
 
 

 
 

 

 

  

 

Vad hittar Måltid Sveriges partners på under Offentliga Måltidens 

dag den 21 oktober? 

Läs om vad våra partners hittar på under dagen och hämta inspiration! 

Sörmland 

I Sörmland och Katrineholms kommun serveras barns och elevers gröna favoriter 

hela veckan. Inom äldreomsorgen bjuds det på vildsvin från den lokala jakten som 

ägde rum tidigare i juli. 

I Strängnäs serveras en närproducerad och årstidsanpassad lunch samt dessert till 

barn, elever och äldre. 

Trosa kommun följer samma spår som Strängnäs men går i år ett steg längre genom 

att försöka integrera måltid och lärande genom att hålla i ett skolmatsquiz på 

högstadierna, där elever som deltar kan vinna en lyxig frukost på skolan för hela 

klassen. Det tycker vi på Måltid Sverige är en underbar idé, vilket pris! 

Precis som i Trosa kommer man i Flens kommun att servera den sörmländska 

köttsoppan på lokalproducerade råvaror. På borden där soppan serveras runt om i 

kommunen kommer gästerna få ta del av vad medarbetare inom måltidservice anser 

att måltidsglädje är. Iden med bordsryttarna är sprungen ur kommunens nya 

Måltidspolicy som lanserades i år och som har underrubriken” -för att ge och få 

måltidsglädje”  

I Eskilstuna kommer alla förskolebarn och boende inom äldreomsorgen bjudas på 

äpplen. I förskolan till grötfrukost som förgylls av äpplemos på ekologiska 

Sörmlandsäpplen, till de äldre blir det en härlig äpplekaka med vaniljsås till efterrätt. 

I skolorna bjuds det på en spännande buffé med inspiration från det gröna köket 

Halland 

Halmstad planerar att fira dagen med en rad olika arrangemang. Duktävling 

undertemat höstfest inom äldreomsorgen, lunch med halloweentema på förskolan 

och i skolan serverar man den populära laxen med goda tillbehör. 

I Falkenberg serverar man en favoriträtt som förenar samtliga inom skola, förskola 

och omsorg nämligen klassikern halvspecial med go’a tillbehör. 



 
 

 
 

I Kungsbacka kommun kör man likt Falkenberg på temat gris. Men 

här blir det vildsvin som bjuds. Inom vård och omsorg vill man lyfta 

vikten av att skapa en aptitlig måltidsmiljö med hjälp av temat för 

årets dukning som är skog och vilt. 

I Varberg har tillagningsköken fått uppdraget att ta kontakt med lokala 

uppfödare och odlare och utifrån deras tillgångar tillaga en lokalproducerad lunchrätt 

med kött eller fisk. Uppdraget omfattas även av att ta fram nya recept och se till att 

skapa en integrerad och trivsam måltidsmiljö för sina gäster.  

Västra Götaland 

I vår största region planeras en rad olika event och måltider. Ta del av allas olika 

engagemang på MATtankens sida. Där kommer du att kunna läsa om Mölndals 

kommun som serverar ekologisk ost- och broccolisoppa på stan. Mellerud och 

Munkedals kommuner som båda satsar på ”närproducerat” och närproducerat. 
Skara, Tidaholm, Gullspång, Töreboda och Skövde lyfter passande nog sin 

lokalproducerade grynkorv som i kalendern uppmärksammas just denna dag. I Skara 

satsar man även på att kommunicera på kommunens hemsida och intranät för att 

uppmärksamma och skapa merengagemang kring kommunens offentliga måltider.  

 Skövde går in helhjärtat på Streetfood på svenska till skola och förskola. 

 I Vänersborg har man valt att lyfta demokratifrågan och skapar delaktighet genom 

att låta eleverna rösta fram sin favoriträtt. Samma grepp tar kockarna i Bollebygd där 

gästerna får sätta samman en klimatsmart meny. 

 Delaktighet är även ett grepp som Lilla-Edet tar. Där bjuds utvalda politiker och 

tjänstepersoner in att delta i köksarbete och måltider på förskolor och skolor samt 

delta i köket som lagar maten till särskilda boenden. 

 Herrljunga och Karlsborg bjuder bland annat sina gäster på klimatsmart vildsvin. 

Och visst låter förskolan Myrans meny otroligt lockande 

Myrans vildsvinsbiffar serveras med äppelgräddsås och rostade rotfrukter och potatis 

Vaniljfluff serveras med kardemummagranola och kaneläpplen! 

 

 

 

 

https://www.mattanken.se/mattanken/offentligamaltidensdag/dettahander/vastragotalandslan.4.1dc929ef175cd0e9cb293252.html

