En arena för den offentliga måltiden
Detta händer inom Måltid Sverige
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Nu puttrar det
Måltid Sverige är en samlande arena för alla som arbetar med måltiden
inom skola, vård eller omsorg. Sedan starten 2010, då som Nationellt
centrum för måltiden, har vi blivit en allt starkare aktör som sprider
kunskap, delar erfarenheter, skapar samarbeten, arrangerar utbildningar
och stödjer olika forskningsprojekt som blir till nytta för våra partners
och slutkunder.
Vi som arbetar med den offentliga måltiden har en oerhört viktig roll att fylla. Den offentliga
måltiden kan användas för att förbättra välfärden, öka jämlikheten, minska de socioekonomiska
skillnaderna och underlätta integrationen. Eftersom maten och måltiden också är så viktig för
vår fysiska och psykiska hälsa och därtill har stor påverkan på vår miljö, spelar det roll hur den
offentliga måltiden utformas.
I den här broschyren kan du ta del av några av de satsningar vi genomförde under 2017.
Välkommen att bli en del av Måltid Sverige! Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden till
nya höjder.

Våra frågor berör hela samhället – alla har vi tagit del av den offentliga måltiden eller
kommer att göra det.

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner,
med RISE Jordbruk och Livsmedel som värdorganisation.
I samarbetet ingår Västra Götalandsregionen, Region Halland och
Landstinget Sörmland. Vi vill bli fler i partnerskapet!
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Vi stärker kompetensen!
Hur får vi fler kockar?
Måltid Sverige arbetar för att täcka behovet av kvalificerade kockar i de
offentliga köken. Det handlar dels om att attrahera nya förmågor och dels om
att synliggöra befintlig kökspersonals kompetens och fylla på med kunskap.
Detta kan göras genom validering. Detta arbete driver vi genom flera projekt:
Future Kitchen – ett integrerat kök
Detta är en modell för att locka nyanlända till jobb inom offentliga kök. Genom praktikplatser
kombinerat med språkträning och personligt handledarskap får nyanlända chansen att ta sig in
på arbetsmarknaden. Projektet är mycket uppskattat och en andra omgång har startat 2018 där
nio arbetsgivare deltar och tar sammanlagt emot ca 40 nyanlända i sina kök.

Ammar Ramadan, från Syrien, är en av de lyckliga som har fått
chansen att delta i Future Kitchen. Ammar var i Uddevalla kommun
under praktiken 2017 och har nu extratjänst i Färgelanda kommun.
Se filmen om Future Kitchen på www.maltidsverige.se.
Bakom projektet Future Kitchen står Måltid Sverige, Arbetsförmedling,
Validering Väst, Västra Götalandsregionen och Skolmatsakademin.
Läs mer om projektet på www.maltidsverige.se
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Med smak för kunskap – utveckla resurserna som redan finns
Gräv där du står, har du säkert hört. Med smak för kunskap handlar om att validera kökspersonal
till kockar och består av kompetensutvecklingsinsatser samt yrkesbedömar- och handledarutbildningar. Projektet startar i april 2018 och pågår i två år. Deltagare i projektet blir måltidsverksamheter
från tre kommuner i Halland, Regionservice i Halland samt tre kommuner i Västra Götaland.
De deltagande köken har ett årligt behov av 6-15 kockar.
Med smak för kunskap bygger på de erfarenheter som Skolmatsakademin, Validering Väst och Utbildningsrådet
för Hotell och Restauranger har gjort i samband med projektet Validering Kock Västra Götaland. RISE skrev med
hjälp av Måltid Sverige och Potential 12 en ansökan till ESF-rådet Väst och beviljades anslag för satsningen.

Delta du också
Det största arrangemanget vi genomför är det årliga eventet Måltidens
Mervärde som riktar sig till alla superhjältar som varje dag ser till att det
serveras goda och trevliga måltider inom skola, vård och omsorg.
Eventet, som samlar ett stort antal deltagare, arrangeras numera i Vara,
Eskilstuna samt Tylösand och bjuder på nya spännande program varje år.
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Ett stort inflytande över de frågor vi driver och verkar för
Måltid Sverige deltar i flera nätverk och styrgrupper som exempelvis kunskapsnätverket
Skolmatsakademin, skolmatstävlingen SkolmatsGastro och Nordic Taste & Flavour Centre.
Vi sitter med i styrgruppen för kompetensutvecklingsprojektet KOMiMÅL och deltar i ett jämförelsenätverk som drivs av ett antal kommuner för att hitta gemensamma sätt att kunna jämföra sig.
Vi är också engagerade i Nordic Plate, ett nordiskt samarbete om offentliga måltider.
Vi har regelbunden kontakt med Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola
och omsorg på Livsmedelsverket, blir inbjudna att besvara remisser och bistår med kompetens.
Genom RISE och tillsammans med experter och forskare inom RISE söker vi nya projekt, ett
exempel är en ansökan till Klimatklivet som nu är inne hos Naturvårdsverket, som handlar om
kompetenshöjande insatser för att minska klimatpåverkan genom rätt råvaruinköp av livsmedel
samt minskat matsvinn. Ett intressant projekt vi samarbetar med är MATtanken som drivs av
Landsbygdsnätverket där man genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
vill bidra till hållbara offentliga måltider.

