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FUTURE KITCHEN 2018

-Lockar ny arbetskraft till offentliga kök
1

På grund av 

bildrättigheter är 

vissa bilder 

borttagna i 

presentationen

Välkommen till Future Kitchen

• Du får erfarenhet av hur det är att arbeta i 

ett offentligt kök

• Du lär känna fler som arbetar

• Du lär dig mer svenska

• Vägledning för utbildning, validering, jobb

• Om du vill jobba i kök i framtiden finns goda 

chanser till framtida anställning

• Film om Future Kitchen

Introduktionsutbildning, två dagar Vänersborg

• Dag 1 (måndag 19 mars kl 10-16)

‒ Välkommen till Future Kitchen

‒ Om offentliga måltider och maten som serveras

‒ Hur det är att arbeta i Sverige

‒ Vad du bör tänka på under din praktik

‒ De svenska kostråden för hälsa och miljö

• Dag 2 (tisdag 27 mars 10-16)

‒ Livsmedelshygien

‒ Mått och kökstermer

‒ Specialkost – en kort introduktion
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Introduktionsutbildning, två dagar i Borås

• Dag 1 (tisdag 20 mars kl 10-16)

‒ Välkommen till Future Kitchen

‒ Om offentliga måltider och maten som serveras

‒ Hur det är att arbeta i Sverige

‒ Vad du bör tänka på under din praktik

‒ De svenska kostråden för hälsa och miljö

• Dag 2 (måndag 26 mars kl 10-16)

‒ Livsmedelshygien

‒ Mått och kökstermer

‒ Specialkost – en kort introduktion

Future Kitchen

• Börjar idag med introduktion 1 dag

• Träffa din handledare och köket du ska vara i

• Nästa vecka utbildningsdag 2 med 

livsmedelshygien

• Praktik och SFI

Handledning

Utbildade handledare
Utbildning med tolk 

IntroduktionsutbildningRekrytering
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Restaurang och Storhushåll 

behöver personal!

• Växande bransch i privat & offentlig sektor

• Stora pensionsavgångar i offentlig sektor de 

närmaste åren

• För få utbildas inom restaurang och livsmedel

• Framtida behov av mat med olika kulturella behov 

och vanor? 

Träff den 24 maj i Göteborg

• Om utbildningar och validering

• Mer information kommer!

Offentliga måltider – vad är det?

• Måltider som serveras inom förskola, skola, 

äldreomsorg och på sjukhus.

• I Sverige serveras det ungefär 3 miljoner 

portioner offentliga måltider varje dag inom 

skola, vård och omsorg. 

‒ Skolan är störst! Där lagar man ungefär  1,3 

miljoner portioner varje dag

• Ca 35 000 personer arbetar inom offentlig 

måltidsverksamhet. 
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Skolmåltider

• Enligt skollagen i Sverige ska måltider i skolan 

vara kostnadsfri och näringsriktig

• Sverige, Finland och Estland är de enda 

länderna i världen som har gratis skollunch 

enligt lag.

• Gratis för alla! Oavsett om föräldrarna har 

mycket eller lite pengar. 

Gratis skolmat –hur funkar det?

• Vanligast att man bara serverar lunch

• Maten lagas enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer.

• Varje kommun bestämmer hur mycket 

skolmaten får kosta

Måltider inom förskola, äldreomsorg och sjukhus

• Här serveras ofta både frukost, lunch 

och middag

• Många äldre som bor hemma får mat 

levererat till sig i matlådor

Frukost Efterrätt, mellanmålLunch o middag
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Hur kan det det ut i offentliga restauranger och kök?

Film om kocken Linus på en förskola i Skövde

Kostråden

• Livsmedelsverket, myndighet som ger 

råd

• Nordiska näringsrekommendationer 

2012, beskriver de matvanor som är 

bra för hälsan
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Tallriksmodellen

• Finns olika tallriksmodeller beroende om 

man rör som mycket eller lite.

• Grönsaker och rotfrukter. 

• Potatis, pasta, bröd eller gryn som ris, 

bulgur, mathavre och matkorn. 

