkan Törnström från Törnströms kök.

Även Pelle Danielsson, som till vardag s 
driver restaurang Hos Pelle, gästspelar 
ibland inom äldreomsorgen i Göteborg. 
Han berättar med stor inlevelse hur han 
tillagar köttet i ugn med låg temperatur 
över natten:

– Det blir otroligt mört och är väldigt 
uppskattat av de äldre matgästerna, inte 
minst bland dem som normalt sett har 
svårt att äta helt kött. Köttet blir saftigt 
och lättuggat, och svinnet är minimalt.

Äta för livet
I den avslutande diskussionen belystes vik
ten av att ha ett helthetstänk ”från jord till 
bord” när det gäller storköksmaten, och 
Tomas Tengby avrundade:

– Måltiden i offentlig sektor är en vik
tig service, oavsett om det gäller barn 
på förskola och skola, sjukhuspatienter 
eller vårdtagare inom äldreomsorgen. 
Råvarornas kvalitet, teknologi och till
agningsmetoder, och ambitioner och 
engagemang hos personalen är viktiga 
komponenter i en näringsrik, god och trev
lig måltid – som äts upp. 

Skolkökshistoria!
Barnbespisning förekom inom folk
skolan i Sverige redan 1845. I slutet av 
1800talet började skolbespisningen 
byggas ut. Soppa och gröt var de vanli
gaste rätterna.

Riksdagen fattade 1945 beslut om 
att skolmaten skulle vara kostnadsfri för 
eleverna. Kommunerna fick statsbidrag, 
förutsatt att skolmåltiderna bestod av 
varm mat som motsvarade 1/3 av da
gens energibehov, mjölk, smör och bröd. 
Verksamheten expanderade kraftigt un
der 50talet och i mitten av 1960talet 
fick ca 85% av eleverna skolmat. 

Sedan 1967 har kommunerna 
ansvaret för skolmåltidsverksamheten. 
Sedan Skollagen 1997 har kommuner
na skyldighet att servera avgiftsfri mat 
på grundskolan. Nuvarande rekom
mendationer “Bra mat i förskolan och 
skolan” kom 2007.

Skolköken är Sveriges största restau
rangkedja med sina 1,3 miljoner gäster 
per dag, och 260 miljoner portioner 
varje år.

Källa: Skolmatens vänner

Fem storkökstrender 
som vi kommer se mer 
av 2011
  TEKNIK 

Nya tekniska lösningar som är energi
snåla och miljövänliga.

  MILJÖ 
Råvaror och energi används mer 
resursklokt – vilket dessutom spar 
pengar.

  KOMPETENSHÖJNING OCH  
GENERÖSARE ATTITYD 
Välutbildade kockar och inspiratörer 
delar med sig av sina kunskaper, t ex 
via internet och genom att gästjobba 
hos andra.

  MER KÄNSLA 
Smakerna och kärleken till maten får 
ett större utrymme. Matgästerna i 
skolans och vårdens värld ska bemö
tas med samma respekt som en gäst 
på en vanlig restaurang. 

  NÖJDARE GÄSTER 
God mat i trevlig miljö – ökat fokus på 
helhetsintryckets betydelse för upp
levelsen kring måltiden. 

TEMA skolmat

Kraft att njuta
Resource® Addera Plus är en klar näringsdryck, 
smaksatt med fylliga, naturliga fruktjuicer. Innehåller 
massor av energi som snabbt ger ny kraft. Den är 
läskande och lättdrucken och passar perfekt  
som måltidsdryck eller mellanmål. Är lämplig  
för personer som behöver extra tillskott av  
energi och protein.

För mer information kontakta gärna vår kundservice på telefon 020-78 00 20.

Finns i sex goda smaker: Apelsin, Äpple, Hallon-Svarta vinbär, 
Päron-Körsbär, Ananas-Apelsin och Druva-Äpple.

120 portioner fi skgratäng
och en stor portion körglädje
När maten transporteras med Temptainer kommer den att serveras 
med bibehållen fräschör, så att den omsorg som läggs ned i köket 
blir meningsfull. Rostfritt stål, effektiv isolering och specialutformade 
element – det är receptet på en mattransportbox med optimala 
egenskaper, både vad gäller temperaturreglering och hållfasthet.

MatRätt är hjärtat i mattransportsystemet Temptainer och vår kraftkälla 
för positiv och hälsosam utveckling. Det innebär att skapa rätt förutsätt-

ningar för att bevara matens värde, rätt teknik för temperaturhållning och hygien, 
rätt utformning för en sund arbetsmiljö och rätt egenskaper för god ekonomi. www.temptainer.se    www.hallins.com
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VARJE DAG SERVERAS även en alternativ 
rätt och för dagen bjöds det på broccoli
soppa med danskt rågbröd och ost. Vad är 
då hemligheten för att lyckas med att även 
få små barn att tycka om fisk och till och 
med att ta om från salladsbordet, där olika 
sorters sallad, bönor och rotfrukter är 
vackert och aptitligt uppdukat.  

På nya Lundenskolan har man tagit ett 
samlat grepp kring måltiden och tagit fasta 
på att det inte bara är maten som är viktig 
utan hela måltidsmiljön, allt från inred
ning till personalens kläder och hur maten 
exponeras. Vid ingången till skolrestau

rangen finns ett bord som visar dagens 
meny och värmeljus gör det extra inbju
dande att ta för sig av maten som serveras. 
Personalen är klädda i svarta, trendiga, 
korta kockrockar med tillhörande mössor 
och de finns hela tiden på plats och upp
märksammar när maten behöver fyllas på. 

Delegera
Som enhetschef för förskola och skola  i 

området Örgryte i Göteborg har Inger 
Månson ansvaret för att det lagas och 
levereras mat till ett 30tal förskolor och 
skolor inom stads delen Örgryte–Härlanda. 
Det innebär att man lagar 3 600 portioner 
varje dag plus mellan mål.

– Idag är många barn allergiska eller får 
inte äta vissa maträtter av religiösa skäl. 
Det är många hänsyn som vi måste ta i vårt 
jobb och våra matgäster måste alltid komma 
i första hand. Vi behöver därför engagerade 
och kompetenta medarbetare i det här yrket 
och personer som tar ansvar och ser mat
gästens behov, säger Inger Månson.

Genom att kompetensutveckla och 
delegera uppgifter har hon lyckats få ett 
annat tänk och nya värderingar hos med
arbetarna. 

–  Jag har arbetat i den här verksam
heten i 15 år och har metodiskt och 
målinriktat jobbat med utveckling och för
ändring. Ibland har det känts hopplöst och 
gått alldeles för långsamt men i efterhand 
kan jag se hur mycket som har hänt.   

TEXT MONICA LINDMAN  FOTO CHRISTIAN HAGWARD

På nya Lundenskolan i Göteborg tycker eleverna att de får 
godare mat än hemma. Ugnstekt lax med kall örtsås och 
potatis gick hem hos både de yngsta och äldsta eleverna på 
skolan, som glatt visar upp sina tallrikar där det inte finns en 
enda liten matrest kvar. 

Godare mat i skolan 
än hemma 

Vi behöver därför engagerade och kompetenta 
medarbetare i det här yrket och personer som tar 

ansvar och ser matgästens behov. 

