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MAT, MÄNNISKA  
OCH MILJÖ 
Tre ord som är starkt sammankopplade  
med varandra – och som fungerar som 
ledstjärnor i kommunens måltids- 
verksamhet för förskolor, skolor och 
äldreomsorg. 

Maten som serveras ska vara bra för dig  
och för vår framtida planet! Den ska också:

• Vara näringsriktig och hälsosam 

• Ge mervärde och vara del av ett sammanhang 

• Vara klimatsmart och hållbar

Men det allra viktigaste är såklart att  
maten är god, och att den hamnar där  
den ska – i magen! 





MATEN SKA ÄTAS  
– INTE SLÄNGAS
I snitt slängs var sjätte portion skolmat här 
i Sverige. I Karlstad har vi kommit långt 
med att minska matsvinnet, men det är 
fortfarande en stor utmaning och vi slänger 
cirka 250 ton mat om året. 

För att minska matsvinnet gör vi: 

• Regelbundna matsvinnsmätningar

• Rädda maten-lådor där medarbetare och 
gymnasieelever kan köpa överbliven mat 
från lunchen.

• Samarbetar med livsmedelsbutiker som 
skänker varor som de inte kan sälja. 
Dessa kan bli smoothies, röror och 
krutonger.

• Stöttar och uppmuntrar till att ta lagom 
först, och ta mer sen.



TIPS
Kockarnas bästa hållbarhetstips!

• Använd hela grönsakerna, även 
stammar, blast och blad.

• Riv eget ströbröd från överblivet bröd.

• Baka ditt bröd själv, det är både 
billigare och minskar till exempel på 
transporterna.

• Byt ut vanligt ris mot de svenska 
alternativen matvete eller havreris.

• Köp så mycket ekologiskt och 
närproducerat som möjligt.

• Ät rester senare i veckan om  
det blir mat över.



VI KÖPER 140 TON 
POTATIS VARJE ÅR 
Det motsvarande vikten av såhär 
många elefanter:



VISSTE DU ATT?
• I våra kök lagar vi 20 00 portioner mat 

per dag, det blir över 4 miljoner per år.

• Maten kostar i snitt 30 kronor per kilo 
och 14 kronor per portion. 

• Vi har börjat odla sallad och örter i 
hydroponiska skåp. 

• Nästan allt bröd som vi serverar har vi 
bakat själva.

• Vi köper in 2 000 ton livsmedel varje år, 
för 60 miljoner kronor.

• Vi har 175 kockar i våra 37 tillagnings-
kök och 56 mottagningskök. 

• Vi serverar frukost på våra gymnasie-
skolor och flera grundskolor.





Grönsaker, 
mjöl, ägg, 
kött, mjölk, 
olja och 
champinjoner

Vi köper så mycket vi kan 
från våra lokala producenter,  
till exempel:



MATENS KLIMAT- 
AVTRYCK
Koldioxidutsläppen från måltids-
verksamheten minskar varje år. Det går åt 
rätt håll, men vi måste bli ännu bättre.

Klimatpåverkan är idag 2,1 kilo koldioxid 
per kilo mat vi köper in. Det motsvarar i 
snitt cirka 0,8 kilo koldioxid per portion. 
Det kan jämföras med riktvärdet på 0,5 
kilo koldioxid per portion som WWF 
rekommenderar för att hålla oss inom 
planetens gränser. 

Utsläppen från alla livsmedelsinköp är 
cirka 2 250 000 kilo koldioxid per år. 



HÅLLBARA 
MÅLTIDER 
GENOM HELA LIVET





NÄRA MAT – 
ETT SAMARBETE 
MELLAN BONDEN 
OCH KOCKEN
En av våra ambitioner är att öka inköpen 
av närodlade och närproducerade 
livsmedel. Därför har vi skapat Nära mat-
konceptet. Det innebär vi har avtal med 
leverantörer i närområdet för att köpa 
bland annat grönsaker, mjöl, ägg, kött, 
mjölk, olja och champinjoner.

Tillsammans med närproducenterna 
utvecklar vi nya produkter som passar 
våra kök och ger större avkastning för 

producenten. Till exempel 
har vi tillsammans 

tagit fram en egen 

mjölblandning som är anpassad till 
storkökens behov.  

För att öka förståelsen för var maten 
kommer ifrån, och hur den produceras, 
görs regelbundna studiebesök hos 
leverantörerna. 

