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Sammanfattning 
Huvudsyftet var att utveckla recept och tillaga hållbara och vegetabiliska lunchalternativ till en 

blandkostmeny. De nya måltiderna skulle vara välsmakande och näringsriktiga enligt Nordiska 

näringsrekommendationer (2012). Med hjälp av creative design togs tio vegetabiliska luncher 

fram och näringsberäknades med hjälp av Dietist Net. Det utfördes ett gillandetest och en 

gruppdiskussion med 19 gymnasieelever. Erhållen feedback användes i förbättringsarbetet av 

måltiderna. Slutsatsen blev att genom att planera menyn efter måltider och med grönsaker som 

ungdomarna redan tycker om så skulle de lättare kunna vänja sig vid den vegetabiliska maten. Det 

fanns heller inga svårigheter att ta fram recepten, däremot vad det svårt att nå upp till önskad 

mängd av vitamin D, zink och järn i måltiderna, det fanns även svårigheter att hålla sig till de 

Nordiska näringsrekommendationerna (2012) för innehållet av salt i måltiderna. När det gällde de 

ekonomiska kraven fanns det heller inga direkta skillnader i kostnad vid jämförelse av de 

vegetabiliska menyerna med blandkostmenyerna, då vegetabiliska råvaror generellt sett är 

billigare än animaliska råvaror. Oatlys berikade havredrycken samt iMat var viktiga för att 

tillgodose måltiderna med tillräckliga mängder av B12 och vitamin D, de var dock även de mest 

kostsamma ingredienserna. Ekonomiskt kan det justeras enkelt beroende på vilka mål skolorna har 

med den vegetabiliska kosten. Genom att varva de vegetabiliska måltiderna med 

blandkostmåltider eller använda sig av mejeriprodukter i recepten istället går det att få ner priset 

på måltiderna. 

 

Nyckelord: Vegetabilisk, skolmåltider, hållbar, näringsriktig, välsmakande. 
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Abstract 
The main aim was to develop recipes and prepare sustainable and vegetarian lunch alternatives 

based on a mixed diet menu. Ten vegetarian dishes were developed with creative design and the 

main focus was that the meals should be tasty and nutritious according the Nordic 

recommendations (2012). The nutritional value was estimated through the program dietist Net and 

an appreciation test and a group discussion was performed with 19 high school students. The 

resulting feedback was used to improve the taste and appreciation of the dishes among the 

adolescents. It was concluded that by planning the menu after dishes and vegetables that 

adolescents already enjoy, there would be no reason why they would not enjoy the dishes. There 

were also no difficulties in developing vegetarian recipes, but it was difficult to meet the Nordic 

recommendations (2012) regarding vitamin D, zinc and iron, and it was difficult to avoid high 

levels of salt in the dishes. To generate cost-estimates there were no noticeable differences, 

generally vegetables are cheaper than meat.   Oatlys enriched oat drink and iMat was important to 

ensure adequate amounts of B12 and vitamin D in the meals, however they were also the most 

costly ingredients in the vegetarian dishes. Economically, it can be easily adjusted depending on 

the goals the school set out with the vegetarian diet. By combining the vegetable meals with 

mixed diet meals or using dairy products in the recipes instead, it is possible to bring down the 

prices of the meals. 

 

Keywords: Vegetarian, school meals, sustainable, nutritious, palatable. 
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Förord 
Rapporten är en kandidatuppsats skriven av Sarah Forsberg och Mira Winsa som studerat tre år på 

gastronomiprogrammet på Högskolan Kristianstad. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng 

och fokuserar på att koppla samman programmets kurser och ska visa på att vi som gastronomer 

kan omsätta teoretiska kunskaper till praktiska kunskaper. 

Projektet initierades av Oatly AB, som tillverkar havrebaserade produkter, som var intresserade av 

vegetabiliska recept för den offentliga marknaden. Tillsammans med handledaren Angeliki 

Triantafyllou på Oatly och handledarna Karin Wendin och Karina Birch på högskolan togs en 

projektplan fram, som också har kunnat kopplas till andra kurser, som verksamhetsförlagd 

utbildning.  

Tack till Oatly; Angeliki Triantafyllou för ett intressant projekt men även till Joakim Bjunö för all 

hjälp och stöd under receptutvecklingen samt tillgång till kök och produkter. 

Vi vill tacka Karin Wendin och Karina Birch för all vägledning genom arbetet.  

Även ett stort tack till Peter Bildt på Martin & Servera, studenter och lärare på 

gastronomiprogrammet, familj och Hanna Sepp för all pepp! 

 

Arbetet har utförts tillsammans, men vi har olika ansvarsområden då vi under utbildningen  har 

specialinriktat oss på olika områden. Gemensamt har vi utformat studien, genom provsmakning 

och gruppdiskussion, samt analyserat och diskuterat resultaten. 

 

Sarah: Kostnadsberäkning, creative design, sensorik, sammanställning av resultat av gillandetest 

och gruppdiskussion samt attityder kring mat och smakpreferenser. 

 

Mira: Näringsberäkning, näringsrekommendationer, transkribering, fotografier, baljväxter, miljö, 

hållbarhet och hälsa. 
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1. Inledning 
Klimatfrågan är idag utan tvekan den största utmaningen för mänskligheten (Röös, 2012). 

Livsmedelsproduktionen ska räcka till hela jordens befolkning och befolkningen beräknas öka 

från dagens 7 miljarder till mellan 8,8 och 10 miljarder människor år 2050 (Cleland, 2013). Därför 

är det viktigt att naturresurserna används på ett effektivt och mer hållbart sätt i framtiden för att 

maten ska räcka till alla. Vi har blivit mer beroende av varandra genom globaliseringen, vilket har 

lett till miljöproblem som måste lösas gemensamt av oss alla (Cleland, 2013).  

År 2011 presenterade Europeiska kommissionen en plan för att minska utsläppen av växthusgaser 

inom EU med 80-95 % till år 2050 jämfört med år 1990 (Europeiska Kommissionen, 2011). För 

att minska klimatpåverkan arbetar Sverige efter 16 miljökvalitetsmål, varav de flesta berör 

jordbruket (Röös, 2012). Målet är att utsläppen ska minskas till cirka 2 ton CO2-ekvivalenter per 

person och år till år 2050 jämfört med dagens cirka 10 ton CO2-ekvivalenter per person och år, av 

dagens förbrukning står maten för 2 ton CO2-ekvivalenter, där köttet är den största bidragande 

faktorn (Naturvårdsverket, 2008).  

I Sverige äter vi idag omkring 85 kg kött per person och år (Hjerpe, 2012). Konsumtionen av kött 

har ökat med 33 % mellan 1980 och 2012 (Lööv et al, 2013), och idag konsumeras 24 kg mer kött 

per person och år jämfört med år 1995 (Dahlin & Lundström, 2011). Framförallt har 

konsumtionen av nötkött som ökat i Sverige (Hjerpe, 2012), och studier har visat att utsläppen 

från djurhållningen kan stabiliseras genom en minskning av köttkonsumtionen (Lagerberg & 

Fogelberg, 2008).  

För att klara av pågående klimatförändringar måste våra vanor och mönster förändras 

(Naturskyddsföreningen, u.å.) till exempel skulle högre beskattning av nötkött kunna vara ett 

alternativ. Men även mer klimatinformation till medborgarna och en förändring av offentliga 

måltider skulle kunna minska konsumtionen (Hjerpe, 2012). Det nordiska ministerrådet (2012), 

har tagit fram nordiska näringsrekommendationer (NNR, 2012) där vi rekommenderas att äta ett 

vegetariskt alternativ varje dag och begränsa intaget av rött kött, vilket kan göras genom att ersätta 

köttet med mer vegetabilier.  

Att minska konsumtionen av kött och andra animaliska livsmedel och istället införa mer 

vegetabilier i kosten är inte bara bra för miljön utan bidrar även till god hälsa enligt Dahlin & 

Lundström (2011). Eftersom den vegetabiliska kosten består av större mängd grönsaker, frukter, 

baljväxter, nötter, frön och spannmål blir sammansättningen av fetter, proteiner och kolhydrater 
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näringsmässigt bättre än blandkost (Isenrot, 2011). Vid helt vegetabilisk kost är det dock viktigt 

att måltiderna planeras väl för att nå upp till näringsrekommendationerna (NNR, 2012). 

Sedan 2010 är det lag på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga och kostnadsfria i grundskolan 

(2010:800, 11 kap, § 13), men lagen gäller dock inte i gymnasieskolan. SkolmatSverige tog år 

2013 reda på hur grundskolorna uppfyllde de svenska näringsrekommendationerna för järn, D-

vitamin, fibrer och fettkvalitet (SkolmatSverige, 2013). Det visade sig att endast 12 % av 

grundskolorna uppfyllde näringsrekommendationerna, och D-vitamin var det som skolorna hade 

svårast för att uppfylla (SkolmatSverige, 2013). Då måltiderna i gymnasieskolorna inte är 

näringsberäknade finns det anledning att tro att måltiderna har en sämre näringsmässig kvalitet.  

Examensarbetet är ett samarbete mellan gastronomistudenter på Högskolan Kristianstad och Oatly 

AB. Oatly AB producerar havrebaserade produkter som kan användas som substitut till 

mejeriprodukter. De vill ha goda och näringsriktiga vegetabiliska recept där deras produkter har 

använts, för att visa på deras produkters mångsidiga användningsområden. Recepten ska användas 

som inspiration till den offentliga marknaden, såsom storkök och därför riktar sig arbetet till 

gymnasieskolkök som vill bli mer hållbara, genom att blanda in mer vegetabilier i måltiderna. 

Tillsammans med det växande intresset för hållbarhet och klimat kan det tänkas att de framtida 

måltiderna som serveras i skolor kan innehålla mindre andel animalier mer vegetabilier, eftersom 

klimatet kräver det.  
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2. Syfte 
Huvudsyftet var att utveckla recept och tillaga hållbara vegetabiliska lunchalternativ. De nya 

måltiderna ska vara välsmakande och näringsriktiga. 

Ytterligare ett syfte var att sätta måltiderna i ett näringsmässigt perspektiv genom att planera 

heldagsmenyer, samt att anpassa måltiderna efter de ekonomiska krav som gäller i 

gymnasieskolkök.   

Fokus var att ta fram tio lunchalternativ till traditionella blandkostmåltider.  

2.1 Frågeställning 
- Vilka vegetabiliska lunchalternativ till blandkost kan gymnasieskolkök använda sig av? 

- Hur kan en hel dags måltider samverka för att uppnå kraven på näringsriktighet? 

- Håller de vegetabiliska recepten kraven på ekonomi som finns i gymnasieskolkök? 

- Vilka utvecklingsförslag har ungdomar till de vegetabiliska måltiderna? 

2.2 Krav 
Måltiderna som togs fram i arbetet ska vara anpassade till gymnasieskolkök, vilka ofta har 

begränsat med tid och en snäv budget. Arbetets struktur följer Livsmedelsverkets; Bra mat i 

skolan (2013), vilken anger att en skolmåltid ska vara god, näringsriktig, hållbar, trivsam, 

integrerad och säker. Måltiden ska vara trevlig, behaglig och lärorik och samtidigt ge energi och 

näring till eleverna så att de kan prestera bra i skolan. Grupptryck och påverkan från kompisar 

påverkar implementeringen av nya måltider, därför diskuteras även detta i rapporten. Nedan följer 

en lista på kraven som recepten ska uppnå: 

- God: De som ska äta maten ska genom tester bedöma måltiderna som välsmakande. 