TEMA skolmat

Teamet som gör 
hela skillnaden! Jim 
Carlsson, Sidik a 
Saglik, Isabel Garrido 
Chicahual, Ratchanne 
Johansson,  Inger 
Månson, Sandra 
Malmsten, Kajsa 
Fornarve, Margareta 
Olsson, Jan-Olof 
Lundqvist och Kim-
Lien Pettersson. 

Gott tycker eleverna! 
Här med Sarco  
Mahamad och Ebba 
Dillna  i spetsen.
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I mitt förändringsarbete har jag fått bra 
stöd från mina nätverk, som till exempel 
Kost och Näring, Skolmatsakademin och 
Måltid Göteborg. Vårt mål är naturligt
vis att bli ännu bättre och att ständigt vara 
lyhörd för de krav från den omvärld vi 
befinner oss i, säger Inger Månson.

Bra matvanor
Inger Månson tycker att det är viktigt att 
barn tidigt får lära sig bra matvanor.

– Skolan ska föregå med gott exempel 
och vi vuxna ska vara goda förebilder för 

eleverna. Vår uppgift är att se till att de 
äter en skollunch som är mättande, god 
och näringsriktig. Utmaningen är att göra 
hälsosam mat attraktiv och tilltalande för 
våra matgäster. Här gäller det att vara så 
kreativ som möjligt och ha rätt inställning 
till sitt jobb och tycka att förändring är 
roligt, säger Inger Månson.

Nästa steg
Ett viktigt led i förändringsarbetat är att 
engagera pedagogerna ytterligare i måltiden.

– Idag har vi pedagogiska måltider vil
ket innebär att lärarna äter tillsammans 

med eleverna. Det ingår i deras roll att vara 
en bra förebild och se till att det blir en 
trevlig matsituation och helst lära eleverna 
äta rätt. Nästa steg är att vi ska utbilda 
pedagoger om kostens betydelse och även 
utveckla kontakterna med barnens föräld
rar och tala om vikten av att barnen får bra 
och näringsriktig mat i skolan. 

Även personalen uppmuntrar hon till 
hälsosam livsstil.

– Jag har till exempel med diverse frisk
vårdsinsatser lyckats att få ner antalet 
sjukdagar hos mina medarbetare, säger 
Inger Månson.

EU-projekt
Idag finns det en helt annan medvetenhet 
om betydelsen av att ha en nöjd matgäst 
både i skolan och inom äldreomsorgen. 
Det är populärt hos matgästen att kunna 
göra sina egna val då det finns några rätter 
att välja på. 

– Men med att äta näringsriktigt och 
ökade valmöjligheter krävs mer kunskap 
hos elever och bland pedagogerna, säger 
Inger Månson.

Hon är därför glad över ett eventuellt 
projekt som skapas genom EUmedel där 
syftet är att öka samarbetet och involvera 
skolans personal i måltidsverksamheten. 

– Det är viktigt att det finns en dialog 
mellan skola och kök. Målet är att rektorer, 
kostchefer och måltidspersonal ska arbeta 
tillsammans och att även på sikt öka samar
betet med föräldrarna, säger Inger Månson.

Miljötänk
Ett annat viktigt projekt är att öka miljö
medvetenheten på skolan.

– Genom att göra en matsedel med min
dre nötkött och mer fisk, kyckling och 
vegetariska rätter visar vi att vi tänker kli
matsmart. Vi informerar gärna om vilka 
livsmedel som är ekologiska genom skyl
tar eller pratar med våra gäster. Dessutom 
använder vi livsmedel så långt det är möjligt 
efter säsong. Vi sorterar våra sopor, kompos
terar matsvinnet på skolorna och engagerar 
eleverna i det miljöarbetet. Vi har en kam
panj där vi mäter hur mycket mat som 
barnen lämnar. Visar det sig att vi kan spara 
pengar så får barnen bonus i form av till 
exempel en efterrätt, säger Inger Månson. 

TEMA skolmat

Utmaningen är att 
göra hälsosam mat 

attraktiv och tilltalande för 
våra matgäster.

Pedagogiskt men framförallt trevligt. Tommy Melander, Bella Björklund, Eva Sjöström, Alma Norma 
hugger in på lunchen tillsammans.

Inger Månson gillar förändringar.

INGER MÅNSON  
UTBILDNING Kostekonom

JOBBAR SOM Enhetschef (ledamot i 
Kost och Närings styrelse)

VERKSAM VID Fos Matservice 
Göteborg stad ÖrgryteHärlanda

BOR Göteborg

FAMILJ En vuxen son.

FRITID Kulturella aktiviteter och träning.

Husmanskosten låg Oscar Lithell varmt om hjärtat, det var
med den han lade grunden för det som idag är ett av Sveriges 
mest innovativa matföretag. Oscar var nyfiken på det nya och 
han tummade aldrig på kvalitén. Bra mat, gjord på fina råvaror 
– helt enkelt. 

Stekt är godast
Vi steker alltid, 
det blir bäst så.

Passar alla
Välj mellan neutral, 
kryddig och tomat.

Nötkött
Gjorda på naturliga råvaror 
utan konstigheter.

3 nyheter för skolrestaurangen!
Färsmedaljong Neutral, Kryddig och Tomat.
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ROLIG MELLANMÅLS
LEK GER MATLUST
– dietister i Umeå satsar på cancersjuka barn
Tappad aptit och illamående är vanliga biverkningar vid cancerbehandling. Men genom att göra mellanmålen  
till en rolig lek lockar dietisterna på Barn 3 vid universitetssjukhuset Umeå cancersjuka barn att äta. Nu ska  
projektet snart ut i resten av Sverige. 

TEXT CAMILLA ANDERSSON  FOTO TORBJÖRN JAKOBSSON

Elin Bäcklund tycker inte lika mycket 
om godsaker och glass som hon gjorde 
tidigare, men recepten ur kokboken 
”Lustfyllda mellanmål” är kul att  laga 
och mellisarna är goda att äta.

sjukhusmat TEMA



2120

 R
OBERT, FRÅN Skellefteå, sit
ter på sängen inne i sitt rum 
på Barn 3 på universitets
sjukhuset i Umeå och går 
igenom sin 13:e behandlin g 
sedan april förra året. 
Droppstativet tickar på och 

pumpar via en venport in det cellgift som 
ska ta kål på tumören i 16åringens ben. 

Det är strax efter lunch, i dag var det 
kycklingpannbiff.

– Den gick ner, säger Robert, men det 
låter en aning håglöst. 

– Till mellanmål brukar det vara paj 
eller kladdkaka eller något annat inte så 
nyttigt, fortsätter han och kastar en blick 
mot dietisten Lisbeth Nordström. 

– Det är inte nyttigt, men viktigt, kon
staterar hon. 

Ända sedan behandlingen inleddes är 
ingenting längre gott. 

– Maten kunde lika gärna vara kartong. 
Den smakar inget. Man känner bara att 
man har något i munnen, säger Robert. 

Men värst har det varit med alla blåsor 
i munnen och hela svalget. Under perioder 

har det varit omöjligt att äta på grund av 
smärtan. 

– Blåsor, dålig aptit, illamående och 
smaklökar som påverkas är vanliga symp
tom vid en cancerbehandling. Flera av 
barnen får i perioder näring via sond. 

– Men vi vill att de ska äta själva 
så mycket som möjligt, säger Lisbeth 
Nordströ m.