I utmaningen Nära mat på tallriken 
skapar köken en lunch med så stor andel 
närproducerade råvaror som möjligt. Det 
ordnas också återkommande temaveckor 
och skördemarknader tillsammans med 
producenterna. 



VARFÖR BEHÖVER  
VI ÄTA MER  
VÄXTBASERAT?
Maten har stor klimatpåverkan och 
står för nästan en tredjedel av jordens 
utsläpp av växthusgaser. Kött har större 
klimatpåverkan än växter och för att värna 
om jordens resurser behöver vi äta mer 
växtbaserat. 

Våra vegetariska rätter uppfyller 
näringsbehoven på samma sätt som rätter 
med kött. Just nu jobbar vi med att öka 
användningen av svenskproducerade 
baljväxter som gråärt, sötlupin och svenska 
linser i måltiderna. 

Hur väcker vi nyfikenhet för det 
vegetariska i skolan?

• Grundskolor och gymnasium serverar 
minst en vegetarisk rätt varje dag.

• Flera gymnasieskolor har Green room – 
en egen inspirerande vegetarisk buffé för 
att locka eleverna att prova något nytt.

• Genom veckans grönsak lyfter vi fram, 
skapar nyfikenhet och visar på olika 
saker man kan göra med en råvara.  

• Ibland framhäver vi grönsakerna…

• … och ibland ersätter vi kött med 
växtalternativ som har liknande smak 
och utseende för att eleverna ska känna 
igen maträtten.  



BRA MAT GENOM 
HELA LIVET
För våra yngre matgäster är det viktigt 
att maten är anpassad efter ålder och 
uppmuntrar att utforska nya smaker.

Genom konceptet Matmodig i förskolan får 
barnen experimentera, testa och utforska 
sina sinnen med fokus på frukt och grönt. 
Måltiden är ett utmärkt tillfälle att umgås 
och bygga relationer, men kan också vara 
en del av det pedagogiska arbetet. 

För våra äldre har måltiderna stor social 
betydelse och kan ofta vara dagens 
höjdpunkt.

God och näringsriktig mat i en trivsam 
miljö kan göra underverk för matlusten, 
och skapar livskvalitet och ork att delta 

i olika sammanhang. Vi fångar upp 
önskemål och uppmärksammar högtider 
och traditioner.

God munhälsa är en förutsättning för att 
kunna ta till sig maten, därför finns det 
munvårds- och måltidsombud på våra 
vård- och trygghetsboenden. 

Vi har också sex restauranger dit 
allmänheten är välkomna att äta.



VAD GÖR VI  
FÖR ATT MINSKA  
KLIMATAVTRYCKET?
• Vi utvecklar ständigt det vegetariska 

utbudet och lyssnar på matgästernas 
önskemål.

• Vi köper så mycket ekologiskt och 
KRAV-märkt som möjligt, 35 procent  
i dagsläget. 

• Vi väljer frukter och grönsaker i säsong, 
närproducerat och svenskt där det går. 

• Vi köper kött som uppfyller krav  
motsvarande svensk djurskyddslag-
stiftning och till största del MSC- 
märkt fisk.  

• Vi fasar ut engångsmaterial i 
plast, minskar användningen av 
plasthandskar, soppåsar, plastfolie och 
plastförpackningar. Vi väljer produkter 
av hållbart material, till exempel 
matlådor i papp eller förnybar plast. 

• Vi tittar på maträttens klimatpåverkan 
och byter ut ingredienser till mer 
klimatsmarta val. Målet är att öka 
antalet maträtter som uppfyller 
kriterierna för WWF One Planet Plate, 
vilket innebär 0,5 kilo koldioxid per 
portion.



ETT NYTT RECEPT 
FÖR SKOLMÅLTIDER
Karlstad är en av fyra kommuner som valts 
ut till Livsmedelsverkets och Vinnovas 
projekt Ett nytt recept för skolmåltider 
som ska utveckla framtidens hållbara 
skolmatssystem. I Karlstad har vi arbetat 
med tre fokusområden.

Måltidsmiljö

För att skapa en måltidsmiljö där eleverna 
känner sig trygga och inte upplever stress 
har eleverna på Rudsskolan varit med och 
utformat skolans måltidsmiljö utifrån sina 
önskemål.

Digital tjänst för samarbete 
mellan producent och kund

Tillsammans med teknikstudenter har  
vi tagit fram en prototyp av en ny tjänst, 
Matvinn, där lokala producenter kan 
annonsera ut sina varor och kommunen 
kan annonsera efter vad de söker. 