• Kött, fisk, ägg och baljväxter, som bönor, 

linser och ärter.

• Tallriksmodellen visar proportionerna 

mellan de tre delarna. 

Källa: Livsmedelsverket

Nyckelhålet

• Nordisk märkning

• Lågt innehåll av salt och socker

• Högt innehåll av kostfibrer och fullkorn

• Nyttigare och mindre fett

Bra sätt att tänka hur man kan äta

Livsmedelsverket
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Hälsosamma val, några exempel

Bra fett, lagom mycket

500 gram grönsaker och frukt/dag Baljväxter – bönor, liner, ärtor Välj fullkorn

Fisk 2-3 gånger/vecka, gärna fet fisk – ex 
makrill, lax, sill

Max 500 g rött kött eller chark/vecka

GLOBALA UTMANINGAR MED VÅRT MATSYSYTEM

 ̴ 70% av 
färskvattnet ̴ 30% av 

klimatpåverkan

 ̴ 40% av markytan

1 av 3 vuxna 
överviktiga8.5% av alla vuxna 

har diabetes

1 miljard saknar 
mat & vatten

33

Hur skiljer sig klimatpåverkan mellan olika livsmedel?

0

5

10

15

20

25

30

k
g

 C
O

2
 e

q
/k

g
 p

ro
d

u
ct



2018-03-27

8

Följa årstiderna

34

Vad vi äter påverkar miljön och människor

• Släng inte mat, minska matsvinn!

• Ät mycket vegetabilier (bönor, linser, kål och 
rotfrukter)

• Ät efter årstiderna

• Välj gärna råvaror som är odlade eller från djur 
uppfödda i Sverige

• Fisk som är miljömärkt

• Ekologiskt

Kostråd för hälsa och miljö

• Välj grova, fiberrika grönsaker och 
rotfrukter som kål av olika slag, bönor 
och lök framför salladsgrönsaker som 
tomat och gurka.

• Välj kött och fisk med omsorg om 
miljön, eller byta ut det mot bönor, 
ärter och linser.

• Välj potatis, pasta och gryn, som 
mathavre, mathavre, couscous eller 
bulgur, framför ris. Källa: Livsmedelsverket
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Viktigt att veta!

Om du blir sjuk måste du tala om det för 
din handledare. 

Du får inte komma till köket om du är sjuk 
eller om du har andra i ditt hem som är 
sjuka i något smittsamt, ex magsjuka.

37

Kläder och personlig 

hygien

Följ anvisning vilka kläder du ska ha!

Viktigt med rena händer och inga  smycken! 

38

Mattrationer

• Vad är typisk svensk mat?

• Husmanskost

40

Köttbullar, potatis, sås, lingonsylt

Kålrot 

Raggmunk, stekt fläsk, lingonsylt

Gravad lax, dillstuvad 

Knäckebröd, med ägg och kaviar
Semlor äts det mycket av under februari
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Högtider, några exempel

41

Midsommar

Jul

Hela världens mat finns i Sverige

42

Maten i skolan, i vården 

och i omsorgen

Anpassas efter deras ålder, energibehov 

och speciella behov ex allergier

Hänsyn till miljö

Utmaning i att tillmötesgå många olika 

behov

43
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Maten i skolan

Anpassas efter grupper av barn och 

ungdomar

Tallriksmodellen, näringsriktig

Allergier, speciella behov

Förutsättningar i kök och servering

44

Maten i vård och omsorg

Anpassas efter äldre och sjuka 

Många har ät- och sväljsvårigheter

Mindre men energitäta portioner

Mellanmål

Speciella behov som allergier med mera

45

Future Kitchen

Om Future Kitchen finns på www.maltidsverige.se

Dokument finns via denna länk: 

http://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-projekt/future-

kitchen-dokument/

46
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Kontakt

Mer om Future Kitchen finns på www.maltidsverige.se

Måltid Sverige

• Maria Helmersson Tel: 010-516 67 19, E-post: maria.helmersson@ri.se 

Arbetsförmedlingen

• Helene Andersson Tel: 010-486 40 28, E-post: helene.s.andersson@arbetsformedlingen.se  
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Lycka till!