- Näringsriktig: Måltiderna ska anpassas till näringsrekommendationerna (NNR, 2012).  

- Prisvärd: Råvarorna till måltiderna ska kosta mellan 6,74 och 16,26 kronor per portion. 

Begreppet goda måltider kan innebära många subjektiva åsikter som gör det svårt att mäta hur 

pass god en måltid är, då det varierar från person till person. Vi har därför valt att definiera god 

som välsmakande och mäta denna parameter genom gymnasieungdomarnas gillande. 

Skolmatens vänner (2013) har i en rapport skrivit om vad luncher kostar i de svenska 

gymnasieskolorna 2013, kostnaderna sträcker sig mellan 6,74 och 16,26 kronor per portion, vilket 
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innebär en stor variation mellan kostnaderna. Ett mål var att hålla sig mellan dessa kostnader för 

att gymnasieskolköken ska ha möjlighet att använda sig av recepten.  

3. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången syftar till att ge en bild av forskningen kring klimat och hållbara måltider, 

samt hur forskningen kan sättas i relation till näringsriktiga och vegetabiliska måltider. Den syftar 

även till att lyfta fram de svårigheter och barriärer som finns kring skolmat till ungdomar. Det 

mynnar sedan ut i ett stycke där relevansen för examensarbetet presenteras. 

3.1 Vegetabilisk kost  
Den vegetabiliska kosten innehåller mycket frukter, grönsaker och baljväxter som innehåller 

antioxidanter, fibrer, fleromättade- och enkelomättade fettsyror som kan minska risken för 

hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, stroke, övervikt och cancer (Ask & Strindlund, 2014). 

En större andel vegetabilier bidrar även till lägre BMI och ett lägre blodtryck, vilket också kan 

vara positivt för hälsan (Winston, 2010). Vegetabilisk kost innehåller ofta mycket baljväxter, så 

som bönor, linser och ärter, vilka innehåller protein, enkel- och fleromättat fett, folat, järn, fibrer 

och andra kolhydrater (Lagerberg Fogelberg, 2008).  

Det är främst stärkelse som utgör energikälla i kolhydrater, medan ett högt fiberinnehåll bidrar till 

mättnadskänsla (Ask & Strindlund, 2014). Med en kost bestående av mer baljväxter, grönsaker, 

frukt och spannmål brukar det inte vara svårt att uppfylla de nordiska näringsrekommendationerna 

(NNR, 2012) för 25-35 gram fiber per dag. Det finns gelbildande fibrer i baljväxter, som genom 

fermentation i tarmen kan ge näring till tarmen och stimulera tarmbakterierna, vilka hjälper oss att 

bryta ner och ta upp näringen från maten. Det finns även betaglukaner i havre och havreprodukter 

som ger samma näringsgivande effekt till tarmbakterierna (Ask & Strindlund, 2014). 

Det är viktigt att få i sig alla de nio essentiella aminosyrorna, men den vegetabiliska kosten kan 

göra det svårt att få i sig tillräckligt med högkvalitativt protein, därför bör kosten bestå av mycket 

baljväxter, grönsaker och spannmål för att kunna täcka proteinbehovet (Livsmedelsverket, 2013f). 

Baljväxter är växtrikets främsta proteinkälla med ett högt innehåll av essentiella aminosyror 

(Garpendal & Widell, 2009), de innehåller tre gånger så mycket protein jämfört med cerealier 

(Jonsson, Marklinder, Nydahl & Nylander, 2007). Men proteininnehållet i de nordiska ländernas 

kosthållning ofta är väldigt högt, ibland uppemot 2-3 gånger högre än vad kroppen behöver (Ask 

& Strindlund, 2014). Därför kan man minska proteinintaget, men om man endast livnär sig på 

vegetabilier är det viktigt att veta att vegetabiliskt protein har lägre tillgänglighet än animaliskt 
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protein, och på grund av detta rekommenderas en större mängd högkvalitativt protein till personer 

som väljer denna typ av kost (Venti & Johnston, 2002).  

Den helt vegetabiliska kosten kan ofta vara problematisk ur näringssynpunkt, då vissa 

näringsämnen endast eller delvis förekommer i animalier. Mest problematiskt är intaget av 

vitamin B12 som nästan uteslutande förekommer i animaliska livsmedel såsom mjölk, ägg, kött 

och fisk (Herrmann, Schorr, Pruschwitz, Rassoul & Richter, 2001). Även D-vitaminintaget kan bli 

för lågt i en helt vegetabilisk kost, då vitaminet främst förekommer i fisk och ägg (Lamberg-

Allardt, 2006). D-vitamin finns även till viss del i svamp och kan syntetiseras av huden genom 

solljus under sommarhalvåret (Lamberg-Allardt, 2006). Kosten har också ofta brist på selen, zink 

och kalcium (Larsson & Johansson, 2005), och därför är det extra viktigt att den vegetabiliska 

kosten planeras väl så att alla rekommendationer uppfylls.  

Det finns berikat margarin, mjölk och mjölksubstitut som innehåller en större mängd vitamin B12, 
D-vitamin och kalcium, som kan vara bra att välja då vitaminerna och mineralerna är nödvändiga 

för att kroppen ska fungera normalt. Oatly har berikade havrebaserade mjölksubstitut som 

fungerar bra som måltidsdryck eller i matlagning för att höja innehållet av vitamin D, vitamin B12, 

kalcium och riboflavin. Oatlys produkter innehåller även betaglukaner som stimulerar 

tarmbakterierna (Ask & Strindlund, 2014). Eventuellt kan även kosttillskott adderas till en 

helvegetabilisk kost för att täcka behovet av näring.  

3.2 Måltider för gymnasieskolor 
I skollagen (2010:800, 11 kap, § 13) har det fastställts att skolmåltiderna i grundskolan ska vara 

kostnadsfria och näringsriktiga, vilket innebär att de ska planeras så att de Nordiska 

Näringsrekommendationerna (NNR, 2012) följs. Skollagen om näringsriktiga skolmåltider 

(2010:800, 11 kap, § 13) gäller endast i grundskolan och inte i gymnasieskolan, vilket gör att 

måltiderna kan skilja sig åt mellan skolorna.  

Skolmatens vänner genomförde 2013 en undersökning för att kartlägga skolmåltiderna i Sveriges 

kommuner. Undersökningen visade att 57 % av kostcheferna näringsberäknade måltiderna till 

gymnasieskolan (Skolmatens vänner, 2013). Cirka 58 % av gymnasieskolorna serverade två olika 

måltider varje dag att välja mellan, varav 71 % av gymnasieskolorna serverade ett vegetariskt 

alternativ varje dag (Skolmatens vänner, 2013). SkolmatSverige (2013) genomförde en liknande 

undersökning i grundskolorna under läsåret 2012/2013, som visade att 45 % av skolorna serverade 

två olika måltider och 45 % av skolorna serverade ett vegetariskt alternativ varje dag.  
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De finns många faktorer som påverkar ungdomars matvanor, både miljömässiga och individuella. 

De miljömässiga faktorerna kan till exempel vara; föräldrar/familj, grupptryck, socioekonomiska 

och sociokulturella förväntningar, medan de individuella faktorerna utgörs av fysiska, religiösa, 

känslomässiga, värderande faktorer. Faktorerna interagerar med varandra och påverkar beteendet. 

Ungdomarnas livsmedelsval upplevs och styrs ofta av starkare hungerkänslor, vilket är resultatet 

av det högre energibehov som skapas på grund av tillväxtspurt. Ungdomar verkar enligt Kröler, 

Rasmussen, Brug, Klepp, Wind & Due (2011) basera  sina livsmedelsval på smak, hunger,  

tillfredställning och utseende. Elever som inte tycker om maten som serveras i gymnasieskolan 

kan köpa egen mat utanför skolan, valet blir ofta skräpmat, godis, läsk och chips istället. Det kan i 

längden leda till förändrade måltidsmönster och övervikt (Langley-Evans, 2009). Påverkan genom 

grupptryck är också stark enligt Larsson, Rönnlund, Johansson & Dahlgren (2003) och vänner och 

idoler är också viktiga faktorer för ungdomar under tonåren i skapandet av identitet samt vid 

bekräftelse och grupptillhörighet.  

Många kommuner har en kostchef som har valt att gå in och reglera skolmaten på olika sätt, i 

Östersund har kommunen infört en vegetarisk veckodag i skolan för att minska andelen kött i 

skolan (Östersunds kommunfullmäktige, 2010). I Kristianstads kommuns livsmedelspolicy finns 

även riktlinjer för ökad andel vegetabilier och säsongsanpassning av skolmaten (Kristianstads 

kommun, u.å.). Det är viktigt att kommunerna är måna om barnens och ungdomarnas hälsa 

(Dahlin & Lundström, 2011), genom att ha en kostchef som påverkar skolorna. Denne kan sätta 

upp mål, hälso- och miljöanpassa och ge förslag på åtgärder, så att skolmåltiderna blir bättre. 

Kostchefen kan exempelvis sätta upp regler för hur ofta vegetabiliska måltider ska serveras i 

skolan (Hjerpe, 2012).  

3.3 Implementering av vegetabiliska måltider 
Måltiderna ska vara goda och näringsriktiga för att ge den energi och mättnadskänsla som elever 

behöver, då prestationen i skolan kväver energi (Bra mat i skolan, 2013). En trött och hungrig elev 

fokuserar oftast på annat än skolarbetet (Langley-Evans, 2009).  

Livsmedelsverket (Bra mat i skolan, 2013) har gett ut råd för att optimera skolmåltiderna på olika 

sätt. De utgår ifrån ett pussel bestående av sex stycken pusselbitar för att uppnå bra skolmåltider, 

vilka är; god, näringsriktig, hållbar, trivsam, integrerad, och säker. Därefter följer sex stycken 

avsnitt där pusselbitarnas innebörder diskuteras och kopplas till implementeringen av 

vegetabiliska måltider.  
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Figur 1. Livsmedelsverkets pusselbitar för säkerställning av optimala skolmåltider. Hämtad från Bra mat i skolan 
(2013).  
 

3.3.1 God 
Goda måltider gör att eleverna äter och får energi till att koncentrera sig i skolan (Ross & Wu, 

1995). De elever som inte tycker om skolmaten kan välja att köpa mat på annat håll, vilket medför 

en risk för att de ska välja onyttigheter, så som skräpmat, godis, läsk och chips istället, som i 

längden kan leda till förändrade måltidsmönster och övervikt (Langley-Evans, 2009). Därför är 

menyplanering är en viktig del av arbetet för få fram måltider som eleverna tycker om 

(Lombardini & Lankoski, 2013). Det är även viktigt att skolmaten serveras på rätt sätt, så att den 

presenteras snyggt och lockar aptiten hos ungdomarna. Maten kan locka ögat genom att exponeras 

vackert (Dahlin & Lundström, 2011).  

När man planerar vegetabiliska måltider kan man hämta inspiration och kunskap från andra 

kulturer som har mer vegetarisk mat, som exempelvis Indien och mellanöstern (Dahlin & 

Lundström, 2011). Vid implementeringen av vegetabiliska alternativ kan man överväga att servera 

det vegetabiliska alternativet före kötträtten så att ungdomarna får chansen att välja den mer 

främmande måltiden före den vanliga. Man kan även välja att presentera den vegetabiliska 

måltiden högst upp i menyn för att göra den känns mer naturlig i sin förekomst (Dahlin & 

Lundström, 2011).  