Väck matlusten
På Barn 3 har dietisterna nu provat nya 
grepp för att locka barnen att äta. Arbetet 
har resulterat i en egen kokbok och är en 
del i ett större projekt. 

Målet är att tillsammans med barnen, 
som alla har långa behandlingar, bryta 
avdelningstristessen och samtidigt väcka 
matlusten och glädjen igen, genom att hitta 
saker som kan slinka ner mot alla odds. 
Barnen på avdelningen har fixat mellan
mål som blåbärs och hallonsmoothies och 
spindelmuffins. Många av recepten har 
syrliga smaker eftersom surt är det som 
finns kvar längst under en behandling.

Idén väcktes när dietisten och gastro

nomen Ulrica Johansson gjorde praktik på 
Barn 3 med Lisbeth Nordström som hand
ledare. Hon lagade mellanmål tillsammans 
med barnen och tog fram en rad recept på 
saker som de tyckte om och som var kul. 

– Hon stod där i kockmössa och slängde 
pannkakor i luften, och barnen fick hjälpa 
till. Kunde de inte komma ut till matsalen 
gick hon in på deras rum och de fick bland 
annat doppa fruktspett i choklad och baka 
nanbröd, berättar Lisbet h Nordström.

Ny arbetsmetod
När man fick pengar från Allmänna arvs
fonden var det bara att köra på med 
kokboken och utarbeta en arbetsmetod för 
barnens delaktighet som fler barncancer
avdelningar kan ta del av.  Förutom Barn 
3:s egna dietister och Ulrica Johansson, 

har även Susanne Jonsson, kock på SVT
programmet Go’kväll varit med. Hon har 
bland annat hållit i de tre mellanmåls 
arrangemang som genomfördes på 
avdelningen under hösten. 

Dietisten Inger Öhlund drar fram 
mellan målslådan med grejer som brukar 
användas vid träffarna. Här finns prick
iga, färgglada förkläden och en plastservis 
i alla färger. Det dukas fint ute i matsalen 
på blommiga dukar. Barnen får kockhattar 
och egna skålar. 

– Det är inte sjukhus över sakerna. Vi 
tror att det också spelar stor roll för barn
ens matlust, säger hon. 

Allt har lyckats över förväntan när 
mellan målet blev en rolig lek. Barnen 
mumsar ur småskålarna samtidigt som de 
fixar och pysslar. Lisbeth Nordström berät
tar om den 2,5åriga flicka som fick sin 
sjukdom så tidigt att hon aldrig lärt sig äta. 
Sittandes i sin farmors knä doppade hon 
fruktbitar i choklad som hon sedan sög på. 

En annan pojke som inte längre åt 
något sött blev så begeistrad att han gjorde 
fem stora muffins.

Barnen ligger inne väldigt länge för behandling 
som vanligen pågår under ett till två år. När 
barnet har dålig aptit och äter lite måste man 
bygga på mellanmålen med mycket kalorier. Om 
barnet är med själv och lagar blir det en rolig lek. 

Tips till föräldrar och 
andra avdelningar  
  Det får inte finnas något tvång med maten. 

  Lek och stimulera, det ska vara roligt att fixa till 
mellanmålet.

  Använd mycket färg, frukter och skålar med 
småplock på bordet. 

  Ha gärna någon vuxen som visar, hjälper till 
med förberedelser och står för städning.

  Använd lite avvikande, oväntade recept. 

Lustfyllda mellanmål
  30 enkla recept för 
barn att göras hemma 
eller på avdelningar. 

  Recepten är 
anpassade till 
cancer sjuka barn 
som behöver extra 
energiintag.

  Lisbeth Nordströ m,  
Inger Öhlund, Ulrica Johansson 
och Susanne Jonsson har 
skrivit. Dessutom deltar Norra 
barncancerföreningen i projektet.

  Finansieras med cirka 925 000 
kronor från Allmänna arvsfonden i två 
projekt. 

  I del två ingår att åka ut till 
barncancer avdelningar över hela 
landet och berätta och visa metoden.  

  Tanken är att alla barn som insjuknar 
i cancer ska få en kokbok, förkläde 
och kockmössa.

Filip Palo tyckte om korv förut men det äter han inte längre. Men på mellanmålsträffen blev det smoothie och en hel del smakprov av det som erbjöds. Från vänster Susanne Jonsson, Ulrica Johanson, Per-Erik Sandström, Zandra Lindgren
Lisbeth Nordström

Hon stod där i kock
mössa och slängde 

pannkakor i luften, och 
barnen fick hjälpa till.
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Nedräkningen fortsätter inför lanseringen av nya 
Matilda. Följ den spännande utvecklingen på vår 
hemsida: www.foodit.se eller ring oss för ett möte.

FOODit Kostsystem AB  Tel: 031 704 17 98  www.foodit.se

– Och han åt då två. Och det är ju 
jättemånga viktiga kalorier i det, säger 
Lisbet h Nordström.

Pyssligt, lätt och gott
Recepten är anpassade för att ge energi till 
sjuka barn. De ska skapa pyssel, vara goda 
och lätta att göra för barn med hjälp av 
sina föräldrar, och även gå att tillaga på en 
avdelning.

– Det går även bra att använda halv
fabrikat, säger Inger Öhlund.

Livsmedelshygienen på avdelningen 
säkras genom att barnen inte är i köket. 
De sitter vid matbordet med egna pytsar 
och får till exempel smet för att grädda sin 
egen muffins som man sedan garnerar.

Barnen har i högsta grad varit delaktiga 
i utvecklingen av boken. Två av dem är 
Filip Palo, 8 år från Piteå, och Elin Bäck
lund, 11 år från Umeå. 

– Jag gillar att pyssla och tyckte det var 
jättekul. Man blir piggare av att göra något 
nytt, säger Elin.

Filip fick en kokbok i julklapp och har 
lagat bondsoppa till hela familjen efteråt. 

Även om han just nu inte äter någontin g 
kan han smaka lite när han lagar till maten. 

– Det var roligt också att träffa kocken, 
man har ju aldrig träffat någon förut, säger 
han. 

Planen är nu att gruppen bakom projek
tet ska åka runt till andra barnonkologiska 
centra i landet och berätta om sin metod. 
I Umeå är målet att det ska permanentas 
till en gång i veckan, viljan finns både på 
avdelningen och bland cheferna. 

– Jag tror att vi måste börja jobba mer 
med mat och måltider på sjukhus. Det 
skulle vara självklart att göra sånt här 
inom den vanliga verksamheten även om 
det kräver lite mer planering och tid, säger 
Inger Öhlund. 

Cancer och näring
I en avhandling från 2005 visade Inger 
Skolin, Umeå universitet, att det genom
snittliga kostintaget för cancer sjuka barn 
på sjukhus endast kom upp i 58 procent 
av rekommenderat närings intag. 

Det kan leda till undernäring som också 
påverkar behandlingen negativt. Tidigare 
studier har visat att barn med cancer 
och undernäring är mer mottagliga för 
infektioner, klarar av kemoterapin sämre 
och har högre dödlighet än cancerbarn 
utan undernäring. 

En större medvetenhet om 
närings frågor på den undersökta 
vårdavdelningen resulterade i 
effektivare näringsstöd till barnen. Slut
ledningen blev att det är viktigt att 
erbjuda mat och näring efter barns 
individuella önskemål. 