Ät vad du vill – när du vill

På Norrstrandsskolan testar vi ett nytt 
koncept där skolrestaurangen serverar 
hälsosamma mellanmål under hela 
skoldagen. 

Läs mer om projektet genom att skanna koden
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in favoritmat på tallriken!









1. Grön, grönare, grönkålspannkaka.

2. Lunchmeny på en av våra skolor.

3. Nybakat fika på Stjärnhusets trygghetsboende.

4. Lunch på Rudsängens förskola.

5. Vegetarisk burgare.

6. Vinnarmenyn i utmaningen Nära mat på tallriken. 
Västerstrandsskolan kammade hem vinsten med nattbakad 
värmländsk lammlägg, höstiga primörer  
och tomat och myntachutney. Mums!

7. God mat och goda resultat hänger ihop, för att både kroppen och 
knoppen ska orka med en skoldag behövs näringsrik mat.



GISSA BALJVÄXTEN!
Det odlas flera olika sorters proteinrika baljväxter i vår närhet. 
Vet du vilken växt som är vad? 

SÖTLUPIN?

QUINOA?

LINSER?

GRÅÄRT?

Vänd på pappret för att se rätt svar och läsa mer om växterna.

1

2

3

4



1. Gråärt 
 

Gråärten var baskost i Norden förr i tiden, speciellt på landsbygden, mycket tack vare sina mycket höga 
protein- och näringsvärden. Nu börjar den bli populär igen! Den är nötig i smaken och kan användas i allt 
från biffar, för att dryga ut köttfärrssåsen med eller varför inte i din bröddeg.  

Denna är odlad i Skårebol, Kil. 

2. Linser
Lins är en låg växt och ger vanligen två frön i varje balja. Linsen har inte så stora krav på jord och klarar 
både lätt frost och torka. Linser har aldrig varit en stor gröda i Sverige men nu börjar odlingarna komma 
igång, även i Värmland. Linsen är mycket användbar till sallader, såser och röror och är perfekt även i 
grytor, soppor eller mald i biffar.

3: Sötlupin
Sötlupin är en baljväxt som länge odlats till livsmedel i bland annat medelhavsområdet, Mellanöstern och 
Sydamerika. Den har liksom soja hög proteinhalt. Sojabönan går inte att odla i det svenska klimatet, men 
det gör däremot sötlupinen som passar bra här. 

Sötlupin ska inte förväxlas med den giftiga trädgårdslupinen som växer i dikeskanter runt om i Sverige, 
utan sötlupin är en förädlad variant av trädgårdslupinen som är ätlig med bra egenskaper för jordbruket.

Denna är odlad på Åshammars trädgård i Grums.

Sötlupin kan användas i biffar, grytor, brödbak eller varför inte göra en Kladdkaka på lupinböna med 
bönkaramell?

4: Quinoa
Quinoa, som på svenska även kallas mjölmålla, är en ört som är släkt med spenat och rödbeta. Quinoa 
växer vilt i Sydamerika men har visat sig gå alldeles utmärkt att odla i Sverige. Quinoa är helt fri från glu-
ten, mycket näringsrik och är användbar i mängder av rätter. 

Testa i en sallad en burgare eller varför inte i en super-smoothie?

Varför baljväxter? 
• Baljväxter innehåller många nyttiga ämnen och påverkar dessutom klimatet förhållandevis lite – i syn-

nerhet när de ersätter kött på tallriken.  

• Baljväxer fixerar sitt eget kväve och lämnar även ifrån sig till nästkommande års odlingar vilket gör att 
det krävs mindre gödsel. 

• Alla baljväxter blommar vilket gynnar pollinatörerna. 

• Kom ihåg att de flesta torra baljväxter måste blötläggas och kokas innan användning, läs på förpack-
ningen!



1. Hetta upp oljan tillsammans med  vitlöksklyftorna.

2. Tillsätt finhackad lök och låt fräsa några minuter.

3. Tillsätt krossade tomater, tomatpuré, basilika 
    och smaka av med salt och peppar.

4. Låt koka cirka 30 minuter.

Om såsen smakar syrligt, balansera med en nypa 
socker.

1. Koka korngryn och kyl ned. 

2. Tärna tomat och hacka vitlök fint. 
    Hacka persilja, koriander och mynta.

3. Blanda allt och smaksätt med kryddorna, 
    rapsolja, citron, salt och peppar.

1.Blötlägg kikärtorna i rikligt med vatten 
   dagen före och ställ i kyl.