De vegetabiliska måltiderna kan tyckas främmande och avskräckande för eleverna och därför kan 

fördelar lyftas fram så som hållbarhet- och miljöaspekter genom att använda olika märkningar 

(Dahlin & Lundström, 2011). Märkningar av måltiderna bör vara tydlig men ska för den delen inte 

bli avskräckande, exempel på detta är användandet av orden ”vegetarisk” eller ”vegansk” som kan 

ha negativa effekter vid implementeringen av vegetabilisk skolmat, istället kan man använda 

uttryck som ”dagens hållbara” eller ”dagens grönsaksrätt”, eller använda olika miljömärkningar 

(Dahlin & Lundström, 2011). 
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Ungdomar uppfattar ofta att hälsosam mat är mindre god och tenderar till att ha känslomässiga 

reaktioner till mat, vilka kan kopplas till neofobi (rädsla för att testa ny mat). Studier av 

Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon & Trew et al. (2006) har visat att ungdomar ogillar gröna 

grönsaker, oprocessat kött och skaldjur, och att de ofta kategoriserar livsmedel som antingen bra 

eller dåliga. Enligt Krøler et al. (2011) föredrar barn och ungdomar generellt frukt framför 

grönsaker, vilket framförallt beror på frukters höga sötma. Grönsaker däremot förknippas med 

bitter och sur smak samt tråkig, menlös och för stark (Krøler et al. (2011).   

Faktorer som påverkar barn och ungdomars preferenser när det gäller frukt och grönsaker är 

ibland annat utseende; både mognadsfas och färg, doft samt konsistenser och texturer menar 

Krøler et al. (2011). Barn och ungdomar förväntar sig att vissa färger på grönsaker smakar på ett 

speciellt sätt och kategoriserar på så sätt till exempel gröna grönsaker som oaptitliga på grund av 

sin ofta beska smak. När det gäller konsistenser och texturer föredrar barn och ungdomar generellt 

krispiga, saftiga, färska och råa grönsaker och kokta grönsaker förknippas ofta som mosiga, 

mjöliga, klibbiga och slemmiga. Kokta grönsaker förknippas också ofta med skolmåltider. Vid val 

av frukt och grönsaker är utseendet viktigt, då de är skeptiska till rynkiga, fläckiga och övermogna 

frukter och grönsaker, traditionella salladsgrönsaker uppskattas oftast och anses inte tillhöra 

kategorin grönsaker utan kategoriseras som en egen kategori av livsmedel (Krøler et al. (2011). 

Krøler et al. (2011) menar också att ogillandet baseras på fördomar, fördomar som de menar kan 

begränsas med kunskap genom att låta barn och ungdomar få vara med och plantera och skörda.   

Dahlin & Lundström (2011) skriver att mer förslag och inspiration till skolor om köttfria 

alternativ, såsom vegetabiliska köttbullar, hamburgare och pizza, skulle öka möjligheterna för 

ungdomarna att välja klimatsmart. Men det kan även vara bra att utbilda ungdomarna om klimat, 

så att de förstår varför vi ska leva mer hållbart och minska växthusgasutsläppen (Hjerpe, 2012).  

De vegetabiliska måltiderna som tas fram i det här arbetet anpassas efter blandkostmenyer då det 

har framkommit att ungdomar har lättare att ta till sig de rätter som de redan känner till (Stevenson 

et al, 2006). För att ta tillvara på detta används välkända blandkosträtter som sedan förändras till 

mer hållbara och hälsosamma vegetabiliska alternativ. 

3.3.2 Näringsriktig 
Skolmåltiderna ska vara näringsriktiga och följa näringsrekommendationerna (NNR, 2012), med 

huvudsak för näringsämnena som anges i Bra mat i skolan (2013). Skollagen om kostnadsfria och 

näringsriktiga måltider i grundskolan (2010:800, 11 kap, § 13) innebär att skolornas 
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måltidspersonal eller kommunens kostchef måste anpassa sig och näringsberäkna skolmåltiderna. 

Näringsriktiga måltider främjar inlärning, koncentrationsförmåga och hälsan (Ross & Wu, 1995), 

vilket är viktigt då barnen går i skolan för att lära sig. Enligt Ask och Strindlund (2014) kan 

vegetabilisk kost vara gynnsam för barn och ungdomar, och bidra med hälsosammare matvanor 

senare i livet. 

Vid intag av en helt vegetabilisk kost uppstår komplikationer när det gäller näringsabsorptionen. 

Det finns fytinsyror, en slags antioxidant (Belahsen, Chaoui & Faid, 2006), som hämmar upptaget 

av bland annat järn och kalcium (Poutanen, Flander & Katina, 2009). Fytinsyran finns främst i 

fullkornsprodukter och för att kunna tillgodose sig de viktiga mineralerna bör man minska 

innehållet av fytinsyra, det kan göras med hjälp av syrning, genom surdegsjäsning eller 

mjölksyrning (Katina et al., 2005; Moroni, Dal Bello & Arendt, 2009).  

Det finns även polyfenoler som hämmar upptaget av järn, vilka finns i exempelvis te, kaffe och 

vin (Livsmedelsverket, 2013c). Absorption av järn påverkas positivt av vitamin C (Samman, 

2007) i synnerhet från färska frukter och grönsaker (Bra mat i skolan, 2013). Upptaget ökar även 

om kroppen har ett behov av mer järn (Samman, 2007). Zinkupptaget påverkas positivt av 

animalier (NNR, 2012), vilket innebär att en helt vegetabilisk kost bidrar med en sämre 

absorption, därför rekommenderas man att ha ett 25-30 % högre intag av zink om man uteslutande 

äter vegetabilier (NNR, 2012).  

3.3.3 Hållbar 
Hållbara måltider kan innebära allt från hållbar gödsling och odling av råvaror och utsläpp av 

växthusgaser till minskning av svinn i skolan och god planering av skolmåltiderna (Bra mat i 

skolan, 2013). Genom närmre kontakt mellan måltidsplanerare och skolmåltidspersonal kan 

planeringen av maten bli bättre så att rester kan tas tillvara så att svinnet kan minska (Hjerpe, 

2012). Men även måltidsmiljön inverkar på mängden svinn, eftersom stressade elever äter sämre 

och lämnar mer kvar på tallriken (Bra mat i skolan, 2013).  

Klimatpåverkan skiljer sig åt mellan olika livsmedel, och kött är den livsmedelsgrupp som har 

störst klimatpåverkan av alla våra livsmedel, se tabell 1 (Röös, 2012). Vid användning av mer 

vegetabilier och färre animalier kan måltidens klimatpåverkan minskas, hur stor denna minskning 

är beror på måltidens innehåll. I tabell 1 går det att se att nöt- och lammkött toppar listan med 21-

26 kg CO2-evivalenter per kg produkt. Korna ger ett stort utsläpp eftersom de bildar metan- och 

lustgas då de idisslar. Fisk och fågel har ett utsläpp på 3 kg CO2-evivalenter per kg produkt, 
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medan mjölk och ägg har ett utsläpp på 1-1,5 kg CO2-evivalenter per kg produkt. Men det har 

även stor betydelse vilka vegetabiliska alternativ som används, potatis, rotfrukter, spannmål och 

baljväxter har ett utsläpp på mellan 0,2 och 0,7 kg CO2-ekvivalenter per kg produkt, vilket kan 

jämföras med Quorn som har ett utsläpp på 4 kg CO2-evivalenter per kg produkt. Även tofu bidrar 

med större klimatpåverkan jämfört med de andra mindre förädlade vegetabilierna potatis, 

rotfrukter, spannmål och baljväxter (Audsley, Brander, Chatterton, Murphy-Bokern, Webster & 

Williams, 2009), och därför är bra att även dra ner på konsumtionen av sådana produkter, såsom 

Quorn och tofu.  

Tabell 1. Klimatpåverkan av olika livsmedel per kg ren produkt (Röös, 2012.) 

kg CO2-ekvivalenter/kg produkt 

Nötkött 26 Ägg 1,5 

Lammkött 21 Nötter 1,5 

Ost 8 Mjölk  1 

Fläskkött 6 Baljväxter 0,7 

Quorn 4 Mjöl 0,6 

Fågelkött 3 Rotfrukter 0,2 

Fisk 3 Potatis 0,1 

 

Nötköttskonsumtionen ökar i Sverige, och samtidigt visar siffror att produktionen av svenskt 

nötkött har minskat. Det beror på att importen av nötkött har ökat eftersom produktionen har 

flyttat till andra länder (Hjerpe, 2012), vilket i sin tur belastar klimatet ytterligare då köttet måste 

fraktas längre sträckor.  

Den svenska konsumtionen av kött består till största delen av gris, sedan av nöt och kyckling. I 

tabell 2 redovisas hur stor andel av köttkonsumtionen som kommer från respektive djurslag. 

Konsumtionen av övrigt kött, så som lammkött är mindre än 15 kg (Dahlin & Lundström, 2011).  

Tabell 2. Hur stor andel av Svenskarnas köttkonsumtion som  
kommer från respektive djurslag (Dahlin & Lundström, 2011). 

Djurslag Konsumtion i kg 
Gris   36 

Nöt   26 

Kyckling   16 

Lamm <15 
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Svensk köttkonsumtion är inte enbart negativt för miljön, utan har också positiva effekter då 

betande djur bidrar till bevarandet av landskapsmiljöer. De öppna landskapen gör också att många 

andra djur- och växtarter kan trivas och fortplantas, vilket i sin tur bidrar till en biologisk 

mångfald (Hjerpe, 2009). 

Det odlas mycket grödor på våra svenska åkrar och uppemot 70 % av spannmåls- och 

baljväxtodlingen går direkt till djurfoder. Det kan vara bra att ur ett miljöperspektiv äta 

vegetabilierna direkt istället för att vegetabilierna ska ta omvägen via djuret. Resan från jord till 

bord kan då förkortas, och genom att välja mer vegetabilisk kost kan vi ta bättre hand om vårt 

klimat (Naturskyddsföreningen, u.å.).  

Studier har gjorts för att jämföra skillnaderna på växthusgasutsläpp mellan blandkost och lakto-

ovo-vegetarisk kost, vegetabilier kompletterade med mjölk och ägg. Studierna visade att om hela 

Sveriges befolkning skulle äta lakto-ovo-vegetarisk kost så kunde de totala utsläppen av 

växthusgaser minska med cirka 10 % (Clarin & Johansson, 2009). Den helt vegetabiliska kosten, 

även kallad vegansk kost, som innebär att man inte äter några animalier alls, skulle bidra med 

ytterligare minskning av växthusgasutsläpp. Det har även skapats en ny benämning av 

halvvegetariska måltider, så kallade demitariska alternativ, där man halverat innehållet av kött i en 

måltid och ersatt köttet med vegetabilier (Dahlin & Lundström, 2011).  De demitariska måltiderna 

kan vara bra då man långsamt vill övergå till fler vegetabilier, eftersom utbytet inte sker lika tvärt, 

som vid övergång från blandkost till en mer vegetabilisk kost.  

3.3.4 Trivsam 
Måltidsupplevelsen ska även vara trivsam och utan stress, eftersom en stressad elev äter sämre. 

Skolmatsalen är en mötesplats för elever och lärare, där alla ska känna sig lika välkomna. 