Källa: Nutritional consequences in 

children undergoing chemotherapy for 

malignant disease, av Inger Skolin

Han åt två muffins. 
Och det är ju jätte

många viktiga kalorier i det.

Cirka 300 barn drabbas varje år av cancer, Elin är en av dem. 
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Frystorkade kulturer
Det blev upptakten till samarbetet mellan 
Bertil Wennberg och massajerna. I höst 
besökte Bertil Tanzania för att hjälpa till 
att förverkliga massajernas dröm: att bygga 
sitt eget mejeri. I ryggsäcken hade han frys

torkade kulturer från mejeriet i Dalarna, 
så att massajerna hade någonting att börja 
med. För att sedan kunna stå på egna ben.

– Det är otroligt viktigt för dem att 
bygga mejeriet. Det största är nog att de 
verkligen gör det här själva, att det inte 
är något utländskt företag som kommer 
dit och bygger något och sedan tar alla 
pengarna. Nu kan massajerna sälja mejeri

produkter till närliggande skolor och allt 
går tillbaka till dem själva. Mejeriet är 
också en helt nödvändig modernisering 
av massajbyarna. Om de inte gör det här 
nu kommer allt fler massajer flytta in till 
storstäderna, där de tyvärr inte klarar sig 
särskilt bra.

Bra komplement
Mejeriet är även viktigt ur en ren överlev
nadssynpunkt. Under torrperioderna är 
korna det enda massajerna har att livnära 
sig på och det är därför nödvändigt att lära 
sig tillverka fler produkter från mjölken. 
Visst är den mjölk de idag dricker, om än 
opastöriserad, god och näringsrik. Och 
osten som de tillverkar genom att låta mjölk 
stå och surna, är ätbar. Men filmjölk, yog
hurt och långfil blir goda komplement till 
kosten som i övrigt mest består av frukt.

Under våren kommer mejeriet stå 

MASSAJERNA I TANZANIA hade hört talas 
om ”yoghurt”, men det var fortfarande 
bara ett ord som väntade på att fyllas 
med mening. Och smak. Så en dag 2009 
var en grupp massajer på besök i Grådö 
mejeri för att lära sig mer om hur man 
kan använda mjölk. Bertil Wennberg, livs
medels   ingenjör och konsumentansvarig på 
Milko, var en av dem som visade massa
jerna runt.

– Det var 24 grader kallt när de kom 
och besökte oss, men de hade ändå bara 
sina färgglada skynken på sig. De fick gå 
runt och smaka på allt och var väldigt 
intresserade av produkterna. Men vid ett 
tillfälle var massajen Rafael borta. Då stod 
han bakom min rygg och gurglade i sig en 
halvliter långfil! De tyckte mejeriproduk
terna var det godaste de någonsin smakat 
och ville lära sig hur man tillverkade det, 
säger han och ler åt minnet.

TEXT ERIK BREDHE  FOTO BERTIL WENNBERG/RAFAEL REYET OL MOONO

Efter ett studiebesök på Grådö mejeri i Dalarna lärde sig Tanzanias massajer att älska fil, långfil och yoghurt. 
Bertil Wennberg har fått hedersuppdraget att bli deras rådgivare när de nu bygger sitt alldeles egna mejeri.

Ett mejeri i  
massajernas smak

Han stod bakom min 
rygg och gurglade i 

sig en halvliter långfil! 

BERTIL WENNBERG  
ÅLDER 62 år

BAKGRUND Utbildad livsmedelsingenjör 
vid LTH i Lund. Just nu chef för konsument
frågor på Milko och intern revisor för miljö/
kvalitetssystem. Tidigare mejerichef på 
Dalamejerier Mora Mejeri. Sammanlagt 35 
års erfarenhet inom mejerinäringen.

BOR Hedemora

INTRESSEN Idrott, resor och övriga 
intressen som fackliga uppdrag som 
ordförande för Livsmedelsbranschens 
Chefsförening.

BÄSTA MINNET FRÅN TANZANIA-
RESAN ”Att bo ihop och umgås med 
massajerna och uppleva deras vänlighet 
och medmänsklighet. Även fint att höra 
deras historier berättade med humor när 
vi vandrade bland berg och dalar med 
enastående vacker natur.”

Vandring till fots. En massajfamilj driver sina kor 
över Tanzanias slättmarker.
Bertil Wennberg dubbas till hedersmassaj av 
massajernas hövding.

Här kyls mjölken ned med hjälp av vatten i en 
stor kylbassäng.

Pastörisering i gryta. Mjölken i krukan värms till 
90 grader i ett vedeldat vattenbad.

Mer om samarbetet
Mejeriet i Tanzania blir verklighet genom Bertils 
rådgivning och att Sverig e skänker tankar, mjölk
krukor, ledningar och annat material till mejeriet. 
Detta är första gången Milko gör något liknande 
och projektet kommer resultera i det första 
massaj mejeriet någonsin. Bertil Wennber g åker 
ner i april för att besöka invigningen av mejeriet. 
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klart. Man valde platsen för bygget med 
stor om sorg – inte där det finns mest till
gång till vatten eller precis intill byn, nej, 
mejeriet skulle ligga där korna vandrar. 
Fram tills den dagen mejeriet är uppfört 
ligger massajhövdingen efter mörkrets 
inbrott med ett levande ljus och läser ur 
den Svenska mejerihandboken om hur 

man pastöriserar mjölk och tillverkar fil. 
Det har Bertil fått reda på genom den 
mejl kontakt han har med massajerna.

– Det känns bra att få föra sin kunskap 
vidare. Om andra massajbyar dessutom 
blir inspirerade och kunskaperna från 
massajmejeriet förs vidare har vårt sam
arbete verkligen lyckats. 

Kvällslektyr. Hövdingen Marias Ole Pello håller hårt i mejerihandboken.

Smakrikt skolrestaurangssortiment 
– från Royal Greenland Foodservice 

Portioner av torskloin, 120-140g 
Artikelnr: 130 979 840
Torsken till den här produkten 
fångas i Atlanten, där beståndet 
är gott och fisket är välreglerat. 
Loin, d.v.s. själva ryggdelen, är 
den bästa biten på torsken – här 
är köttet fast och vitt och ger 
stora, fina skivor.

Meunierestekt flundra, 
förstekt, 55g
Artikelnr: 152 290 000
Flundrafilén viks och vänds i en 
vetemjölspanering som bev-
arar fiskens smak och konsist-
ens. Kan med fördel användas 
när man vill ge ett intryck av 
hemlagat och en lättare paner-
ing. Färdigstekt gör den mycket 
enkel att tillaga och ger en bra 
portionskalkyl.

Crispypanett, förstekt, 50g 
Artikelnr: 156 044 327
Crispypanett är tillverkad av 
vitfiskfars och panerad med en 
läcker, spröd panering. 

Fiskpanett, förstekt, 50g 
Artikelnr: 156 044 489
Sprödpanerad fiskfilé innehåller 
72% Alaska Pollack filé och har 
täckts med en panering, som 
ger en mycket spröd yta vid till-
agning. Då detta är en förstekt 
och panerad Alaska Pollock så 
blir det bästa tillagningssättet 
varmluftsugn.

Fisk andel 92% Fisk andel 72%

Fisk och skaldjur 
är brainfood. 

Hjälp barnen som du 

serverar till ett sundre liv.

Sätt fisk på menyn.