Håll dig à jour!
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. Aktiviteterna arrangeras både i egen regi och tillsammans med andra
aktörer.
Önskas något särskilt?
Det gillar vi! Vi kan ta fram utbildningar som täcker era behov. Det kan handla om uppdragsutbildningar och programlagda utbildningar inom exempelvis vegetarisk inspiration, kvalité
i gäst- och måltidsarbetet, workshop mellanmål för äldre, specialkost eller vad du önskar.
Kontakta oss med dina önskemål!

Programlagda utbildningar
Måltid Sverige arrangerar programlagda utbildningar i första hand på orter hos våra partners
i Västra Götaland, Halland och i Sörmland och är öppna för alla. Vi arbetar för att göra utbildningarna
så tillgängliga som möjligt och gör det i samarbete med våra partners.

Svårt att lämna grytorna?
Då kan vi komma till er! Måltid Sverige är flexibla och erbjuder uppdragsutbildningar över hela
Sverige efter verksamhetens önskemål. Utbildningsutbudet är föränderligt och vår ambition är
att ligga i framkant. Här nedan ser du ett axplock av utbildningar som vi anordnar:
• Vegetarisk inspiration

• Kvalité i gäst- och måltidsarbetet

• Helt grönt – matlagning i vegankost

• Matens miljöpåverkan

• Inbjudande salladsbuffé

• Måltidspedagogik

• Brödbakning

• Bra mat för äldre

Ta del av Sveriges största kunskapsskafferi för offentliga måltider!
Maten, måltiden, miljön, resurserna, pedagogiken, näringen, hälsan, upplevelsen, välbefinnandet och lärandet. Det finns mycket vi vet om den offentliga måltiden. Vi på Måltid
Sverige för ett nära samarbete med universitet, högskolor, institut och kunskapsorganisationer. Vi är även involverade i forskningsprojekt utanför Sverige som KuttMatsvinn2020,
som drivs av Østfoldforskning i Norge, där vår värdorganisation RISE medverkar som
partner. Vi kommer också gärna ut och föreläser om offentliga måltider. Ta del av aktuella
projekt på vår webbplats. Här kan ni också dela med er av egna projekt och erfarenheter.
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Bli en del av Måltid Sverige!
Vi bjuder in län och regioner att bli en del av arenan. Som partner är du med
och finansierar satsningen och får stort inflytande över de frågor vi driver
och verkar för. Välkommen att göra skillnad! Tillsammans är vi starka.

Kontakta oss gärna

Ett nära samarbete: Elsa Fries (Skolmatsakademin), Lina
Andersson Fasth (Skolmatsakademin), Elin Backlund
(Måltid Sverige), Maria Helmersson (Måltid Sverige).
Saknas på bilden, Emma Ottosson som är tillbaka efter
föräldraledighet och ska jobba med projektet Med smak
för kunskap.

Maria Helmersson är verksamhetsledare får Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Lund.
Hon är utbildad kostvetare med inriktning på ekonomi och har därtill en kandidatexamen
i ekoteknik med huvudområde miljövetenskap. Kontakta Maria via e-post maria.helmersson@ri.se
eller på telefon 010-516 67 19.
Elin Backlund är utbildningssamordnare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg.
Hon har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. Kontakta Elin via e-post elin.backlund@ri.se eller på telefon 010-516 66 70.
www.maltidsverige.se

maltidsverige@ri.se

Besöksadress Göteborg
RISE Jordbruk och livsmedel
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg

Postadress Göteborg
RISE Jordbruk och livsmedel
Att: Måltid Sverige
Box 5401
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg

Besöksadress Lund
RISE Jordbruk och livsmedel
Scheelevägen 27, Gateway, vån 6
223 70 Lund

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

www.logiken.se

Vår webbplats www.maltidsverige.se är vår
främsta kanal för att sprida kunskap och
information om vad som hänt och är på gång.
Här finner du massor av matnyttig information
vare sig du är kökspersonal, tjänsteman, politiker,
eller forskare.
Vi finns också på Facebook, Instagram och
Twitter där vi skriver om aktuella händelser
och aktiviteter som vi är engagerade i. Vi skickar
även ut ett digitalt nyhetsbrev ungefär en gång
i månaden.
Följ oss gärna på sociala medier! Länken till
att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev
finner du på www.maltidsverige.se.

Foto: Kristina Bergman

Få koll genom www.maltidsverige.se!