Matsalen ska vara trevlig och behaglig, genom en bra utformning av lokalen och regler för hur 

man ska bete sig. Skolmåltiderna ska serveras vid en tid som passar för eleven och eleven ska 

känna att den har tillräcklig tid på sig att äta maten (Bra mat i skolan, 2013). På senare tid har det 

även blivit allt vanligare med elever som väljer vegetarisk kost som specialkost, och genom en 

god planering och ett stort engagemang från skolköken kan man tänka om och istället erbjuda alla 

elever vegetarisk mat så att de med specialkost inte känner sig annorlunda (Messina & Reed 

Mangels, 2001). Eleverna kan heller inte tvingas att äta vegetabilisk mat, men däremot kan det 

vara bra att ge möjligheten till vegetabilisk mat för alla, så att de kan vänja sig vid mer 

vegetabilisk kost i den takt de vill (Lombardini & Lankoski, 2013). 
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Det finns mycket som kan påverka ungdomars matvanor, det kan vara allt från familj och vänner 

till fysiska och känslomässiga faktorer som spelar in i de matval de gör. Men även måltidspersonal 

och lärarnas åsikter och attityder kan spela in i skapandet av bra och regelbundna måltider 

(Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 2006).  

3.2.5 Integrerad 
Skolmaten kan integreras i skolans alla ämnen, genom att ta tillfället i akt att lära eleverna 

sambanden mellan mat och klimat, miljö och hälsa. Exempelvis kan man öka kunskapen hos 

eleverna om vegetabilier genom undervisning på hem- och konsumentkunskapslektionerna och i 

de samhälls- och naturorienterande ämnena redan i grundskolan (Dahlin & Lundström, 2011). 

Även genom pedagogiska måltider i skolmatsalen kan man ge ungdomarna större kunskap om 

råvaror och ökad förståelse för hur en måltid bör se ut och varför (Bra mat i skolan, 2013). Ökad 

kunskap om klimatsmarta råvaror och måltider gör att eleverna kanske förstår innebörden i att äta 

sådana måltider. Även kampanjer för köttfria dagar och temadagar kan vara användbara för att 

implementera ny mat, då det kan väcka intresse hos eleverna (Hjerpe, 2012). 

3.3.6 Säker 
För att ingen elev ska bli sjuk av att äta maten i skolan ska skolmaten vara säker, genom att ha 

goda rutiner för allergener, hygien och hantering av råvaror. Men även genom bra märkning av 

måltiderna till eleverna och förståelse för specialkost i skolköken (Bra mat i skolan, 2013). 

3.4 Resurser 
I skolor finns ofta en snäv budget, vilket gör att måltidernas kostnader inte får vara alltför höga. 

Vid måltidsplaneringen kan man anpassa sig efter vilka livsmedel som är dyra och som man 

därför kan använda mindre av, exempel på sådana är kött, fisk, färdiga kryddblandningar och 

färdiga vegetariska köttsubstitut, som sojakorv och Quornfiléer. Ekonomin påverkas också av hur 

mycket mat som slängs i skolan, matsvinnet i skolor är ca 35 % av all den mat som produceras, en 

siffra som många kommuner vill minska (Bra mat i skolan, 2013). Skolköken kan effektivisera 

användandet av råvaror genom att använda sig av hela frukter och grönsaker, man kan uppmuntra 

eleverna att ta lagom mycket mat i buffén och engagera dem genom att be dem väga hur mycket 

mat de slänger (Bra mat i skolan, 2013). Säsongsanpassning av måltider är något som kan arbetas 

mer med i storkök, för att klimatet ska bli bättre, då tillgången av klimatvänliga råvaror styr vad vi 

äter istället (Lagerberg Fogelberg, 2008). 
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Livsmedelsverket gav 2008 ut en rapport om miljöanpassade kostråd som listar hållbara 

livsmedel. Förutom minskningen av kött, tar de upp fördelar med att konsumera mer svenska 

frukter, bär, grönsaker och spannmål för att minska belastningen på klimatet, och att konsumera 

en mindre mängd bananer, vindruvor och citrusfrukter då dessa måste fraktas långt. Kött och 

andra animaliska produkter har ett högre koldioxidutsläpp jämfört med vegetabilier, se exempel i 

tabell 1, och därför består hållbara måltider till mindre del utav animalier och mer vegetabilier.  

Hållbar kost rekommenderas innehålla mer grova grönsaker, så som rotfrukter, vitkål, spenat, 

broccoli och blomkål, för att de innehåller mer näringsämnen och klarar lagring bättre än 

exempelvis sallat, tomat, gurka (Livsmedelsverket, 2008). Morot dominerar vår konsumtion av 

rotfrukter, och därför bör andra bra rotfrukter lyftas fram, exempel på sådana är palsternacka, 

rotselleri, kålrot och rödbeta.  

Lagerberg Fogelberg (2008) rekommenderar att minska på bland annat ris, smör, palmolja och 

olivolja. Ris odlas i många delar av världen och bidrar med stora utsläpp av metangas och 

minskad tillgång på rent vatten som kan användas av befolkningen i dessa länder (Lagerberg 

Fogelberg, 2008). Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt att i Sverige ersätta riset med inhemskt 

odlad potatis eller spannmål, så som vete, havre, råg och korn. Ur miljö- och näringssynpunkt kan 

man välja rapsolja framför smör, palmolja och olivolja (Lagerberg Fogelberg, 2008), då rapsoljan 

innehåller en bra balans mellan enkel- och fleromättat fett. 

Många baljväxter finns att hitta torkade eller konserverade, men även färska och frysta baljväxter 

går att få tag på. I största mån ska man för att minska klimatbelastningen använda sig av torkade 

baljväxter eftersom de konserverade baljväxterna väger mycket mer, och kräver således mer 

energi vid transport (Jonsson et al. 2007). De torkade baljväxterna är däremot mycket enkla att 

frakta och förvara, och om de lagras på rätt sätt kan de förvaras i åratal utan att kvaliteten 

försämras (Garpendal & Widell, 2009). 

Idag odlas baljväxter i många delar av världen, men en stor del av odlingen sker i 

låginkomstländerna. Odlingen av baljväxter bör öka i Sverige, då det är bättre ur miljösynpunkt att 

äta inhemskt odlade bönor, istället för baljväxter som kanske har fraktats över halva jordklotet. I 

Sverige odlas mycket bruna bönor på Öland eftersom lantbrukarna får miljöersättning för 

bevarandet av denna lokala och traditionella sort. Men i Sverige finns även möjlighet till odling av 

andra baljväxter, så som vita, svarta och röda bönor men intresset och kunskapen för 

baljväxtodlingen i Sverige är inte tillräckligt stort, främst utgör Gotland, Öland och sydöstra 

delarna av Skåne bra odlingsmöjligheter av diverse bönor (Fogelberg, 2008). Det har gjorts 
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provodlingar på utländska bönor som odlas i liknande klimat, som visat att odling av bland annat 

kidneybönor, svarta bönor och borlottibönor fungerar väl även i Sverige (Fogelberg, 2008).  

Det finns många sojabaserade vegetariska alternativ till kött som har lägre klimatpåverkan än kött, 

som sojakorv och sojafärs. Soja är en baljväxt som innehåller mycket fullvärdigt protein, men som 

även har nackdelar då det är mycket allergent. Idag är utbudet av sojaprodukter stort i butikerna. 

Det beror troligtvis på att utvecklingen av sådana produkter har skett i USA där tillgången på 

närodlad soja är stor, i Sverige hade det kanske varit mer aktuellt med en produkt gjord på ärtor 

eller spannmål. Sojan i produkterna har dessutom importerats från många olika delar av världen, 

vilket innebär långa transportsträckor (Lagerberg Fogelberg, 2008). 

3.5 Receptutveckling 
Produktutveckling bygger på en unik idé som i kundens ögon särskiljer sig ifrån andra produkter 

och på så sätt levererar unika fördelar och ett överlägset värde för kunden. För att lyckas med detta 

krävs det kundfokusering och ständig återkoppling till målgruppen under hela produktutvecklings-

processen (Cooper, 2001). 

Creative design är en metod som används vid produktutveckling som bygger på en experimentell 

design, där de experimentella delarna kombineras med kreativitet och livsmedelskunskap. 

Metoden används först efter att ett koncept formulerats och viktiga attribut har identifierats. De är 

viktigt att medarbetare med kunskap ifrån alla delar av verksamheten ingår i projektet för att få ett 

bra resultat. Det kan vara kockar, säljare, inköpare, ekonomer, marknadsförare, logistiker, 

förpackningsdesigner och maskinoperatörer (Naes & Nyvold, 2004). 

Creative design fokuserar på att ta fram prototyper efter de bestämda attributen och arbetet delas 

in i tre steg. I det första steget tas idéerna fram och utformas. I det andra steget tas sedan 

prototyper fram för sensorisk analys innan de i tredje steget testas på konsumenten. Därefter tas 

beslut om eventuell lansering eller förbättring med hjälp av den feedback som erhållits från 

konsumenten (Naes & Nyvold, 2004). 

I produktutveckling används sensoriska tester för att kunna bedöma hur mycket konsumenterna 

gillar en produkt. Bedömningen sker utifrån en hedonisk skala där den optimala 

frekvensfördelningen ligger mellan 1-9. Konsumenten får smaka, lukta, se och känna på prover 

som presenteras i randomiserad ordning och bedömarna får bedöma det egna gillandet om de 

efterfrågade egenskaperna och dess helhetstryck. Bedömarna väljs slumpvis ut efter deras 
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konsumtionsvanor och genom demografiska och geografiska data. För att sedan kunna se hur 

bedömarna värderar de olika produkterna kan resultatet presenteras i diagram (Lundgren, 1981). 

Kvalitativa intervjuer används för att identifiera egenskaper och uppfattningar hos något, allt ifrån 

nyanserade beskrivningar i respondenternas livsvärld till speciella företeelser som anses vara 

undantag. Eftersom respondenternas ”sanna” svar inte kan avgöras i förväg, går det inte att på 

förhand formulera eventuella svarsalternativ. Därför lämpar sig bäst kvalitativa 

undersökningsmetoder för ändamålet (Patel & Davidsson, 2011). Resultaten kan sedan öka 

förståelsen för marknaden, konsumenten, trender och efterfrågan (Wibeck, 2010). 
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4. Material & metod 
En informationssökning gjordes på Högskolan Kristianstads bibliotek, både i Summon som 

inkluderar alla databaser i sina sökningar och i databasen PubMed som inkluderar hälsovetenskap 

och beteendevetenskap sökningarna. Sökord som användes var ”Vegans AND adolescents”, 

”vegetarians AND adolescents”, ”vegetarian AND attitudes AND school”. Övriga artiklar som 

användes hittades genom referenslistor i andra rapporter och examensarbeten där vegetarisk mat 

och skolmåltider var huvudtema. Några artiklar rekommenderades också av handledare och lärare 

på Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad. Inkluderingskriterierna som användes var att 

de tog upp vegetabilisk kost, ungdomar och deras attityder till vegetarisk mat, skolmåltider och 

hållbara matvanor. Exkluderingskriterier var de som fokuserade på diabetes, ideologier och 

viktkontroll.  