Mjölk och skelettet
Mjölk och mjölkprodukter är våra absolut största 
kalciumkällor och är därför, tillsammans med  
Dvitamin och rörelse, bra för barn och ung
domar som håller på att bygga upp sitt skel
ett. Efter 2530årsåldern minskar människans 
benmassa gradvis. Därför måste man fortsät
ta att få i sig tillräckligt med kalcium – särskilt 
kvinnor som förlorar mer benmassa än män och 
dessutom har mindre benmassa från början. 
Ett rekom menderat kalciumintag är en halv liter 
mjölk per dag.

Mejeriprocesserna  
massajerna studerat!
På mejeriet förädlas mejeri produkter genom se
parering (uppdelning av mjölken i skummjölk 
och grädde), pastörisering (upphettning), stand
ardisering (uppdelning i standard, mellan  och 
lättmjölk) och homogenisering (finfördelning av 
fettet i mjölken). För att tillverka fil eller yoghurt 
tillsätter man sedan olika kulturer till tankarna 
som får stå och arbeta. Mejeriet kräver stor till
gång till vatten för samtliga processer och för 
rengöring av maskinerna. 

Filosofin bakom Lasse´s sortiment av färdiglagad god  
husmankost och högförädlade köttprodukter är lika enkel  
som naturlig. Produkterna innehåller inga smakförstärkare  
eller andra onödiga tillsatser, är enbart gjorda på nötkött, passar  
därför även dem som enbart äter nötkött och sist men inte minst,  
så är alla produkterna färdiglagade. Tillagningen blir därför snabb,  
säker och ekonomisk för dig. Det tycker vi är viktigt.

Lasse´s - rejäl mat utan onödiga tillsatser!

Naturligt  
och gott!

Tulip Food Company AB, Box 4103, Lisa Sass gata 1, 422 04 Hisings Backa, Tel 031-65 50 50, Fax 031-65 50 59, www.tulip.se

Annons Näringsvärt Lasses bif 0211.indd   1 08-02-2011   08:37:25
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Det lilla påhittiga hälsomejeriet Skånemejeriet är inte längre så litet. 2011 satsar det bondeägda företaget stort 
på storhushållssegmentet och som Kost och Närings nya guldpartner har de höga förväntningar på samarbetet.

TEXT ANNIKA MUNTER  FOTO SKÅNEMEJERIER 

Hälsan i centrum

BRANSCHSAMARBETE

SKÅNEMEJERIER ÄR EN av Sveriges ledande 
leverantörer av mjölk, ost och matlag
ningsprodukter. Företaget är bondeägt 
och ägs av cirka 650 aktiva mjölkbön
der i södra Sverige. Mejeriet värderar de 
lokalproducerade produkterna högt och 
konsumenternas värn för deras arbete går 
inte att ta miste på: När Skånemejerier 
i början av 2009 höll på att förlora flera 
stora detaljhandelskunder lät konsumen
ternas reaktioner inte vänta på sig. 

– Tiotusentals människor ställde sig på 
barrikaderna och tvingade livsmedelsked
jorna att ta in våra produkter i sortimentet 
igen. Det protesterades med plakat och 
arrangerades namninsamlingar. Utan 
konsumenternas hjälp hade inte Skåne
mejeriers verksamhet sett ut som den gör 
idag, regionens bönder hade haft en annan 
situation och i förläningen hade våra öppna 
landskap äventyrats, säger Madelene Risén, 
projektledare på Skånemejerier. 

Påhittigt hälsomejeri
Själva beskriver sig Skånemejerier sig som 
”det lilla påhittiga hälsomejeriet”. 

– Vi är påhittiga just på det viset att vi 
gör saker lite annorlunda och innovativt. 
Vi skapar nya samarbeten med lokala bön

der. Det är förstås till fördel både för oss 
och dem, säger Madelene Risén. 

Hjordnära mejeri är ett av de mejerier 
som ingår i Skånemejeriers koncern. All 
mjölk därifrån kommer från ekologiska 
gårdar. Fodret odlas utan bekämpnings
medel eller konstgödsel, alla djur hålls på 
bete och minst hälften av fodret odlas på 
den egna gården. Mjölken tar den kortaste 
vägen från kossa till mejeri. Detta ger möj
lighet att leverera mjölk som är både färsk 
och ursprungsmärkt.

– Våra produkter är hälsosamma utan 
tillsatser och det är det vi förknippas med, 
säger Madelene Risén.

Kända produkter
Två av Skånemejeriers mest kända produk
ter är ProViva och BravoFriscus som båda 
marknadsförs som hälsostärkande. 

– Vi samarbetar med ett forsknings
team i Lund när vi tar fram den här typen 
av produkter. All vår produktutveckling 
är grundad på vetenskapliga studier och 
det finns belägg för våra produkters hälso
effekt, säger Madelene Risén. 

Skånemejerier satsar sedan hösten 2010 
stort på sina storhushållskunder och har 
nyligen bildat ett gemensamt bolag med 

Wernersson Ost, en av Nordens ledande 
ostgrossister och importörer av specialost, 
för att göra sitt erbjudande till måltidssek
torn ännu attraktivare.

– Vi har numera cirka 600 ostar i vår 
produktportfölj och kommer att bli en 
stark leverantör som kan erbjuda flera nya 
koncept till våra kunder, säger Madelene 
Risén och fortsätter:

– Det är spännande att arbeta med 
storhus hållskunder och deras skiftande 
behov. Vi försöker hjälpa våra kunder att 
servera sina kunder riktigt bra mat och 
har bland annat tagit fram ett nytt hotell
frukostkoncept. 

Nytt samarbete
Sedan årsskiftet 2010/2011 samarbetar 
Skånemejerier med Kost och Näring och 
kommer att vara med i de fokusgrupps
samtal som arrangeras av föreningen.

– För oss är det jätteintressant att ha 
direktkontakt med våra kunder, det är de 
som sitter inne med kunskapen om vad som 
fungerar ute i verkligheten. Vi hoppas att 
samarbetet ger oss nya idéer kring hur vi kan 
utveckla vår produktportfölj ytterligare. 

SAMARBETS 
PARTNER 

SKÅNE- 
MEJERIER

Ett smartare fett.

Ska jag lyssna på dem som vet bäst, 
eller på dem som bara tycker?

Den stora konsumtionen av feta mejeriprodukter i Sverige 
bidrar till att nio av tio barn får i sig för mycket mättat 
fett, och för lite fleromättat*. Osten på mackan, på pizzan, 
till  tacos, i gratängen. Standardmjölken i glaset, grädden 
i såsen och i glassen, smöret i pannan och på mackan, allt 
 bidrar. Så, vad ska vi servera barnen i skolan? Knappast 
ännu mer mättat fett. Livsmedelsverket, kostcheferna och 
skolkockarna har koll på det här och väljer matfett med 
mindre mättat fett – lättmargarin, flytande margarin och 
olja. Trots detta finns det personer som tycker att de vet 
 bättre. Tänk om de skulle ta och låta de professionella skol-
kockarna göra sitt jobb i lugn och ro istället. 

*Riksmaten barn 2003, Livsmedelverket

Naringsvart_210x285_kock.indd   1 2011-01-18   10.15



 

FORSKNING Reflektioner kring vetenskap, forskning och kostdebatt av  
Helena Munthe Nyblom.  
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paprika i dess olika härliga färger, broccoli, citrus
frukter, kiwi och spenat bidrar alla med att bilda det 
för huden viktiga kollagen och fungerar även som 
antioxidanter. Länge känd kunskap i kombination 

med modern forskning visar 
att en balanserad och sund 
kost är nödvändigt för en god 
hudhälsa. 

