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Mat & måltid som verktyg för integration & 
kulturkompetens 
 

Maria Masoomi 
maria@masoomi.se | www.masoomi.se 
Facebook: maria.masoomi Twitter@MariaMasoomi  
Instagram: MariaMasoomi 
 

MARIA MASOOMI AB 
Maria Masoomi 
Adress: Åsgränd 2B 
SE-753 10 Uppsala 
Sweden 
+4670 492 14 84 

www.masoomi.se 
maria@masoomi.se 

facebook.com/maria.masoomi 
Twitter: @MariaMasoomi 

Instagram: MariaMasoomi 

Maria Masoomi 

�  Dietist – Uppsala universitet 
�  Kostekonom – Uppsala universitet 
�  Kolumnist, krönikör, debattör – SR, dags- och 

branschtidningar 
�  Kock, matkreatör, kokboksförfattare 
�  Inspiratör, föreläsare 
�  Mat- och mångfaldskonsult 

�  Privat sektor etc. – landsbygdsfrågor, hållbar livsmedelsproduktion, 
produktutveckling (ex. IKEA), studier för myndigheter, expertråd hos 
olika statsråd, Matlandet Sverige, UF, mm. 

�  offentlig sektor – föreläsningar och inspirationskurser i matlagning för 
skola, förskola, vård, omsorg, storkök 

 
Bakgrund i Sverige – den långa vägen! 
   

�  Dagisfröken 
�  Sjukvårdsbiträde 
�  Köksbiträde 
�  Mästare på att skala stora mängder lök och potatis! 
�  Dietkökskock  
�  Matsalsansvarig 
�  Egen cateringverksamhet 
�  SFI, Komvux, universitet  
�  LO-medlem, studerande egenföretagare, ensamstående mamma 
�  Antingen studerat eller förvärvsarbetat – i många år parallellt  

�  Emigrerat på egen hand från Iran 
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IKEA 
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IKEA Arla - skolmatsedel 

Arla - skolmatsedel Arla - skolmatsedel 
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Arla - skolmatsedel Arla - skolmatsedel 

Arla - skolmatsedel Arla - skolmatsedel 
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Arla - skolmatsedel Arla - skolmatsedel 
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Utbildning - storkök Utbildning - storkök 

Utbildning - storkök 
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Utbildning - storkök 

ISLAM 
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Islam 
HALAL 

Tillåten/ren 
 � Alla havsprodukter och vegetabilier 
�  Fasta (Ramadan) 
� Bröstmjölk (rekommenderas i 2 år) 
 

Islam 
HARAM 
Förbjuden/oren 

 � Vissa typer av kött t. ex. Griskött 
�  Slaktmetoden (skäktning) 
� Blod och blodmat 
� Alkohol 
 

 Tre olika typer av muslimer i Sverige/
Västvärlden 
 � De som inte bryr sig om de religiösa 

(mat) reglerna 
� De som inte vill äta griskött och blodmat 
� De som följer alla regler till punkt och 

pricka  
 

 ISLAM 
FASTA  
(En hel månad - RAMADAN) 
 �   Endast vuxna och friska får fasta 
 Undantag:  
� Högtider 
� Krig 
� Psykisk handikapp 
� Amningsperiod, menstruation, graviditet 

(senare hälften) 
�  Sjukdom, resa, tungt arbete 
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Islam 
Fasta 
- Två måltider 
 � 1: måltiden, före soluppgången 
- förbereder sig för dagens fasta 
� 2:a måltiden, efter solnedgången 
- bryter dagens fasta. 
 

Bakgrunden till Ramadan 

�  För att känna sympati och medkänsla för 
de fattiga och behövande 

�  För att lära uppskatta guds gåvor bättre 
�  För att träna kropp och själ för svåra 

tider 

Under Ramadan: 

�  Fattiga i centrum 
� Högtid för familje- och 

släktsammankomster  
� Måltider och matlagning i centrum 
 
 

 Under Ramadan: 

�  Soppkök 
� Offergåvor 
� Välgörenhetsarbete 
� Gränserna mellan rika och fattiga blir 

mindre 
� Bön och andakt 
� Lugnt och stilla på dagen, livligt på kvällen 

och natten! 
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Muslimsk kalender följer 
månens rörelse  
  
Därför infaller Ramadan med 
olika datum varje år 
10 – 11 dagar tidigare varje år 
 

Ramadans början och slut 
◦  2001   16/11 – 15/12 
◦  2002   6/11 – 4/12 
◦  2003   27/10 – 24/11 
◦  2004   15/10 – 13/11 
◦  2005   5/10 – 2/11 
◦  2006   24/9 – 22/10 
◦  2007   13/9 – 11/10 
◦  2008   1/9 – 29/9 
◦  2009   21/8 – 19/9 
◦  2010   11/8 – 9/9 
◦  2011   1/8 – 30/8 
◦  2012   20/7 – 19/8 
◦  2013   10/7 – 7/8  
◦  2014   1/7 – 30/7  
◦  2015   18/6 -17/7 
◦  2016   7/6 – 6/7 
◦  2017   27/5 – 25/6 
◦  2018   ??? 

 

ÖSTRA MEDELHAVET/ 
MELLANÖSTERN 

�  Grönsaker - färska, torkade och inlagda 
�  Frukter - färska, torkade och inlagda 
�  Rotfrukter – i maträtter, till frukost och mellanmål 
�  Baljväxter och spannmål - I matlagning och som snacks 
�  Örtkryddor - I stora mängder; i sallader och i matlagning 
�  ”Orientaliska kryddor” -  koriander, kanel, kummin, 

ingefära, saffran mm. 
�  Lamm, kyckling, ägg och fisk (kustområden) 
�  Yoghurt, fetaost, keso och kvarg 
�  Nötter och frön - I matlagning, bakverk och som snacks 
�  Vitt bröd, ris, vetekorn (bulgur) och pasta 
�  Te och kaffe 
�  Yoghurtdricka, läsk och vatten 
�  Soppor, grytor, risotton, sallader 
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Tips och råd 
�  Ej generalisera 
�  Stor mångfald inom en och samma grupper 
�  Stapelvaran viktig 
�  Surmjölksprodukter 
�  Inläggningar (utan socker) 
�  Lime- och citronsaft 
�  Örtkryddor 
�  Välkända aptitretare/kryddor till maten 
�  Vitt bröd 
�  Ej söt & salt 
�  Örtkryddor 
�  Grytor (allt-i-en-gryta!) 
�  Soppor (tjocka/matiga soppor) 
�  Baljväxter 
�  Ej ”grisfri” falukorv! 
�  Samtal med gästen och dennes familj för att få tips och råd 
�  Tvåspråkig personal 
�  Kulturkompetens 

Tips och råd  
     Offentlig sektor i förändring  
�  Se möjligheter och potentialen i mångfalden 
�  Behövs nytt sätt att tänka 
�  Världsmat – du får på köpet många fördelar : 

�  ↑   baljväxter 
�  ↑   grönsaker/rotfrukter/frukter 
�  ↑   spannmålsprodukter  
�  ↑   ”allergianpassade” rätter 
�  ↑   vegetariska- och veganrätter  
�  ↑   hälsosamma rätter 
�  ↑   variation av rätter 
�  ↑    prisvärda rätter 
�  ↑   lagas fr. grunden 
�  ↑   hänsyn till miljö och klimat 
�       Mindre svinn  

 

 