Studien syftar till att ta fram vegetabiliska lunchmåltider som kan fungera som alternativ till 

vanliga blandkostmåltider, men även att sätta de vegetabiliska måltiderna i ett större 

näringssammanhang genom att planera vegetabiliska heldagsmenyer för fem dagar. Arbetet har 

inneburit inledande undersökningar genom identifiering av de vanligaste blandkostmenyerna och 

sedan följt en mall för receptframtagning, så kallad creative design. Efter en provsmakning och 

gruppdiskussion har sedan recepten utvecklats vidare, näringsberäknats och kostnadsberäknats för 

att visa att de vegetabiliska måltiderna håller sig till de uppsatta kraven. För att tydliggöra arbetets 

förlopp se flödesschemat i bilaga 1. 

4.1 Receptframtagning - creative design 
Steg 1. Konceptformulering, receptframtagning och prioriteringar 

För att identifiera de vanligaste förekommande skolmåltiderna i Sverige, granskades matsedlarna i 

tjugo kommuner runt om i landet genom sökningar på internet. Författarna granskade 

skolmatsedlarna var för sig för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. De tjugo vanligaste 

måltiderna från matsedlarna sammanställdes och tydliga kategorier kunde hittas. De sex kategorier 

som valdes var; färs-, kyckling-, fisk-, korv-, snabbmat- och pastarätter. I tabell 3 presenteras de 

blandkostmåltider som varit utgångspunkten för receptutvecklingen. Rekommendationerna för 

energiintag i luncher och middagar är densamma, och därför togs det fram alternativ som skulle 

passa som både lunch och middag. 
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Tabell 3. Tio av de vanligaste måltiderna på skolmenyerna som användes som utgångspunkt vid  
receptutveckling av vegetabiliska skolmåltider. 
1. Pizza 6. Tacos 

2. Fiskgratäng 7. Köttfärslimpa 

3. Pasta carbonara 8. Korvstroganoff 

4. Kyckling curry 9. Panerad fisk 

5. Fläskpannkaka  10. Hamburgare 

Receptframtagningen gjordes med hjälp av creative design i provköket hos Oatly AB. De 

vegetabiliska måltidsförslagen togs fram och anpassades till kraven ”god”, ”näringsriktig” och 

”prisvärd” som satts upp, men skulle även anpassas till de attribut som ansågs viktiga för 

utformningen av skolmåltiderna, se listan nedan:  

• Måltiderna ska efterlikna blandkostmåltiderna så långt det är möjligt 

• Måltiderna ska vara gjorda på endast vegetabilier 

• Råvarorna ska vara inhemska och hållbara  

• Måltiderna ska vara tilltalande, både till smak, doft, utseende och konsistens  

Steg 2. Provlagning och sensorisk utvärdering  

Författarna diskuterade hur de olika måltiderna kunde sättas samman för att i möjligaste mån bestå 

av hållbara vegetabilier och efterlikna originalet. Måltiderna och recepten provlagades sedan i 

omgångar med olika tillagningsmetoder och varierande sammansättningar för att få 

tillfredsställande och välsmakande konsistenser och smaker. Måltiderna utvärderades av 

författarna, produktutvecklarna och handledaren på Oatly för att nå upp till de önskade attributen. 

Recepten följdes upp, förbättrades och dokumenterades kontinuerligt under arbetets gång. 

Steg 3.  Test på målgruppen 

De framtagna måltiderna provsmakades slutligen utav 19 andraårselever från en gymnasieskola 

med inriktning på restaurang och livsmedel. Provsmakningen skedde gemensamt och betygsattes 

sedan individuellt med hjälp av en hedonisk 9-gradig skala. Efteråt skedde en gemensam 

gruppdiskussion för att få reda på gruppens åsikter kring varje måltid. 

Elevernas poängsättning och feedback låg sedan till grund för fortsatt receptutveckling och 

ytterligare förbättring av måltiderna. Recepten sammanställdes slutligen inför närings- och 

kostnadsberäkning med utrymme för justeringar.  
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4.2 Näringsberäkning 
De vegetabiliska lunchalternativen näringsberäknades med hjälp av datorprogrammet Dietist Net, 

för att få reda på om måltiderna uppfyllde näringsrekommendationerna (NNR, 2012). Därefter 

näringsberäknades även blandkostmenyer med recept hämtade från Rutiga kokboken (ICA 

provkök, 2003). Heldagsmenyer togs fram under receptutvecklingen och näringsberäknades även 

dem, för att visa att rekommendationerna uppfylls för en hel dag. Innan näringsberäkningen 

utfördes sammanställdes näringsrekommendationerna (NNR, 2012) i en tabell, se tabell 4, utifrån 

de näringsämnen som är viktiga vid planering av vegetarisk kost i skolor. Näringsämnena som 

beräkningarna utgick ifrån var kolhydrater, protein, mättat fett, fleromättat fett och fibrer, samt salt 

och vitaminerna folat, vitamin B12, vitamin D och vitamin C, och mineralerna järn, kalcium och 

zink. Rekommendationen för energi är ett uträknad genom ett medelvärde mellan 

rekommendationerna för pojkar och flickor mellan 14-17 år och 18-30 år. Energifördelningen av 

måltiderna har hämtats från de svenska näringsrekommendationerna (2005). Då 

rekommendationerna av näringsämnena folat, järn, kalcium och zink skiljer sig ibland åt för 

flickor och pojkar mellan 16 och 18 år, har ett mellanting av rekommendationerna använts. Ett 

exempel är folat som kvinnor i åldrarna 18-30 rekommenderas äta 400 µg per dag av, medan 

pojkar och flickor 14-17 år rekommenderas äta 300 µg per dag (NNR, 2012), här har den högsta 

rekommendationen, 400 µg, använts.  
Tabell 4. Rekommenderat intag av näringsämnen under en dag, samt fördelning av dessa vid olika måltider hämtat 
från NNR (2012). 
 
Näringsämne Rek. 

per dag 
Enhet Lunch/middag 

30 E % 
Frukost 
20 E % 

Mellanmål 
10 E % 

Energi 2600 kcal 780 520 260 

Kolhydrater 293-390 g 87,9 - 117 58,6 – 78 29,3 - 39 

Protein 65-130 g 19,5 - 39 13 – 26 6,5 - 13 

Mättat fett max 29 g 8,7 5,8 2,9 

Fleromättat fett 14-29 g 4,2 - 8,7 2,8 - 5,8 1,4 - 2,9 

Fibrer minst 30 g 9 6 3 

Natrium max 2300 mg 690 460 230 

Folat 400 µg 120 80 40 

Vitamin B12 2 µg 0,6 0,4 0,2 

Vitamin D 10 µg 3 2 1 

Vitamin C 75 mg 22,5 15 7,5 

Järn 15 mg 4,5 3 1,5 

Kalcium 900 mg 270 180 90 

Zink 9 mg 2,1 1,4 0,7 
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4.3 Kostnadsberäkning 
Den använda mängden av råvaror i recepten hämtades från beräkningarna i Dietist Net och 

överfördes sedan till MOR-online, en restaurangtjänst hos leverantören Martin & Servera, för att 

kostnadsberäkna vad varje portion av måltiderna kostade. Mängd av samtliga ingående råvaror i 

varje måltid fördes in programmet och delades med antalet personer receptet var beräknat för. På 

så sätt kunde råvarukostnaden per portion för varje recept räknas ut.  

4.4 Omdöme 
De vegetabiliska måltiderna är framtagna för att passa till gymnasieungdomar som antingen äter 

blandkost, lakto-ovo-vegetarisk kost eller enbart vegetabilier. Arbetet bygger på omdömen som är 

framtagna både genom en kvantitativ och en kvalitativ studie. Den kvantitativa studien var i form 

av en provsmakning där respondenterna bedömde de tio vegetabiliska måltiderna efter sitt 

subjektiva tyckande genom att markera på en hedonisk skala 1-9. Den kvalitativa studien 

utgjordes av en gruppdiskussion i samband med provsmakningen.   

4.4.1 Inbjudan och urval 
Författarna kontaktade rektorerna och skolsköterskorna på tio gymnasieskolor i södra Sverige för 

att få kontakt med elever som ville delta i provsmakningen och gruppdiskussionen. Inbjudan lades 

även upp på gymnasieskolornas intranät för att annonsera ut studien och få eleverna att själva ta 

kontakt med oss. Efter att författarna fick kontakt med en lärare på en restaurangskola i södra 

Sverige bokades det in en provsmakning och gruppdiskussion, som skulle ske på lektionstid, med 

19 elever i årskurs två på livsmedelsprogrammet. 

4.4.2 Etiska överväganden 
För att inte göra att de deltagande i studien känner sig obekväma och utelämnade har 

respondenternas information hanterats på ett etiskt sätt. Vetenskapsrådet (2011) har satt upp olika 

krav att uppfylla när man utför en studie. Huvudkravet är att informera respondenterna om 

undersökningens syfte och vilka villkor som gäller vid deltagandet. Eleverna informerades om att 

det var helt frivilligt att delta i studien och att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan att ange 

varför. Då respondenterna var över 15 år var inte målsmans medgivande nödvändig men på grund 

av respondenternas låga ålder videoinspelades inte gruppdiskussionen, utan endast ljudinspelades. 

Deltagarnas personuppgifter behandlades konfidentiellt och kom även att behandlas så att de inte 

kunde identifieras på något sätt. Efter studien kommer materialet att kasseras. 
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4.4.3 Provsmakning 
De tio måltiderna som skulle provsmakas och diskuteras av ungdomarna, se tabell 3, tillagades i 

ett provkök på gymnasieskolan. I ett konferensrum dukades ett långbord med bestick, servetter, 

glas, vatten, penna och formulär. Formuläret bestod av ett hedoniskt acceptanstest, skala 1 till 9, 

där 1 var extremt illa och 9 extremt bra, samt öppna svarsalternativ för feedback och 

förbättringsförslag. Mitt på bordet lades en ljudupptagare som spelade in gruppdiskussionen. 

Deltagarna informerades om sina rättigheter enligt Vetenskapsrådet och att de när som helst kunde 

avsluta sitt deltagande utan att behöva ange varför. Därefter fick de skriva under ett missiv där de 

godkände ljudupptagningen med kravet att det skulle kasseras efter avslutat arbete.  

Inledningsvis presenterade författarna sig och gastronomiprogrammet, samt examensarbetets syfte 

och därefter vad de förväntade sig utav eleverna. De fem första måltiderna fanns i miniatyrform på 

en och samma tallrik, för att det skulle vara enkelt vid serveringen. Första tallriken serverades och 

varje måltid utvärderades en åt gången först individuellt med hjälp av formuläret som finns i 

bilaga 5, diskuterades sedan gemensamt. När alla måltiderna provats och diskuterats fick eleverna 

en paus då andra tallriken förbereddes på samma sätt som den första och dukades fram. 

4.4.4 Gruppdiskussion 
Under den efterföljande gruppdiskussionen medverkade alla 19 elever och även två 

gymnasielärare på livsmedelsprogrammet. Diskussionen ägde rum för att få en förståelse av hur 

ungdomar tänker och uppfattar vegetabiliska måltider när det gäller sensorik, näring och i relation 

till grupptryck. Gruppdiskussionen genomfördes efter redan framtagna teman såsom skolmat, 

vegetarisk mat, hälsa, miljö och preferenser. Eleverna uppmuntrades till att dela med sig av sina 

tankar om måltiderna samt komma med eventuella förbättringsförslag och idéer om tänkbara 

tillbehör. Elever som upplevdes som tysta uppmuntrades att göra sina röster hörda. 

