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Mer info och anmälan: www.maltidsverige.se  Varmt välkommen! 

 

 

Måltid Sverige – ”En samlande arena för oss som arbetar med måltider inom skola, vård och omsorg.” 

 

Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller 

omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer! 

Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till nya höjder. Kunskap, inspiration, 

erfarenhetsutbyte och gemenskap. Måltid Sverige erbjuder ett stort och varierat utbud av 

utbildningar, seminariedagar, träffar och aktiviteter som blir till glädje för alla deltagare, 

verksamheter och matgäster.

September 

Mer vegetariskt! 

5 september kl. 9.00–15.30 

Studium Restaurang & Bageri, Skånegatan 20, 

Göteborg. 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

vegetarisk matlagning.  Vi lär oss om hur man lyfter 

grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya 

gastronomiska höjder med fokus på smak, kvalitet, 

utseende och nya recept. 

Mer vegetariskt! 

13 september kl. 9.00–15.30 

Plönningeskolan (Köket), Harplinge. 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

vegetarisk matlagning.  Vi lär oss om hur man lyfter 

grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya 

gastronomiska höjder med fokus på smak, kvalitet, 

utseende och nya recept. 

Måltidspedagogik - Från jord till bord 

18 september kl. 9.00–12.30 

Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10, Malmö. 

Fördjupningsutbildning med inriktning på att barnen 

skall få en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet 

fungerar ”från jord till bord”. 

Måltidspedagogik med Kökets naturvetenskap 

18 september kl. 13.00–16.30 

Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10, Malmö. 

Fördjupningsutbildning med inriktning på 

naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel, 

där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till 

förskolans måltider. 

Seminarium  

”Att förstå matgäster med särskilda behov” 

28 september 

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm. 

Vi bjuder in till en dag med föreläsningar om temat 

måltid och neuropsykiatriska diagnoser. Hur hanterar vi 

måltidssituationen för våra matgäster med särskilda 

behov? Förståelse för våra matgästers mångfald och 

olika förutsättningar är första steget. Vi är glada över 

att få erbjuda detta seminarium som tagits fram av 

Skolmatsakademin. Skolmatsakademin är ett 

kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig 

http://www.maltidsverige.se/
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till dig som är verksam inom skola och skolrestaurang. 

Läs mer på www.vgregion.se/Skolmatsakademin  

Oktober 

Mer vegetariskt! 

3 oktober kl. 9.00–15.30 

Lindengymnasiet, Kungsgatan 4, Katrineholm. 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

vegetarisk matlagning.  Vi lär oss om hur man lyfter 

grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya 

gastronomiska höjder med fokus på smak, kvalitet, 

utseende och nya recept. 

Alla kan baka! 

4 oktober kl. 9.00–15.30 

Elof Lindälvs gymnasium, Lindälvs gata 3, Kungsbacka. 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

brödbakning.  Doften och smaken av eget bakat bröd 

väcker aptiten, skapar välbefinnande och väcker många 

positiva matminnen hos måltidsgästerna. Syftet med 

utbildningen är att stärka deltagarnas vilja till att baka 

och visa på hur enkelt det kan vara att baka bröd till 

många. 

Måltidens Mervärde 

31 oktober kl. 9.30–17.00 

Vara Konserthus 

Välkommen till en inspirerande, engagerande och 

upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. I år 

har vi nöjet att välkomna Charlotte Signahl, PG Wettsjö, 

Emma Halldin Ankarberg, Renée Voltaire och Björn 

Ylipää. I snitt drar eventet ca 500 deltagare och är ett 

givet event för dig som jobbar med mat och måltider 

inom skola, vård och omsorg. Be there! 

November 

Måltidens Mervärde 

1 november kl. 9.30–17.00 

Elite Stadshotell Eskilstuna 

Välkommen till en inspirerande, engagerande och 

upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. I år 

har vi nöjet att välkomna Charlotte Signahl, PG Wettsjö, 

Emma Halldin Ankarberg, Renée Voltaire och Björn 

Ylipää. I snitt drar eventet ca 500 deltagare och är ett 

givet event för dig som jobbar med mat och måltider 

inom skola, vård och omsorg. Be there! 

Seminarium i Måltidspedagogik 

14 november kl. 9.00–16.00 

Pedagogiskt center, Filbornavägen 101C, Helsingborg. 

Grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på 

varför man ska integrera mat och måltider i den 

pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans 

läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. 

Välkommen att prova på olika metoder och arbetssätt i 

olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på 

förskolan med måltidspedagogik. 

Alla kan baka! 

15 november kl. 9.00–15.30 

Studium Restaurang & Bageri, Skånegatan 20, 

Göteborg. 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

brödbakning.  Se tidigare beskrivning. 

http://www.maltidsverige.se/
http://www.vgregion.se/Skolmatsakademin