Nyttiga bär
Satsa på mycket frukt och 
grönt och inte minst olika bär 
som bland annat ger vita
miner och antioxidanter, 
hälsosamma fetter såsom anti
inflammatoriskt enkelomättat 
fett i olivolja och omega 3 fett
syror från fet fisk, valnötter 
och rapsolja, långsamma kol
hydrater i grova spannmål och 
baljväxter som stabiliserar 
blodsockret och ett regelbun
det intag av protein. 

Vissa födoämnen är dess
utom speciellt bra för huden. 
Bland dessa tycker jag att 
det är extra intressant att det 
finns ett vetenskapligt stöd 

för att jordgubbar, hallon och granatäpple – rika på 
ellagsyra samt tomater och vattenmelon rika på lyko
pen – ökar hudens eget skydd mot UVljus. 

UVljus bidrar å ena sidan till hudens bildande av 
viktigt Dvitamin men ökar också risken för ett för 
tidigt åldrande av huden och solrelaterade skador. 
Att njuta av god mat och samtidigt göra sin hälsa och 
hud en insats gör bara att maten smakar extra bra! 

HELENA MUNTHE NYBLOM 
... är hudläkare och har forskat kring kostens betydelse 

för huden. Hon kom 2010 ut med den uppmärksam

made boken Vägen till friskare hud.

 Länge 
känd kun
skap i 
kombina
tion med 
modern 
forskning 
visar att en 
balanserad 
och sund 
kost är 
nödvändigt 
för en god 
hudhälsa.     

Huden är inte bara vårt största organ utan har också många viktiga uppgifter, visar modern forsk
ning. Läkaren Helena Munthe Nyblom, författare till boken ”Vägen till friskare hud”, menar att 
kostens betydelse för huden är underskattad – man kan påverka sin hud med vad man äter!

INTRESSET FÖR KOSTENS betydelse för huden är stort. 
Samtidigt är detta ett ämne som ibland blir näst intill 
kontroversiellt. Kan man verkligen påverka sin hud 
med vad man äter? Personligen tror jag att det är ett 
känsligt ämne eftersom huden 
(förutom sina många viktiga 
funktioner bland annat som 
att fungera som barriär mot 
yttre infektioner och UVljus, 
vara en del av immunför
svaret, ge känsloupplevelse, 
reglera vätskebalans, salter och 
kroppstemperatur, och bilda 
D vitamin) är en yttre för
packning. 

Hälsoeffekt
Bortsett från hudens rent 
medi cinska funktioner finns 
även en psykologisk aspekt, 
något som de som drabbats av 
olika typer av hudbesvär kan 
uppleva. Modern forskningen 
har visat ett tydligt samband 
mellan bristfällig kost och 
olika välfärdssjukdomar såsom 
fetma, hjärtkärlsjukdom och 
diabets typ 2. Den specifika 
mekanismen för vissa födoämnens hälsogörande 
effekt har även många gånger kunnat kartläggas. Då 
kosten har visat sig vara så viktig för kroppens andra 
olika organ varför skulle den då inte påverka krop
pens största organ, vår hud också? Det vore märkligt 
att anta något annat. 

C-vitamin
Kostens betydelse för hudens hälsa är inte ny. Det 
sägs att Vasco da Gama förlorade halva sin besätt
ning 1490 i den dödliga bristsjukdomen skörbjugg 
som leder till bland annat blödningar i huden. Att det 
räckte med Cvitaminrika födoämnen för att råda bot 
på tillståndet visade den skotske marinläkaren James 
Lind på 1700talet. Cvitaminrika födoämnen såsom 
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Vill du träffa de stora leverantörerna?  
Smittas av bordsglädje? 
Spara pengar med effektiva lösningar? 
Besök utrustningsmässan för restaurang, hotell & storkök

Hämta din kostnadsfria entrébiljett på www.equipnordic.se

Internet: www.city-miljo.se      Tel: 08-732 74 70

CITY MILJÖ Täby AB
Ergonomi för storkök & industri

Vi tillverkar och säljer ergonomiska hjälpmedel för storkök och 
restaurang. Vi hjälper er gärna med följande produkter:

ERGONOMISKA HJÄLPMEDEL

•  Robot Coupe köksmaskiner
•  Ös-ur viktlösa skopor
•  Lyft- och bordsvagnar
•  Fotpallar “Step-up”

•  Sadelstolar
•  Elektrisk roterande diskborste
•  Elektriska konservöppnare
•  Arbetsplatsmattor
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och hållbar storköksutrustning!och hållbar storköksutrustning!
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Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, 534 96 VARA • Tel: 0512-300040 • Fax: 0512-60100

info@fribergs.se • www.fribergs.se

Spisar X
Stora variationer, 1 till 8 
plattor, optimala möjligheter 
och utföranden.

Stekbord V
I stål eller gjute, fler än 90 olika 
modeller. Välj till uppvärmnings- 
eller bara avställningsytor för 
smidig hantering.

Z Kokgrytor
Genomtänkta kombinationer 
för alla kök. Intelligent modul-
uppbyggt system, 30-300 liter.

Fribergs - Rostfritt för hygienisk
och hållbar storköksutrustning!

Produkter för eff ekti v och ekonomisk matberedning!



I SYFTE ATT PÅVERKA KVALITÉN PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK HAR KOST OCH NÄRING ETT AKTIVT UTBYTE MED FÖLJANDE SAMARBETSPARTNERS:

GRUND:GULD:
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FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO

Rättelse
Kostakademien ägs av Skolmatsbolaget 
Sverige AB som drivs av och är utvecklat 
av nyckelpersoner inom Kost och Näring. 
Informationen på notissidan i Näringsvärt 
6, 2010 stämmer således inte. 

I BÖRJAN AV december deltog jag i den 
internationella konferensen (EFAD; Euro
pean Federation of the Associations of 
Dietitians) i Amsterdam. Syftet med och 
utmaningen för EFAD är att förbättra 
hälso läget i Europa. Med 31 organisationer 
som representerar 30 000 dietister så finns 
det goda möjligheter att samarbeta för att 
få en europeisk dimension på hälsoarbe
tet. Valspråket är ”Dietetics: a profession 
for health”.

Under EFAD:s ”vingar” har det under 
20062009 pågått ett thematic net
work i syfte att gemensamt i Europa 
kvalitetssäkra, definiera och utveckla dietis
ternas profession. DIETS utmynnade i ett 
antal rapporter och dokument som var så 
lyckade att det resulterade i DIETS2. Kon
ferensen i Amsterdam den 34 december 
var en ”kickoff” för det fortsatta arbetet. 

Ett av syftena med DIETS2 är att säker
ställa en likvärdig europeisk utbildning, 
undervisning och praktik för att uppnå en 
god professionell kvalitet för kliniska dietis
ter. Men här finns också ett tydligt uppdrag 
att definiera vår yrkesroll som ”administra
tive dietists” och att uppmuntra och främja 
forskning även inom vårt område. 