4.5 Bearbetning av material 
Provsmakningen och gruppdiskussionen med gymnasieeleverna ljudinspelades efter godkännande 

från eleverna, för att ta tillvara på alla kommentarer som kom upp i diskussionen, och senare 

kunna använda dem till vidareutvecklandet av måltiderna. Ljudinspelningarna transkriberades till 

text av ena författaren och därefter analyserades texten enskilt av båda författarna genom att hitta 

övergripande nyckelord och teman, som jämfördes och sammanställdes sinsemellan. Även 

utvecklingsförslag för måltiderna sammanställdes för att författarna skulle ha användning av dem 

till dem senare måltidsutvecklingen.  
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5. Resultat  
5.1 Framtagna vegetabiliska recept 
Receptutvecklingen har förhållit sig till kraven och de önskade attributen för de helt vegetabiliska 

måltiderna, som därför har anpassats för att bli välsmakande, näringsriktiga, prisvärda, hållbara, ha 

bra konsistens och utseende och likna blandkostmenyerna så långt det är möjligt. Ingredienser som 

varit för dyra har bytts ut mot billigare livsmedel. Receptframtagningen har resulterat i tio helt 

vegetabiliska alternativ till blandkostmåltider, se tabell 5.  
 
Tabell 5. Tabellen visar blandkostmåltiderna som arbetet utgått ifrån och de  
vegetabiliska alternativ som tagits fram genom receptframtagningen. 
Blandkostmåltid: Vegetabilisk måltid: 
1. Pizza  Pizza senza formaggio 

2. Fiskgratäng Blomkålsgratäng 

3. Pasta carbonara Pasta primavera 

4. Kyckling curry Exotisk currygryta 

5. Fläskpannkaka  Kikärtspannkaka 

6. Tacos Linstacos 

7. Köttfärslimpa Svamppaté 

8. Korvstroganoff Fagioli Neri- stroganoff 

9. Panerad fisk Rotfrukts-Wallenbergare 

10. Hamburgare Linsburgare 

 

Bild 1. Fotografier på de framtagna vegetabiliska alternativen till blandkost, jämför numreringen av bilderna med 
namnen i tabell 5. Fotograf: Mira Winsa. 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 
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Heldagsmenyer togs fram för att kunna visa lunchmåltiderna i ett större näringsmässigt perspektiv. 

Sammansättningen av menyerna redovisas i bilaga 2. Recepten på de vegetabiliska måltiderna 

framtagna för skolkök redovisas i bilaga 3, där även frukost och mellanmålsrecepten presenteras.   

5.2 Näringsberäkning 
Näringsberäkningarna av de vegetabiliska måltiderna kan jämföras med beräkningarna av intag 

från blandkostmåltiderna. Recepten för blandkosten är hämtade från Rutiga kokboken (ICA 

Provkök, 2003). I tabell 6-8 kan det ses att innehållet av vitamin D var lågt både i blandkosten och 

i den vegetabiliska kosten. Den vegetabiliska kosten hade ett lågt innehåll av vitamin B12, men 

som dock uppfylldes alla dagar då måltiderna kompletterades med berikade havredrycker från 

Oatly. Även innehållet av järn i blandkosten och järn och zink i de vegetabiliska måltiderna var 

för lågt. Saltinnehållet i samtliga måltider var för högt, vilket kan visa att det är svårt att uppfylla 

rekommendationerna för salt. 
Tabell 6. De vegetabiliska lunchalternativen i jämförelse med blandkosten och NNR (2012). Blandkosten är beräknad 
efter recept från rutiga kokboken (ICA Provkök, 2003).  
Förkortningar: Bla.=Blandkost. Veg.=Vegetabilisk kost. L=Lunch. M=Middag. 
Näringsämne Rek. lunch/ 

middag  
30 E % 

Bla. 

1 L 

Veg.  

1 L 

Bla. 

2 M 

Veg.  

2 M 

Bla. 

3 L 

Veg.  

3 L 

Bla. 

4 M 

Veg.  

4 M 

Bla.  

5 L 

Veg.  

5 L 

Energi 780 kcal 863,7 779,1 781,8 787,8 807,8 771,3 785,6 813 780,3 781,2 

Kolhydrater 87,9 – 117 g 78,1 110,2 84,9 102,5 66,1 79,9 65 101,7 79,1 109,9 

Protein 19,5 – 39 g 33,6 23,4 43 25,4 57,4 26 36 23,9 39,4 20,1 

Mättat fett Max 8,7 g 19,1 3,2 13,3 5,1 11,4 6,9 13,9 3 9,8 4,2 

Fleromätt. fett 4,2 - 8,7 g 4,5 5,6 2,1 6,7 6,3 9 5,8 9,6 5,1 7 

Fibrer 9 g 9,7 22 7,8 18,3 10,8 25,7 7,1 15,4 7,7 14,7 

Natrium Max 690 mg 1870 632 957 880 1733 1536 1029 515 872 808 

Folat 120 µg 26 181 90 113 178 396 280 546 138 220 

Vitamin B12 0,6 µg 2,3 0,9 3,1 0,6 4,1 0,6 2,6 1 2,7 0,6 

Vitamin D 3 µg 1,3 2,2 2,1 1,9 4,9 2,1 2,5 2,5 1,3 1,9 

Vitamin C 22,5 mg 7,5 40,9 42,9 24,2 29,4 164,7 36,9 44,7 11,4 27,1 

Järn 4,5 mg 2,1 3 3,6 4,4 3,3 6,5 3,9 5,4 4,9 4,4 

Kalcium 270 mg 400 648 416 460 754 583 547 923 364 458 

Zink 2,1 mg 3,3 1,2 7 2,4 5,3 3,4 4,5 1,9 8 2 
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Tabell 7. De vegetabiliska lunchalternativen i jämförelse med blandkosten och NNR (2012). Blandkosten är beräknad 
efter recept från rutiga kokboken (ICA Provkök, 2003). 
Förkortningar: Bla. = Blandkost. Veg. = Vegetabilisk kost. L = Lunch. M = Middag. 
Näringsämne Rek. lunch/ 

middag  
30 E % 

Bla. 

6 M 

Veg.  

6 M 

Bla. 

7 L 

Veg.  

7 L 

Bla. 

8 M 

Veg.  

8 M 

Bla. 

9 L 

Veg.  

9 L 

Bla.  

10 M 

Veg.  

10 M 

Energi 780 kcal 779,6 845,6 784,2 781,3 776,7 771,4 783 764,3 780,2 798 

Kolhydrater 87,9 – 117 g 61 102,9 112 110,8 91,6 110 69,9 88 91,9 113,4 

Protein 19,5 – 39 g 40,3 29,6 41,7 24,5 49,8 22,4 53,2 22,1 39,6 27 

Mättat fett Max 8,7 g 16,4 5,4 8,3 4,1 9,8 7,8 8,8 8 10,3 3 

Fleromätt. fett 4,2 - 8,7 g 4,4 9,1 2 7 1 3,8 6,9 8,6 1,6 3,8 

Fibrer 9 g 2,8 18,8 5,7 15,1 14,8 21,9 6,6 18,7 3,8 18 

Natrium Max 690 mg 822 1412 1414 1028 861 514 1707 969 469 676 

Folat 120 µg 136 263 200 335 87,3 212 134 273 67 210 

Vitamin B12 0,6 µg 3,6 0,7 2,4 0,8 1,9 0,6 3 0,6 2,4 0,6 

Vitamin D 3 µg 2,6 1,6 2,1 2,3 1,9 2,1 19 2 1,6 1,5 

Vitamin C 22,5 mg 21 29,5 21,8 53 22,9 82,4 62,6 54,2 14,6 18 

Järn 4,5 mg 2,6 5,6 2,3 4,2 2,8 2,5 3,3 4,4 1,6 3,8 

Kalcium 270 mg 628 595 699 606 429 484 449 530 582 400 

Zink 2,1 mg 5 3,3 5,2 2,5 4 1,4 3,4 2,6 5 2,4 

Balansen mellan fett, protein och kolhydrater var bra i de vegetabiliska måltiderna, som innehöll 

en bra sammansättning av fettsyrorna, måltiderna kunde dock ibland innehålla en för stor mängd 

fleromättat fett jämfört med rekommendationerna, men då man samtidigt rekommenderas att äta 

mer fleromättat fett borde det inte vara något problem. Blandkosten däremot innehöll ofta för lite 

kolhydrater och för mycket protein. Vid näringsberäkningen av samtliga måltider var det inte svårt 

att uppfylla kraven för fiberinnehåll, vitamin C och folat, då dessa ofta förekommer i många olika 

typer av livsmedel. 

Även i heldagsmenyerna var vitamin D, zink, järn, salt och fleromättat fett det som inte nådde upp 

till rekommendationerna, se tabell 8. 
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Tabell 8. De vegetabiliska lunchalternativen från varje dag i jämförelse med NNR (2012). 
Näringsämne Rek. / dag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Energi 2 600 kcal 2 543,8 2 592 2 613,2 2 609,3 2 603,7 

Kolhydrater 293-390 g 333 297,6 324,2 352,5 330,9 

Protein 65-130 g 79 80,3 76,9 77,4 77,9 

Mättat fett Max 29 g 13,5 15,3 18,2 19,7 15,7 

Fleromätt. fett 14-29 g 25,1 31,4 35,9 22,9 30,4 

Fibrer 30 g 66 69,6 54,3 62 57,5 

Natrium Max 2 300 mg 2 804 3 422 2 609 2 432 3 038 

Folat 400 µg 555 901 683 835 699 

Vitamin B12 2 µg 2,5 2,7 2 3,1 1,9 

Vitamin D 10 µg 7,4 8,4 9 7,8 5,4 

Vitamin C 75 mg 104 237 115 214 124 

Järn 15 mg 15,3 20 17,5 13,4 17,8 

Kalcium 900 mg 1805 2185 1556 2050 1495 

Zink 9 mg 8,7 11,6 9,9 8 10,4 

5.3 Kostnadsberäkning 
De framtagna måltiderna kostnadsberäknades med hjälp av MOR-online för att anpassas efter 

Skolmatens vänners (2013) uträkning av de genomsnittliga råvarukostnaderna per portion i 

gymnasieskolkök. Måltidernas råvarukostnader fick helst inte överstiga 16,26 kronor.  

Tabell 9. Tabellen visar de framtagna vegetabiliska måltidernas kostnad  
per portion, beräkningen har gjorts med hjälp av MOR-online. 
Måltid: Kostnad per portion: 

Pizza senza formaggio 10,84 kr 

Blomkålsgratäng  13,1 kr 

Pasta Primavera 16,77 kr 

Exotisk currygryta 11,96 kr 

Kikärtspannkaka 16,21 kr 

Linstaco 11,79 kr 

Svamppaté 13,33 kr 

Fagioli Neri-stroganoff  12,21 kr 

Rotfrukts-Wallenbergare 11,73 kr 

Linsburgare 8,36 kr 
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Resultatet visar att det inte nödvändigtvis behöver bli dyrare med enbart vegetabiliska måltider, se 

tabell 9. Den billigaste måltiden kostade 8,36 kronor medan den dyraste måltiden kostade 16,77 

kronor. De flesta måltiderna låg inom den ekonomiska ramen på 6,74 och 16,26 som Skolmatens 

vänner (2013) har tagit fram, endast blomkålsgratängen översteg 16,26. Medelvärdet för de 

vegetabiliska rätterna är 11,6 medan blandkostmenyer enligt SkolmatSverige kostar i genomsnitt 

11,5 kronor, vilket visar att de olika måltidstyperna inte har så stor variation i pris. För utförligare 

redovisning av de vegetabiliska råvarukostnaderna se bilaga 7.   
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5.4 Provsmakning 
De tio framtagna vegetabiliska måltiderna bedömdes individuellt av gymnasieleverna med hjälp 

av en hedonisk skala 1-9, se formulär i bilaga 5, där 1 är mycket illa och är 9 mycket bra. För att 

varje enskild måltid skulle vara godkänd bestämdes det före provsmakningen att måltiderna skulle 

få minst betyg 6 av 9 på gillande skalan för att räknas som godkända. 

