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Alla hälsas välkomna till matrådet. Matrådet är ett forum för diskussioner kring mat 
och miljö i elevrestaurangen. Det är viktigt för oss i köket att veta vad våra gäster 
tycker om mat och miljö.  
 
 

Planering av matsedel 
Vi planerar matsedeln efter livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i 
skolan. Kökschef på Lars Kagg, Stagnelius och Jenny Nyströmskolan träffas med 
jämna mellanrum för att planera matsedel. Vi försöker att tillgodose respektive 
skolors önskemål och synpunkter.  
 

Följa lunchschemat 
Det är viktigt att vi följer lunchschema för att inte skapa onödiga köer in i serveringen 
och för att våra maskiner ska kunna hinna producera fram den mat som behövs. 
Sittplatserna är också en begränsning.  
 

Portionsförpackad lunch 
Under pandemin har vissa klasser fått portionsförpackad lunch till sina klassrum 
(arbetsplatser) detta för att minska antalet elever i restaurangen. Vi har också haft 
glesare mellan borden, nu är samtliga bord och stolar tillbaka till restaurangen. Vi har 
under pandemin också kunnat nyttja sal E101 som restaurangyta. Succesivt går vi 
över till normalsituation vilket känns skönt.   
 

Ekologiskt 
Vissa livsmedel vi inhandlar är ekologiska, vi har ett mål om att minst 25 % av 
inköpen ska vara ekologiska.   

 
Vegetariskt 
Verksamheten har som mål att öka andelen serverade vegetariska portioner. 
Vegetariska alternativet är fritt för alla, behövs ingen föranmälan. Om du inte har 
provat rekommenderar vi detta varmt.  
 

Vägning av organiskt avfall 



Varje termin väger vi en veckas matavfall för att vi ska få en uppfattning om hur 
mycket mat som hamnar i soporna. Vid senaste vägningen, vecka 39 var resultatet 
29,2 g matavfall/person och dag på Lars Kaggskolan. Ett bra resultat som kan bli 
bättre om vi hjälps åt.    
 
 

Kryddor i restaurangen 
Vi har ordningsproblem i restaurangen. Våra kryddor som ska finnas tillgängliga för 
alla förstörs genom att det blandas i mjölk och vatten, korken skruvas av så att 
kryddan förstör nästa elevs lunchmat, blommor kryddas och dör. Tråkigt, en liten 
andel elever förstör för massan.  
Vi diskuterar problemet eftersom flera klasser saknar möjligheten att krydda ”extra” 
Åtgärd, skicka ut mejl till samtliga elever med uppmaning om att inte sabotera 
kryddorna. Vi hoppas på att detta får effekt.  
 

 
Synpunkter från elever 
God mat, många är nöjda med maten.  
Önskemål om mer Quorn och sojabaserade produkter i vegetariska linjen 
Mat efter 13:00. Mot slutet av serveringen plockas linjer ihop och endast två linjer är 
öppna fram till 13:30.  
 
Upplever att restaurangen är kall 
Önskar större dricksglas, vi byter till större glas allt eftersom  
Upplever att salladsutbudet i vegetariska linjen är mindre 
Önskemål om Bregott som smörgåsfett. Vi följer gällande rekommendationer för bra 
måltider i skola. 
  
Mer varierad sallad, inte olja på allt. Gärna dressing bredvid 
Servera mer sällan fisk och soppa 
Önskar mer bröd i serveringen 
Efterfrågar skyltning om vad som serveras, typ av fisk exempelvis 
Mindre mängd paprika i rätterna 
Önskar kött alla dagar, inte servera helvegetariska måltider 
Upplever ibland att vegetariska rätter får tillbehör som inte riktigt passar. Anpassade 
efter ordinarie rätt. Exempelvis falafel och kokt potatis 
Önskar att pitabrödet finns i början av serveringslinjen vid tillfällen då detta serveras. 
Vi har valt att ställa bröden där värme finns i linjen.  
Ris serveras för ofta 
Önskar grönsaker var för sig 
Önskar fler rätter att välja mellan, likt Jenny Nyström. Vi har som mål att i framtiden 
kunna plocka bort – fläskkött alternativet och i stället erbjuda tre alternativ att välja 
mellan. Viktigt att hitta system som fungerar så att inte långa köer bildas. Ambitionen 
är att vi i framtiden kan sätta upp tydliga digitala skyltar som vägleder rätt i valet.  
 
 
 
Kerstin tackar för alla synpunkter och avslutar mötet.  
 
Kerstin Berg  


