
I samarbete med

DE OFFENTLIGA 
MÅLTIDERNAS DAG  
I ALMEDALEN

TISDAGEN DEN 1 JULI I HÄLSODALEN

Nationellt kompetenscentrum  
för måltider i vård, skola och omsorg Hälsodalen, Sankt Hansplan 2, Skafferiet

Programledare under dagen: Hans Naess, 
gastronomiska samtal och Paul Svensson, 
kock och inspiratör som under Almedalsveckan 
lagar mat i SVTs Gomorron Sverige.

8:00 – 9:30   Slaget om skolmaten – ska och kan 
kommunerna tillmötesgå alla krav? 
Det pågår en strid på många håll om vilken 
mat som ska serveras i skolan. Är ökad 
individualisering ett hot eller möjlighet för  
bra skolmåltider? Arrangör: Livsmedelsverket. 
Medverkande: Eskil Erlandsson (C), 
landsbygdsminister, Stig Orustfjord, GD 
Livsmedelsverket, Anna Ekström GD  
Skolverket m.fl.

10:00 – 11:30   Ökad kvalitet i det offentliga köket  
– når vi dit genom samverkan? 
Varför lyckas vissa kommuner och landsting 
köpa in livsmedel som de är nöjda med och 
som bidrar till bra måltider medan andra inte 
gör det? Arrangör: Landsbygdsnätverket.  
Medverkande: Henrik Lander (C) och  
Lari Pitkä-Kangas (MP) m.fl.

12:30 – 13:30   Att äta billigt kan stå oss dyrt 
För att få till bra måltider i äldreomsorgen 
krävs livsmedel av hög kvalitet och kompetens 
i köken. Är lösningen mer närproducerad mat 
och att laga mat från grunden? Arrangörer: 
Kommunal och Lantbrukarnas riksförbund. 
Samtal med kockar och företrädare för 
Kommunal och LRF.

14:00 – 15:00   Sjukhusmåltiden – var finns matgästen  
i mötet mellan måltiden och vården?  
Mycket kan göras här och nu för att höja 
sjukhusmåltidens status som en del av 
behandlingen. God och vällagad mat blir 
inte uppäten om det brister i måltidsmiljö 
och bemötande.  Arrangörer: Sjukhusläkarna, 
Livsmedelsakademin och Livsmedelsverket. 
Medverkande: Michael Allerup Nielsen, 
Köpenhamn, Gudrun Brunegård (KD) m.fl.

15:30 – 16:15   Äldremåltider i toppklass – utopi eller 
lagstadgad rättighet? 
Vad krävs för att säkerställa måltidsglädje  
och tillräckligt näringsintag hos de äldsta  
och många gånger svagaste gästerna?  
Arrangör: Kost & Näring.  
Medverkande: Carl-Jan Granqvist, och  
Curt Persson, PRO m.fl.

17:00 –19:00   Mingel  
Träffpunkt med mingel och samtal för alla  
med anknytning till offentliga måltider.  
Hans Naess och Paul Svensson delar med  
sig av dagens guldkorn.

Välkommen till en dag i Hälsodalen fylld av seminarier, debatter 
och samtal. Vi pratar om betydelsen, utmaningarna och 
möjligheterna med skolmåltider, matkvalitet, livsmedelsupphandling, 
sjukhusmåltider och måltider inom äldreomsorgen. 

PROGRAM

#matvalet