Figur 2. Figuren visar elevernas totala gillande av de vegetabiliska måltiderna som serverades vid provsmakningen. 
Måltiderna bedömdes med hjälp av hedonisk skala 1-9  och där 1 är mycket illa och 9 är mycket bra och 5 varken bra 
eller dåligt. 

Figur 2 visar resultatet av provsmakningen. Alla måltiderna uppnådde inte betyget 6, de måltider 

som bedömdes vara under 6 av 9 på gillandeskalan var blomkålsgratäng, pasta primavera, fagioli 

neri-stroganoff och rotfrukts-wallenbergare. Med hjälp av kommentarerna från 

bedömningsformuläret förbättrades recepten, kommentarerna presenteras i bilaga 6. 

5.5 Gruppdiskussion 
Gruppdiskussionen följde de övergripande teman som formulerats tidigare och berörde skolmat 

och vegetabiliska måltider. Därutöver presenteras det hur ungdomarna uppfattade måltiderna samt 

vilka förbättringsförslag ungdomarna menade var viktiga för att öka mottagandet och gillandet. 

5.5.1 Skolmat och vegetabiliska måltider 
Eleverna menade att kvaliteten på skolmaten ofta var låg eftersom fokus är att den ska vara billig, 

enkel att tillaga och kunna värmehållas länge. Elevernas förtroende för skolköken var lågt, då de 

menade att skolmaten inte skulle kunna bli god och att skolkökspersonalen inte kan uppnå samma 

kvalitet som måltiderna vid den här provsmakningen, när det gäller smak och presentation.  

”– Såhär smakar det jättebra, men när man får ut den till skolan så kanske det inte blir lika bra, 
det kommer ju inte smaka så bra som ni har gjort det.” 
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Elevernas uppfattning om vegetabiliska måltider var att de var smaklösa och att valmöjligheten 

när det gällde livsmedel var begränsad.  

”– Man inte kan äta någonting” 

En av eleverna menade att storleken på grönsakerna i grytorna var lite för stor, de andra eleverna 

menade dock att det kunde vara den lilla skålen som grytan serverades i som gav den känslan. De 

poängterade också att maten på skolan värmehölls för länge och att de ogillade när maten var för 

”slabbig”. De upplevde att måltiden blir mer ”matig” om det finns större bitar att tugga på. 

”Det är rätt bra med stora bitar också, det blir mer matigt, Annars blir det som bebismat, och det 
är inte gott.” 

Ungdomarna berättade att de i stort sett aldrig får vegetabilisk mat i skolan, då den vegetabiliska 

maten som finns bara till de som valt det som specialkost. Eleverna berättade också att det inte 

serverades vegetariskt alternativ i skolmatsalen utan den enda gången de fått vegetarisk mat i 

skolan var när det serverades grönsakssoppa.  

”– Får ni vegetabilisk mat i skolan någon gång? 
”– Nej, jag tror aldrig det har hänt! 

” – Jo någon gång, det var någon soppa, men jag åt inte då.” 

De var positiva till att införa mer vegetabilisk mat på skolan, de menade att de förmodligen skulle 

våga testa mer om möjligheten fanns. Trots att omdömet på Fagioli Neri-stroganoffen var lågt 

under provsmakningen var det en elev som ändå hade föredragit den vegetabiliska stroganoffen 

framför andra vegetabiliska alternativ. 

”– Alltså jag föredrar alltid kött, men hade det varit en vegetarisk dag så hade jag föredragit 
denna, den smakar som vanlig skolmat.” 

Det ansågs bra att de vegetabiliska måltiderna liknade blandkosten, både för att man inte skulle 

sticka ut för mycket om man åt sådan kost, men också för att det skulle vara enklare att välja sådan 

kost utan att det skulle kännas ovant. Dessutom menade de att det var bra om dofterna som spreds 

i matsalen stod för all mat som serveras och inte bara lockade aptiten hos de som äter blandkost.  

”-Det är ju bra om det liknar en fiskgratäng när man kommer till matsalen och det luktar 
fiskgratäng och så ska man äta något annat…” 

Efter provsmakningen sa ungdomarna att deras uppfattning av vegetabilisk kost hade breddats, 

och tillade att måltiderna inte behövde vara så tråkiga och ensidiga som de hade trott från början. 

De tyckte också att deras kreativitet och fantasi när det gällde skapande av måltider hade ökats.  

”Det känns som om man kan göra mer än vad jag trodde iallafall från början liksom” 
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5.5.2 Måltiderna 
Pizza senza formaggio 

Den vegetariska pizzan bestående av tomatsås med vitlök och basilika, olivtapenade och rucola 

serverades först, och även om det var många vuxna smaker och ingen ost på så fick pizzan bra 

omdömen av ungdomarna. Det var någon enstaka som tyckte att det fattades ost men de allra 

flesta tyckte inte att de saknade osten.  

”- Jag saknar inte osten för ofta när man äter pizza i skolan blir den lite slabbig. Mycket ost och 
lite tillbehör” 

Det fanns även de som påpekade att pizza från kvarterspizzerian var att föredra, men om de 

jämförde med pizzan som serverades i skolmatsalen var det över förväntan trots att det inte fanns 

någon ost. Det som eleverna tyckte var viktigt för pizzan i helhet var pizzabottnen, den upplevdes 

som för allt för tjock och gav ett torrt och segt intryck. De efterlyste en tunnare och krispigare 

botten för att likna originalet och de ville gärna ha smaker av medelhavet, vitlök, chili och tomat. 

”- Jag tycker den är bra som den är, kanske bara lite tunnare” 

Blomkålsgratäng 
Istället för fiskgratäng tillagades en gratäng bestående av blomkål och palsternacka med 

rotfruktsmos och dillsås. Ungdomarna tyckte det såg ut och doftade precis som en riktig 

fiskgratäng men tyckte inte att smaken var som de förväntade sig. De menade att såsen hade för 

mycket syra och att valet av grönsaker i gratängen kunde göras bättre. Det var framförallt 

palsternackan som ungdomarna inte gillade, de menade att smaken tog över och att det blev för 

sött med den i. Blomkålen tyckte de däremot mycket om. 

”-Det smakar bara palsternacka” 

Vissa av eleverna menade att användandet av dill och citron i blomkålsgratängen gjorde att de fick 

en känsla av fisk trots att den var utesluten, några saknade dock fisken helt. 

”-Jag känner inte fisken, jag saknar den. Men annars var det syrligt, och det var dillen och 

citronen som fick mig att tänka att det var fiskgratäng” 

Pasta Primavera 

Champinjoner var en bra kombination i en vegetabilisk pasta Primavera. Ungdomarna tyckte dock 

att den var för torr och att den måste vara krämigare. Utseendemässigt menade de också att 

pastasåsen på grund av svampen fick en grå färg som inte var aptitlig. För att få ett bättre och mer 

aptitretande intryck tyckte ungdomarna att det borde ingå någon typ av grönsak, som till exempel 
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sparris eller sockerärter. Smakmässigt ansåg de att pastasåsen var tråkig och krävde något mer för 

att upplevas som en smaksensation. 

”Jag tycker det smakar lite för lite, jag hade velat ha något som smakade lite kraftigt i den. När 

man tar den i munnen så får man inte någon smaksensation” 

Den rökarom som användes i pasta Primaveran för att få fram en rökt skinkaktig smak upplevdes 

som alldeles för kraftig, då rökigheten nästan tog över allt annat. Ungdomarna var mycket 

känsliga för rökigheten men menade att i rätt mängd kunde det vara ett bra sätt att få fram rätt 

karaktär på pastasåsen. 

”- För mycket liquid smoke, den hade kunnat vara saltare” 

Exotisk currygryta 

Åsikterna varierade när det gällde den exotiska currygrytan, men de allra flesta tyckte att den var 

riktigt god. Det var någon som tyckte den var tråkig i smaken medan någon annan tyckte den var 

för stark, vilket visar svårigheten i att planera menyer för många.  

”-Riktigt god!” 

Den exotiska currygrytan liknade originalet och ungdomarna menade att om de inte vetat om att 

den var helt vegetabilisk så hade de inte märkt det. Ungdomarna uppskattade också grytor överlag 

då det uppfattades som ett enkelt sätt att göra vegetabiliska måltider goda, och som i currygrytans 

fall innehålla havregrädde och goda smaksättningar.   

”Man letar nästan efter kycklingen, det är väldigt likt i smak” 

Grönsakerna i den exotiska currygrytan var morot, gröna ärter, röd paprika och broccoli, vilket 

ungdomarna tyckte var gott. Som förbättringsförslag menade eleverna att grytan kunde ha varit 

något krämigare och vara lite mindre stark, annars var den perfekt. 

Kikärtpannkaka 

Det fanns inga direkta kommentarer kring kikärtspannkakan mer än att den var god och att 

kikärterna inte märktes av alls. Den liknade originalet mer än de andra måltiderna.   

”- Jag känner inte kikärtan, men det är bra” 

Eleverna tyckte att det var ett bra alternativ till fläskpannkaka, några menade dock att tillbehören 

borde serverats med klassiska tillbehör till pannkakor som grädde och sylt. De flesta menade dock 

att grönsaksfräset på stekt spenat, zucchini och svamp serverades tillsammans med lingonsylt var 

en perfekt kombination.  
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Linstacos 
Den tacokryddade linsfärsen serverades med avokado, rödlök och salsasås på nachochips. 

Ungdomarna var positiva till måltiden och de allra flesta menade att det var deras favorit av alla 

måltider. Det enda som efterfrågades var lite större variation av sallad för att få något krispigt 

tillsammans med linsröran som de upplevde var väldigt homogen i konsistensen. 

”- Smakar precis som riktiga tacos, smakar inte ens linser och man saknar inte köttfärsen” 

Eleverna var alla eniga om att det hade serverats linstacos så hade de ätit mycket på skollunchen. 

Några tyckte även att linsröran var godare än köttfärsen. De som var skeptiska till vegetabilisk 

kost var mycket positiva och överraskade då de inte upplevde några smakskillnader, däremot hade 

de önskat lite ost på. Några tyckte att linsröran var lite för stark medan andra uppskattade styrkan 

och menade att den kamouflerade linssmaken samtidigt som den lyfte måltiden. 

”Smakligt och starkt, detta hade jag kunnat äta mycket av” 

Svamppaté 

Svamppatén uppskattades av ungdomarna, de allra flesta tyckte att det smakade gott och smakade 

precis som riktig köttfärslimpa. Svamppatén gjord på bland annat sojabönor, borlottibönor, svamp 

och kryddor gav känslan av blodkorv och blodpudding, främst bidragande till det var 

kryddpepparn. Ungdomarna tyckte att den var väldigt lik originalet och sade att det var en måltid 

som de vanligtvis brukade gilla i skolan.  

