
SIK, Box 5401, 402 29 Göteborg  ·  Besöksadress: Frans Perssons väg 6  ·  Telefon: 010-516 66 00. Fax: 031-83 37 82  ·  www.sik.se 
  

Skolmåltiden – för mål i tiden! 
Seminariedag på två orter hösten 2014  

Låt skolmåltiden bli en gastronomisk upplevelse samtidigt som 
den är miljösmart! Att göra lagom mycket mat för hungriga 
måltidsgäster är lätt i teorin men svårare i praktiken. En 
minskad överproduktion ger långsiktiga vinster för miljön och 
bidrar till en bättre måltids- och arbetsmiljö.  
   
Syftet med seminariet 
Ge er nytändning i det egna förbättringsarbetet genom tips på 
metoder,  nya arbetssätt, utmanande verksamhetsmål och goda 
exempel. Främja ökad måltidsupplevelse och minskad miljöpåverkan.  
  
Målgrupp 
Du som bestämmer över maten; rektorer, kostchefer och politiker….  
 
Innehåll 
• Hur kan skolmåltiden bli en positiv upplevelse med mätta och nöjda 

måltidsgäster? 
• Hur ökar vi det positiva engagemanget, medvetandet och 

möjligheterna för personalen att arbeta med miljö- och 
kvalitetsförbättringar? 

• Vilka råvaruval har stor eller liten betydelse ur klimatsynpunkt och 
varför är det så?  

• Hur gör man miljömedvetna val? 
• Hur kan man arbeta med svinn? 

Tid/plats  
 Örnsköldsvik den 21 oktober 
 Göteborg den 6 november 
  
Seminariedagen startar kl 10.00 och pågår 
till 16.00. Kaffe serveras från kl 09.40.  

 
Ansvariga/kontaktpersoner   
Britta Florén, britta.floren@sik.se 
Mia Prim, mia.prim@sik.se 
 
Pris 
2 900 kr exkl. moms per tillfälle/deltagare 1.  
2 400 kr exkl. moms per tillfälle/fr o m deltagare 
2 från samma organisation. I priset ingår lunch, 
kaffe och presentationsmaterial. 
 
Anmälan  
Gärna två veckor före den valda seminariedagen. 
Anmäl till kurs@sik.se och meddela val av ort. 
Anmälan är bindande. Läs mer om våra 
anmälningsvillkor på vår hemsida www.sik.se  
under utbildning. 
 
Övrigt 
Vid frågor kontakta Carina Gatzinsky, SIK  
tel: 010-516 67 22. carina.gatzinsky@sik.se 

Vad kan bli bättre i er verksamhet? 

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, är ett forskningsinstitut med fokus på livsmedel. SIK har ett brett utbildningsprogram inom livsmedelsområdet, såväl i form av öppna kurser som 
skräddarsydd, företagsintern utbildning. Dessutom medverkar vi i grund- och doktorandutbildningen vid universitet och högskolor.  
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