Det var två intressanta dagar; från 
Sverige deltog två organisationer; Kost 
och Näring och Dietisternas riksförbund. 
Här fanns också representanter från de 
tre institutionerna för kostvetenskap. Ylva 
Mattson Sydner, prefekt på institutionen 
för Kost vetenskap vid Uppsala universitet, 
ledde också en workshop för ”administra
tive dietitians”. Norge och Danmark var 
också representerade.

I workshopen för vår yrkesgrupp i 
DIETS2 arbete diskuterade vi mycket kring 

de olika förutsättningarna att jobba som 
administrativ dietist. Vi i Norden har gan
ska lika utbildningar och arbetsuppgifter 
men i övriga Europa har man inte alls de 
praktiska arbetsuppgifterna som vi har 
utan själva köksverksamheterna drivs av 
”chefs”. Vi enades dock om att det är viktigt 
att försöka hitta och dokumentera någon 
slags gemensam bas för vår profession; att 
definiera våra yrkesuppgifter, vilket inte 
är det lättaste. I Kost och Näring har vi 
dock gjort ett försök när vi utarbetade en 
kompetens nyckel för några år sedan.

Vi var också överens om att det finns för 
lite forskning inom vårt område och inte så 
mycket dokumentation. Vi har kanske allt
för mycket fokuserat på kost, nutrition och 
säkerhet och bör kanske istället lägga mer 
fokus på själva måltidsupplevelsen. Vi vet 
ju alla att upplevelsen av måltiden hänger 
på samverkan mellan de som tar hand om 
och serverar maten och de som har lagat 
den. Det är ju det som är själva knäckfrå
gan. Här behövs mer forskning om hur vi 
ska finna helheten för måltiden, att få alla 
att samarbeta kring måltiden för matgästen.

Sammanfattningsvis kan sägas att de 
flesta ämnen som tas upp berör i första 
hand kliniska dietister men man är mycket 
angelägen om att driva frågor som rör vår 
profession också. Det är väldigt viktigt att 
vi är med i internationella nätverk. Det är 

ett utmärkt sätt för 
oss att hålla oss upp
daterade och att även 
kunna dela med oss 
av allt bra som vi gör 
här hemma. 
Marianne Schröder  

Maagaard

PÅ ÅRETS KOSTDAG den 8 april vill vi ge 
dig massor av inspiration. Vi vill lyfta fram 
den viktiga roll du som arbetar med kost, 
hälsa och näringsfrågor har. Målet är att 
du efter den här dagen ska känna dig stärkt 
i din yrkesroll och stolt över det arbete du 
uträttar i vardagen samtidigt som vi vill 
förmedla framtidsvisionen om vårt yrke. 

Vi vill visa förändringens vindar som 
äntligen blåser i vår riktning. Det finns 
mycket kvar att göra men vi har kommit en 
bra bit på väg i vårt arbete med att ge våra 
matgäster en ”måltidsupplevelse”! 

Och tänk bara en sån’ sak – idag har 
vi våra politiker med oss i vår strävan att 
förnya och förbättra den offentliga målti
den. Det är bara pengarna som fattas, men 
till och med här händer det saker. Idag kan 
man söka pengar för den offentliga måltiden 
hos Jordbruksverket. Om detta och mycket 
annat som till exempel ”Det nya matlandet 
Sverige” kommer ministrar från socialde
partementet och landsbygdsdepartementet, 
att berätta mer om. De är några av de 
föreläsare från både Sverige och utomlands 

som kommer att medverka den 8 april.
 Vi lovar dig en dag fylld av glädje! Vi 

kommer att blanda underhållande och 
roliga inslag med att bjuda på ny kunskap 
inom ett av de viktigaste områden som man 
kan arbeta med i Sverige idag. En bransch 
som står inför många och spännande 
utmaningar! Var med oss denna dag som 
blir en kickoff i arbetet med att förnya och 
förändra den offentliga måltiden.

Malou von Sivers är dagens modera
tor och vi kommer att bjuda på en dag med 
både skratt och tårar. 

Varmt välkomna!

Karin Lidén

ÅRETS SISTA STYRELSEMÖTE hade vi på 
själva Nobeldagen i en lokal hos Ledarna 
i Stockholm. Planering för vår förenings
stämma är i full gång. Vi gick igenom de 
motioner som kommit in och diskuterade 
styrelsens förslag till motioner.

Vidare planerade vi Årets kostdag som 
äger rum den 8 april på Oscarsteatern i 
Stockholm. Det ska vara en dag för alla inom 
foodservicebranschen, offentlig såväl som 
privat i det nya Matlandet Sverige. Malou 
von Siwers ska vara moderator och det pågår 
förhandlingar med kända föreläsare både 
nationellt och internationellt. Det kommer 
att bli en kanondag, så boka in den 8 april 
om du inte redan har gjort det!

Under eftermiddagen fick vi besök av 
Johan Andersson Annell, sakkunnig och 
ansvarig tjänsteman för Matlandet Sverige 

på Jordbruksdepartementet. Han berättade 
att det finns 7 miljoner avsatta att söka för 
den offentliga måltiden hos Jordbruksver
ket som i samarbete med Livsmedelsverket 
har inrättat ett kompetenscentrum.

Vidare diskuterade vi de olika projekt
förslagen som tagits fram gemensamt.

Den 34 december närvarade Mari
anne Schröder Maagaard vid DIETS2, 
ett projekt inom EFAD och rapporterade 
från sina dagar därifrån. Vi konstaterade 
att det är viktigt att vi fortsätter att delta i 
internationella nätverk och organisationer. 
Slutligen rapporterade Annika från senaste 
förbundsrådet.

De flesta av våra partners väljer att 
fortsätta samarbetet med oss, vilket vi är 
väldigt glada över. 
Antecknat av Inger Månson

Insändare till Näringsvärt nr 1 2011 

UNDER HÖSTEN HAR det bildats ett nytt 
företag med namnet Skolmatsbolaget i 
Sverige AB (org.nummer 5568207814). 
Enligtallabolag.se är detta bolag privatägt. 
Bolagets styrelse består av fyra styrelse
ledamöter från Kost och Näring samt Pär 
Bergqvist, VD för Hilanders Kitchen AB. 
Pär Bergkvist är känd som PRguru och 
är bland annat verksam inom Hilanders 
Advertising Agency AB som ligger bakom 
tidningen Skolmat & Vänner. 

I egenskap av medlemmar i föreningen 
Kost och Näring skulle vi gärna ha sett att 
vi fått kännedom om dessa sakförhållan
den tidigare snarare än att läsa om detta i 
Näringsvärt 6. En tidig diskussion och del
aktighet från medlemmarna i föreningen 
hade varit på sin plats!

Formellt ifrågasätter vi vidare att fyra 
styrelseledamöter i Kost och Näring tar ett 
sådant beslut utan att fråga medlemmarna. 
Är det en slump att namnet på det nybildade 
aktiebolaget  är vilseledande likt namnet på 
det nya kvalitetsverktyg som lanseras av skol
matsverige.se inom kort? Kost och Närings 
fokusgrupp Förskolaskola har dessutom 
varit referensgrupp i detta arbete. 

Sammanfattningsvis är vår fråga om 
det är etiskt riktigt att fyra ledamöter i 
Kost och Närings styrelse marknadsför sitt 
företag på dessa grunder? Vi upplever att 
detta aktiebolag marknadsförs som om det 
vore ägt av Kost och Näring.

