
MINNESANTECKNINGAR FRÅN MATRÅD 5dec 2022  

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. Kökschefen på 
Jenny Nyström, Stagnelius och Lars Kaggskolan träffas 
med jämna mellanrum för att planera matsedel. Vi 
försöker att tillgodose respektive skolors önskemål och 
synpunkter. Vissa livsmedel som inhandlas är 
ekologiska, mål om att minst 25 % av inköpen ska vara 
ekologiska.  

 

Vegetariskt                                                              
Verksamheten har som ambition att öka andelen 
serverade vegetariska portioner och att andelen grönt 
på tallriken ska öka. Det är fritt för alla att välja 
vegetariskt alternativ eller att äta lite av varje. Om du 
inte har provat det vegetariska alternativet ännu så gör 
det.  



 

Vägning av organiskt avfall  

Vecka 39, 26 – 30 september vägde vi matavfallet på 
Jenny Nyströmsskolan. Resultatet blev 31g 
matavfall/person och dag vecka 39. Det är ett hyfsat 
resultat, linje med tidigare mätningar. Vägning av 
matavfall görs en vecka per termin för att hålla koll på 
den volym av matavfall som slängs. Det är samma 
matsedel vid varje vägningstillfälle för att kunna 
jämföra över tid. Att slänga mat är både oekonomiskt 
och miljömässigt förkastligt.  

Ordningen i matsalen                                                           
Vi pratade om vikten att själv plocka undan efter sig 
från bordet. Personalen i matsalen jobbar för att alla 
ska komma till ett rent bord. Där har matgästerna ett 
ansvar att själva ta med sig glas, servetter mm 

 

  

 

 

 



                                                                                                
Synpunkter från elever  

Långa köer vissa dagar      
Maten upplev vara slut när man äter sent vissa dagar 
Varför är Kagg-elever här?                                               
Mer frukt på salladsbordet (utan kokos)                                                                                

Mer pastarätter önskas                                                   
Mer kallasåser och dressingar vid salladsbuffén    
Önskar Hamburgare och tacos lite oftare                
Maten är ofta god                                                      
Grillningen är populär matsedeln.                             
Trevlig med mer rena grönsaker                             
Önskemål om brödskärare                                   
Önskemål om mindre koriander i maten  

Pasta Carbonara oftare, Jimmy lovad att det ska 
serveras innan sportlovet                                          
Broccoli och blomkål upplevs ibland som mosig       
Färre serveringar med snitzel                                         
Mer veganska serveringar                                               
Mer variation på matsedeln                                             
För ofta med köttgrytor                                                   
Mer rena proteinkällor                                           
Kaffekort /stämpelkort i cafét önskas                           
Ren olivolja och balsamvinäger önskar finns i 



serveringen                                                                      
Gärna Måndagsmys / Måndagspepp med musik och 
mys i matsalen                                                           
Sojafärssåsen är god                                                         
Mer fetaost                                                                    
Ibland upplevs maten för kryddstark 

Jimmy och Maria tackar för alla synpunkter och 
avslutar mötet.  

Jimmy Liliegren 