2. Mal kikärtorna, persilja, vitlöken, och chilin och 
    blanda med bakpulver och citron till en bra 
    konsistens. 

3. Krydda upp och provstek med fördel i rikligt 
    med olja eller fritera. 

KORNGRYNSALLAD

Korngryn kokta hemlagade, 320 g
Tomat, 360 g
Spiskummin, 1.5 tsk
Kranvatten, 0.6 l
Vitlök färsk, 1 klyfta
Citron, 1 st
Rapsolja kallpressad, 4 cl

Smaksätt med mynta, persilja, kor-
iander, gurkmeja, salt och peppar 
efter tycke och smak. 

FALAFEL

Kikärter torkade, 0,5 kg
Vitlök färsk, 2 klyftor
Persilja, 1 dl
Citron, 0.5 st
Spiskummin, 1 msk
Koriander mald, 0.5 msk
Salt, 5 g 
Chili röd, 0.5 st
Bakpulver, 8 g
Svartpeppar

FALAFEL MED 
TABOULLESALLAD 
OCH TOMATSÅS

TOMATSÅS

Krossade tomater, 0,5 kg
Färsk vitlök,1 klyfta
Rapsolja, 8 cl
Lök gul eller röd, 160 g
Basilika torkad, en nypa
Salt och peppar
Tomatpuré, 60 g
Strösocker

8 portioner



Mixa alla ingredienser och servera i glas.

8 portioner

Mild yoghurt vanilj 2%, 0.8 kg
Vispgrädde 40 %, 1 liter 
Frysta jordgubbar, 200 gram 
Frysta blåbär, 200 gram
Florsocker, 4 matskedar 

BÄRSMOOTHIE 
MED EXTRA 
ENERGI

1. Blanda jordnötssmör, sirap, socker och
    kokosflingor i en kastrull och låt sjuda 
    cirka 1 minut.

2. Blanda med lätt krossade cornflakes.

3. Lägg blandningen i en långpanna och
   platta ut till lagom tjocklek.

Två recept på proteinrika mellanmål som serveras inom äldreomsorgen. 

JORDNÖTSKAKA 
I LÅNGPANNA
30 portioner

Jordnötssmör, 225 g 
Ljus sirap, 200 g
Strösocker, 1 dl 
Kokosflingor torkade, 1 dl 
Blockchoklad mörk, 300 g 
Cornflakes, 8 deciliter

4. Smält chokladen (i micro eller vattenbad) och 
   bred över kakan.

5. Låt stå i frysen i ett par timmar så att kakan stelnar.

6. Skär kakan i bitar (låt den stå i rumstemepratur i 
    crika 15 minuter så går det lättare att skära).



1. Koka quinoa enligt instruktioner på förpack-
ningen men utan salt. Kyl ner. 

2. Mixa samtliga ingredienser till en fin smoothie-
konsistens. Servera med färska hallon/mynta. 

Variera detta recept genom att byta ut juice, bär 
och topping till olika kombinationer. Ett tips är att 
använda bovetekross 

6 portioner
Quinoa Titicaca svensk eko,  300 g 
(150 g torr råvara) 
Äppelmust/juice, 3 dl 
Banan, 200 g 
Frysta hallon, uppkokta och nedkyl-
da, 300 g
Ev färska hallon och/eller mynta 
för dekoration 

SMOOTHIE MED 
HALLON OCH
QUINOA

1.Koka bönorna, mixa med olja och blanda 
   med resten av ingredienserna. 

2. Häll upp i smord form och grädda ca 15-17 
    min på 175 grader. 

3. Koka upp socker och vatten på medelhög 
    värme till önskad karamellfärg har 
    uppkommit. Blanda de torrostade bönorna 
    i karamellen och bred ut på bakplåtspapper. 

4. Bryt karamellen och mixa till önskad 
    storlek. 

5. Strö över kakan. 

Två recept med svenska baljväxter.

KLADDKAKA PÅ 
LUPINBÖNA MED 
BÖNKARAMELL 
Kaka
Smör, 100 g
Strösocker, 200 g
Ägg, 2 st
Lupinböna, 500 g
Rapsolja, 0,5 dl
Kakao, 3 msk
Vetemjöl, 40 g
Vaniljsocker, 2 tsk
Brandyarom (kan uteslutas) 

Karamell
Strösocker, 160 g
Vatten, 1 dl
Rostade skalade lupinbönor, 150 g
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