Vilken trovärdighet kommer vår fören
ing Kost och Näring att ha i fortsättningen 
som ett resultat av denna manöver? 

Vi har inte som avsikt att smutskasta 
Karin Lidén eller styrelsen, utan är mycket 
stolta över vad som utförts under Karins 
ordförandeskap. Både ordföranden, sty
relsen i övrigt och inte minst fokusgruppen 
för Förskolaskola har under flera år arbetat 
mycket aktivt med att lyfta skolmatsfrågor, 
vilket vi är mycket tacksamma för. 

Vi kommer också att ha denna 
fråge ställning som en motion till förenings
stämman den 9 april. Utgångspunkten för 
vår fråga kommer att vara vilket kommu
nikations och informationsansvar har man 
som ledamot i vår styrelse? 
Heléne Gustafsson, Inger Orebäck, Susanne 

Magnevik och Katarina Wochner Carlsson, alla 

från Göteborgs Stad

TORSDAGEN DEN 3:e mars är det dags för 
Årsmöte för avdelning 604.

I år kommer vi att vara på Bjertorps 
slott. Utöver årsmötesförhandlingar så 
kommer Nationellt centrum för Måltiden 
från Vara att stå för en del av programmet. 

Vi kommer också att få avnjuta en god 
middag på kvällen. Hoppas att ni tycker 
programmet verkar intressant och att ett 
besök på Bjertorps slott känns lockande.

Separat inbjudan har skickats ut till alla 
medlemmar.

Hjärtligt Välkomna!

Hälsar vi i styrelsen för avdelning 604.

Internationell  
konferens i Amsterdam 

Välkommen till Årets kostdag 

– vårens stora inspirationsdag

Senaste styrelsemötet

Skolmatsbolaget i 
Sverige AB 

Årsmöte på Bjertorp 
för avdelning 604 

Välkommen till  
Equip Nordic – mässan med 
utrustning och inredning för 

restaurang, hotell och storkök! 

Gratis inträde för dig som är 
medlem i Kost och Näring. 
Klipp ut talongen, fyll i och 

lämna i mässentrén. 

Namn

Befattning

Ort

Epost
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Du anser att maten till svårt sjuka behöver bli 
mycket bättre. Varför?

– De som ligger på sjukhus idag är mycket 
sjukare är tidigare. Det ställer helt andra krav 
på maten. Som det fungerar nu planeras maten 
utifrån en genomsnittspatient. Svårt sjuka är 
ofta mycket känsliga och behöver få välja mat 
individuellt. Huvudfrågan när det gäller cancer
patienterna är ”hur ska vi få dem att äta?” Många 
av dessa patienter har problem med aptitlöshet, 
illamående, eller smak och luktförändringar. Det 
ställer förstås väldigt speciella krav på maten för 
att den ska vara lockande. Samtidigt är det hos 
de svårast sjuka vi kan se de största vinsterna 
med att undvika nutritionsproblem.

Hur skulle du vilja att det fungerade? 
– Den individuella valfriheten måste bli bättre. 

Man kanske tycker om köttbullar, men absolut 
inte sås, man kanske mår illa om portionen på 
tallriken är alldeles för stor. Det kan vara väl
digt viktigt att det blir rätt. Jag tycker dessutom 
att det är jättetråkigt att svårt sjuka serveras mat 
i plastlådor. Vi borde fundera mer på hur maten 
presenteras för att locka patienterna. 

Hvidovre Hospital i Danmark är ett bra exem
pel på hur man kan organisera. Där finns en à la 
cartemeny och ett restaurangtänk. Patienterna 
kan beställa och komponera själva.

Men hur ska man ha råd med detta? Det låter 
som om det skulle bli kostsamt.

– Ekonomi är inte mitt område alls, men det 
borde ju vara god ekonomi i att ha välnärda 

patienter. Jag tycker att man måste tänka lite 
längre på vad det ger i form av kortare vårdtider, 
färre komplikationer, färre näringsdrycker och 
mindre artificiell nutrition på sikt. Man bör inte 
bara titta på kostnad per måltid utan se till hel
heten.

Hur kan kostchefer och måltidspersonal bidra 
till en förbättring för de svårt sjuka?

– Jag tror att man måste titta mer på alternativ 
redan vid upphandlingarna. Att locka patien
terna att äta måste vara lika viktigt som matens 
näringsinnehåll. Matens presentation glöms helt 
bort i dagens upphandlingar och det finns oftast 
minst att välja på för den som har svårast att äta. 
Måste det vara så?

Vi borde ta in mer influenser från restaurang
sidan och fundera på vad som stimulerar aptiten 
i restaurangmiljön. Sjukhusmiljön är ju inte kul 
i sig själv. Man kan till exempel fundera över 
miljön i matsalen, sittställning i sängarna, att 
brickorna är trevliga och presentationen av maten 
är lockande. 

För sjuka som ligger på sjukhus länge kan maten vara en av få ljuspunkter i dagsrutinerna. 
Maten är mycket viktig för att hämta kraft och få näring, men sjukdomen kan ge olika svårig
heter att äta. Ylva Orrevall, dietist och medicine doktor vid Karolinska institutet har i flera år 
undersökt mat och matvanor bland svårt sjuka.

YLVA ORREVALL 
ARBETE Leg. dietist och 

med. dr. Arbetar bland  

annat på Dietistkliniken på 

Karolinska universitets

sjukhuset i Stockholm.

ÅLDER 51 år

BOR Stockholm

FAMILJ Två barn.

FRITID Friskis och svettis, 

film och böcker.

LÄSTIPS Rapporten:  

www.dionutrition.se/arkiv.

php, och Ylvas kokbok  

”Råd och recept vid cancer

sjukdom”, läs mer om  

boken på sidan 9.

BÄTTRE MAT TILL  
SVÅRT SJUKA

MÅNADENS PROFIL

TEXT MALIN OTTOSSON  FOTO MICHAEL HJELT

Jag tycker att man 
måste tänka lite längre 

på vad bra mat ger i form av 
kortare vårdtider, färre komplika
tioner, färre näringsdrycker och 
mindre artificiell nutrition på sikt.

Nyhet!

En nyhEt som tål 
att lusläsas!

Läs gärna mer på  
www.campbellsoup.se/storkok

  Ännu renare och enklare innehållsförteckningar

  Utan tillsatta smakförstärkare, färgämnen och konserveringsmedel

 Ökad andel huvudråvara, dvs ännu mer kött i köttbuljongen osv

 Ny förbättrad förpackning



POSTTIDNING B
Kost och Näring
c/o Ledarna
Box 12069, 102 22 Stockholm

Allt sedan starten för snart 75 år sedan har vi levt nära mat och matlagning. Under 
tre generationer har vi utvecklat vår matkunskap och är idag ett av Sveriges ledande 
familjeföretag inom livsmedel.
Vi väljer våra råvaror och skapar våra recept med omsorg. Vår mat innehåller inte 
några onödiga tillsatser och det tycker vi är viktigt.

Mat för alla är vårt samlingsnamn för produkter, framtagna för att passa de allra � esta. 
Sortimentet består av goda och populära smaker som tilltalar många och baseras på 
råvaror med jämn, hög kvalitet. Hög kvalitet innebär för oss att våra produkter alltid 
uppfyller det du förväntar dig. Dessutom är de enkla att arbeta med i köket. 
Läs mer på www.dafgard.se/matforalla
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