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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 råd om bra mat i skolan. Kökschefen 
på Lars Kagg, Jenny Nyström och Stagneliusskolan träffas med jämna mellanrum för 
att planera matsedel. Vi försöker att tillgodose respektive skolors önskemål och 
synpunkter.  

 

Ekologiskt 
Vissa livsmedel vi inhandlar är ekologiska, vi har ett mål om att minst 25 % av 
inköpen ska vara ekologiska. Vid bokslutet 2018 redovisade vi 31,2 % ekologiska 
livsmedelsinköp.  

 

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. Vi kommer att vid fler tillfällen servera endast 
vegetariska alternativ i serveringen. Det finns en nationell ambition om att öka 
andelen vegetariskt i samhället, vegetariskt är hälsosamt och hållbart. 
 
 

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 
31,2 g matavfall/person och dag på Lars Kaggskolan. Detta är för mycket, vi behöver 
hjälp med att få ut budskapet i alla klasser. Det påverkar vår miljö negativt och det 
innebär också onödiga kostnader för verksamheten.   
 
 



Synpunkter från elever 
Saknar allround kryddan i restaurangen 
Börjes gurksås är god 
Maten är bra 
 

Vegetarisk mat, önskar att denna liknar ordinarie alternativet. Här finns olika åsikter, 
det är många som anser att det är bättre att vegetariska alternativen är olikt från 
ordinarie mat så att gästen får två alternativ. Vi försöker variera oss för att båda 
önskemålen ska beaktas. 
 
Flera upplever att det är svårt att bli mätt på soppa. Vi serverar soppa tre gånger per 
månad vintertid, sommartid serveras sallad istället. 
Då soppa serveras finns alltid olika ”matiga” soppor att välja mellan. Det finns råkost 
och salladsblandningar med pasta samt mjukt bröd att komplettera med. 
 

Taco efterfrågas, finns på matsedeln efter höstlovet 
Önskemål om alternativ utan fläskkött. Det finns alltid ett alternativ som är helt utan 
fläskkött. I serveringslinjen närmast fönstret i delen längst ut är det ett alternativ utan 
innehåll av fläskkött.  
 
Önskar fler internationella maträtter. 
Önskemål om att alla elever ska städa undan borden efter sig i högre utsträckning.  
 
Har noterat att riven ost är tillbaka då spagetti och köttfärssås serveras, bra 
Vid utflykter önskas en ”matig” macka även till vegetarianer. 
 
Ibland upplevs köer till restaurangen. Det är viktigt att alla respekterar lunchschemat 
och att tiderna följs. Alla klasser ska ha gått igenom vikten av att följa lunchschemat 
med sin lots i början av terminen. Vecka 45 kommer det ut en ”blänkare” på TV 
monitorerna för att igen uppmärksamma vikten av att följa lunchschemat. 
 
Elever från andra skolor äter ibland hos oss. Elever ska äta där de är planerade för 
att äta lunch. Det är inte tillåtet att ta med sig kamrater in i serveringen, alla gäster 
ska anmäla och betala för maten. Vi vill att ni uppmärksammar någon i personalen 
om ni ser gäster som inte hör hemma i restaurangen.  
 
Potatisen upplevs ibland hård. Kontakta någon i personalen om detta händer. 
 
Andelen kolhydrater i måltiden behöver minskas. Vi erbjuder en lunch som följer 
nationella rekommendationer. Varje elev måste själv komponera måltiden enligt 
tallriksmodellen. Totalt sett behöver mängden frukt och råkost öka i samhället och 
andelen läsk och andra sötsaker samt mättat fett minskas 
 
Kycklingburgare efterfrågas 
Upplever att sopporna ”silas”. Det är ett problem, ibland då gäster tar soppa eller 
grytor silas vätska bort. För att detta ska förhindras måste mat portioneras, vi har inte 
tillräckligt med resurser för att klara detta. 
Vi vill inte ha falafel. Vi är medvetna om att den falafel som serverades sist inte var 
bra. Vi kommer inte att inhandla denna produkt fler gånger. 
Gillar pasta och pommes frites 



Vi som arbetar i restaurangen tycker att under det senaste året har miljön i 
restaurangen varit bra och trevlig stämning. Det har varit relativt fint på borden, men 
kan bli bättre. Kerstin och Birgitta med medarbetare tackar för alla synpunkter och 
avslutar mötet. 
 
 
Kerstin Berg 


