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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 Stagnelius, Lars Kagg och Jenny Nyström 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 sittplatser och mat ska finnas i tillräcklig 
omfattning. Det är viktigt att både tid och plats för lunch följs för att skapa bästa 
förutsättningar. Elever som har lektion på Västergård eller Campus Storken har ofta 
schemalagd lunch på Jenny Nyströmskolan som är belägen alldeles intill dessa 
plaster, detta för att minimera avstånd och förflyttningar.  
 

Behov av ytterligare sittplatser i restaurangen på Stagnelius 
Vi arbetar med att placera till ytterligare yta till restaurangen, en s.k. paviljong. För att 
få placera en paviljong krävs tillstånd och det är i denna process vi befinner oss i. 
Under tiden tittar vi på olika lösningar för att underlätta situationen, som till exempel 
schemalagt ytterligare elever till Jenny Nyströmskolan för lunch för att minska 
”trycket”   
 

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 
36,2 g matavfall/person och dag på Stagneliusskolan. Ett bra resultat som kan bli 
bättre om vi hjälps åt. Det är slöseri med resurser att slänga mat, både ur ett 
ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv.   
 
 

Synpunkter från elever 
God mat, många är nöjda med maten vilket går igenom från flera klasser, kul.  
Flera klasser påpekar svårigheten med att hitta sittplatser i restaurangen. Vi är 
medvetna om problemet och arbetar med att försöka att utöka ytan samt tittar på 
andra lösningar. 
Önskemål om Bregott som smörgåsfett. Vi följer gällande rekommendationer för bra 
måltider i skola.  
Önskar musik i restaurangen vid fler tillfällen 
Vill att det nybakade brödet återkommer, saknar brödet 
Önskar pålägg till brödet. Vi behöver lägga huvuddelen av våra pengar på 
huvudrätten. Pålägg erbjuds då vi serverar soppa. 
Efterfrågar fler serveringar med pannkakor och Staggbiff.  
Tycker att den snitsel vi serverar har för stark pepparsmak 
 
Flera tar upp ketchup, tycker att nuvarande ketchup inte är lika god. Upphandlad 
ketchup har mindre socker och salt för att minska på just dessa ingredienser till barn 
och unga inom kommunal verksamhet. 
Vi diskuterar kring inlämning av tallrikar i disken. Tallrikar behöver placeras på visst 
sätt för att optimera bästa resultat i diskmaskinen.  
Upplever att såsen inte alltid passar till maträtten, exempelvis paprikasås till snitsel 
 
Vi diskuterar kring dagar då vi endast erbjuder vegetariskt, några saknar valmöjlighet. 
Ambitionen är att på frivillig basis få upp andelen serverade vegetariska måltider. 
Samhället i stort behöver öka andelen växtbaserade måltider. Detta både från ett 
miljöperspektiv som från ett hälsoperspektiv. Det måste bli det nya normala att 
vegetariskt finns i vårt kosthåll. 
Vanliga köttbullar uppskattas mer än kycklingköttbullar. Prisfråga, stor prisskillnad 
mellan nötköttbullar och kycklingköttbullar. Vi behöver variera oss. 
Taco efterfrågas, serveras imorgon fredag 
 
Brödrosten som används vid frukost är långsam, brödrosten är helt nyinköpt. 
Upplevelsen av att något tar tid då man väntar 
Önskar fler oblandade grönsaker på salladsbordet 
Temavecka eller temadagar efterfrågas, gärna mat från olika länder 
Örtsalt som krydda efterfrågas (Herbamare) 
Önskar oliver utan vitlök 
Risgrynsgröt efterfrågas, kommer att serveras sista dagen innan jullovet 
Citronextrakt vid vattensifoner önskas   
Engångsförpackning av salt var bra, köptes in för att minska kontaktytor under en 
period. Dyr lösning, avvaktar inköp 
Mindre handspritspumpar efterfrågas, de små handdesinfektions flaskorna försvinner 
från oss. Tvingas att köpa in större enheter för att säkerställa att de står kvar. 



Det är kallt att köa, medvetna om detta, har skaffat vind- och regnskydd. Undersöker 
möjlighet till värmefläkt, inte helt enkelt att lösa.  
Specialkost, önskar mjölkfri typ aioli, önskar mjölkfri sås till kroppkakor 
 
 
Kerstin och Thomas tackar för alla synpunkter och avslutar mötet.  
Minnesanteckningar, Kerstin Berg  