”- Det var skitgott” 
Brunsåsen smakade precis som vanligt och tillsammans med lingonsylten upplevdes den 

annorlunda konsistensen inte alls. Däremot tyckte eleverna att bönorna inte skulle vara för grova i 

svamppatén då det gav intrycket av ett frö- och rågbröd istället för köttfärslimpa. Ungdomarna var 

imponerade av vad man kan skapa med lite fantasi och livsmedelskunskap.  

”Smakar som köttfärslimpa, gott!” 

Fagioli Neri-stroganoff 

Stroganoffen var den måltid som ungdomarna tyckte minst om. Den innehöll rökarom som inte 

var speciellt omtyckt hos eleverna, de ville hellre ha en god tomatsås med örter. De menade att 

någon enstaka droppe liquid smoke kunde vara okej men det fick absolut inte ta över smaken i 

grytan.  

”- Jag tycker inte om smaken, jag tycker den smakar konstigt.” 

När det gällde valet av grönsaker var ungdomarna negativa till haricots verts och vaxbönor, det 

tillhörde inte favoriterna och upplevdes långa och svåra att äta. Varm tomat uppskattades inte 
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heller. De uttryckte att morot i stavar istället för korv var ett bra komplement. Ungdomarna hade 

inget negativt att säga om de svarta bönorna och inga kommentarer angående det fanns i 

enkäterna. 

Rotfrukts-Wallenbergare 

Rotfrukts Wallenbergare var en bra måltid istället för panerad fisk. Det såg snyggt och inbjudande 

ut och några tyckte det smakade fisk medan andra tyckte det var mer som en efterrätt, på grund av 

palsternackan som de upplevde var för söt. Eleverna kom med förslag att inte ta bort palsternackan 

helt men att minska mängden palsternacka och istället tillsätta morot. 

”- Jag tycker man kan ha palsternacka, men kanske inte så mycket, utan fylla ut med morot.” 

De tyckte inte att Rotfrukts-Wallenbergaren tvunget behövde vara gjord på vita rotfrukter för att få 

en känsla av vit fisk eller fiskpinnar. De sa att morot kunde ge en känsla av lax istället. 

De diskuterade även vilken typ av sås som skulle vara godast till och eleverna kom med idéer som 

hollandaise och dansk remoulad. Även en god sauce vert tyckte de hade passat fint.  

”Kall sås fungerar bra, gärna remoulad” 

Linsburgare 

Linsburgaren smakade bra enligt ungdomarna, dock upplevde de att den var lite förr torr och 

mjölig. En av ungdomarna tyckte att den smakade lite som kycklingburgare, men de allra flesta 

var eniga om att den inte är lika saftig som en vanlig hamburgare. 

”- Lite torrt och mjöligt, men den var mycket smakrik och god” 

Hamburgerbröden hade vallmofrön på sig som gjorde att ungdomarna kände att det smakade mer 

som en fruktostfralla. De ville hellre ha släta bröd utan frön för att det skulle påminna bättre om 

hamburgerbröd. Den vegetabiliska aiolin ansågs vara den som lyfte burgaren. 

”Dressingen var riktigt god” 

De tyckte att lite krispig sallad och lök och lite mer av aiolin hade gjort linsburgaren godare. 

Förbättra konsistensen på burgaren så att den blev lite saftigare var ungdomarnas slutsats. 

5.5.3 Gillande 
Baljväxter 

Eleverna hade ingen stor kunskap kring baljväxter, men de var införstådda med att det var bra, 

men inte ur vilken aspekt. Det var framförallt de hälsomässiga fördelarna som de kände till. 

”-Det är väl bra?”. Man har hört det någonstans men minns inte vad som är bra med dem.” 
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Överlag hade alla eleverna liknande inställning till grönsaker. Det framkom inga negativa 

kommentarer angående bönor och linser, alla eleverna smakade på allt. Eleverna tillfrågades om 

de åt bönor och linser hemma eller i skolan, vilket endast en kille gjorde, då han kom ifrån en 

annan kultur där baljväxter är en självklarhet.  

Det framkom många positiva kommentarer i kommentarsfältet under provsmakningen, och 

baljväxterna i sig var inte ett smakmässigt problem för ungdomarna. Linstacosen var mest 

uppskattad men även kikärterna i exotiska currygrytan ansågs vara ett bra komplement som de inte 

hade några problem med att äta.  

”- Smakar precis som riktiga tacos, smakar inte ens linser och man saknar inte köttfärsen” 

Kikärtpannkakorna uppskattades och eftersom kikärter i allmänhet är neutrala och här var mixade 

ner i smeten tyckte inte ungdomarna att de märktes att det fanns några kikärter i. 

”-Jag gillar det, kände inte att det var kikärter i det” 

Det fanns några som tyckte konsistenserna i bön- och linsrätterna var lite annorlunda och konstiga 

men ingen kommenterade att det var oaptitligt. 

Grönsaker 

När det gällde grönsaker efterfrågade ungdomarna sallad, tomat, gurka och majs, vilket de också 

kopplade till konsistenser genom att prata om salladen och gurkan som krispig och fräsch. Oliver 

var det en del av ungdomarna som inte tyckte om, det visade sig dock inte på bedömningen och 

utvärderingen av pizzan. Det skulle kunna bero på att tapenaden var gjord på finare oliver då de 

upplevdes som mer lyxiga. 

”Om det ska vara oliver ska det vara sådana med kärnor i, de är de finaste” 

De var eniga i att palsternacka inte var någon favorit och att smaken tenderade till att ta över i ett 

par av måltiderna, haricots verts var inte heller en favorit. Palsternacka användes i både 

blomkålsgratängen och i rotfrukts-Wallenbergarna, men var inte omtyckt i någon av dem. Många 

tyckte det blev för sött med palsternacka och tyckte att den tog över i måltiderna.  

”- Det smakar bara palsternacka!” 

De ville att palsternackan skulle ersättas med något annat, exempelvis blomkål eller morot som är 

mindre sött. Även rotselleri tyckte de kunde ta över för mycket, rucola var däremot mycket 

omtyckt och gav en känsla av lyx. 
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Färgerna var viktiga enligt ungdomarna, då maten också ska tilltala ögat. Genom att exempelvis 

blanda i finstrimlade grönsaker i pasta carbonaran skulle intrycket av måltiden öka och få den att 

känns mer fräsch. De tyckte att exotiska currygrytan var vacker eftersom den innehöll många 

färger. Haricots verts och vaxbönor användes i Fagioli Neri-stroganoffen men var inte omtyckta. 

Varm frukt i mat var det många som sa att de inte tyckte om, som till exempel ananas, även varm 

tomat ogillades.  

”Bra med många olika grönsaker” 

”Bönorna tog över smaken för mycket” 

Ekonomi diskuterades också, då diskussionen ledde in på vilka grönsaker som kunde användas i 

måltiderna, exempelvis när det togs upp att det kunde vara jordärtskocka i blomkålsgratängen som 

i det här fallet ansågs dyrt. De utgick ifrån att vegetabilisk mat var billigare eftersom kött är dyrt 

och vilket, enligt ungdomarna, skulle kunna tillåta användning av dyrare grönsaker som 

jordärtskocka i de vegetabiliska alternativen. 

Grundsmaker och smaksättningar 

Ungdomarna tyckte överlag att måltiderna saknade sälta men menade också att det gick att tillsätta 

själv efter eget tycke. Vitlök som smaksättning var de positiva till, vid en armuppräckning visade 

det sig att alla tyckte om vitlök och i hamburgaren var det framförallt aiolin lyfte rätten. I 

kommentarsfältet i enkäterna gick det att avläsa tydligt: 

”Aiolin och vitlöken gjorde allt det goda” 

Ungdomarna diskuterade även vilka örter som de kunde tänka sig i en kall sås och de örter som 

var okej var de som inte tog över för mycket, till exempel dill, persilja och basilika. Däremot vill 

de helst inte ha dragon, körvel och koriander i kall sås. Kapris var främmande för ungdomarna, då 

de först inte visste vad kapris var för något, och det var inte något för dem. 

Rökarom (Liquid smoke) användes för att simulera smaken av korv, bacon eller skinka, men i för 

stora mängder var det inte omtyckt, men det kunde godtas så länge det inte tog över hela måltiden. 

”Tyckte minst om stroganoffen då den smakade för mycket rökigt” 

De uppskattade inte heller för mycket hetta vilket de påpekade efter ett par av måltiderna till 

exempel linstacos, currygrytan och stroganoffen. De önskade dock mer smak i måltiderna. 

”Det var väldigt smakrik fast jag är lite känslig för stark mat, det blev stark eftersmak” 

Någon slags pesto tyckte ungdomarna hade smakat godare till pizzan, istället för tapenade. 
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6. Diskussion 
Diskussionen delas in i två delar, den första innehåller en diskussion kring resultatet, som kopplas 

till litteraturgenomgången och syftet. Den andra delen diskuterar för- och nackdelar med den valda 

metoden. Diskussionen mynnar sedan ut i relevans för mat- och måltidsområdet, och senare en 

slutsats och perspektivisering för ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1 Framtagna vegetabiliska recept 
Det är tänkt att vi, med de framtagna recepten, ska kunna inspirera skolor till att använda sig av 

mer vegetabilier i sina skolmåltider och på så sätt få en hållbarare och näringsriktigare skolmat. 

De vegetabiliska måltiderna som togs fram under projektets gång är enkla och mindre 

tidskrävande att tillaga och gjorda på färska råvaror. Hållbarheten säkrades genom att ris och 

couscous ersattes med matvete, och smör och olivolja byttes ut mot rapsolja, även andra 

förändringar gjordes för att anpassa måltiderna till våra krav och valda attribut. För att de 

vegetabiliska måltiderna ändå skulle efterlikna original måltiderna och tilltala ungdomarna valdes 

det dock att behålla tillbehör som till exempel tacoskal trots innehållet av palmolja i första steget. 

Anledningen var att vi inte ville göra steget för stort utan arbeta med delmål under 

implementeringen. 

Oavsett om man väljer att göra om sin meny helt eller delvis genom att ta in ett helt vegetabiliskt 

alternativ varje dag eller om man väljer att byta ut en del av köttet till vegetabilier ska den här 

rapporten kunna öppna möjligheter för att inspirera och göra skolmåltiderna mer hållbara i 

gymnasiet. Stevenson et al, (2006) menar att det kan vara bra att fokusera på måltider och smaker 

som ungdomarna redan tycker om, vilket skulle kunna få ungdomarna att våga testa ny mat. Att 

lägga ner mycket tid på att identifiera de vanligaste skolmåltiderna och fokusera på smaker som 

redan tilltalar och uppskattas av eleverna, som Lombardini & Lankoski (2013) lyfter fram, tror vi 

är en viktig förutsättning för att lyckas.   

Våra måltider behövde justeras efter gillandetestet och gruppdiskussionen för att säkerställa 

näringsmässig kvalitet. Det kan ha påverkat konsistensen på måltiderna, då vi fick byta ut en del 

av den krämigare Oatly iMat till en mindre viskös havredryck för att uppnå tillräckligt intag av 

vitamin B12 och vitamin D. Därför är det nödvändigt att göra ytterligare provlagningar och 

provsmakningar för att säkerställa att smakerna och konsistenserna är optimala.  
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6.1.2 Implementering av vegetabiliska måltider 
God 

Kravet på att måltiderna skulle ha ett omdöme på minst 6 av 9 på gillandeskalan kan tyckas lågt, 

men med tanke på att ingen av eleverna åt vegetabilisk kost och var vana vid smör, grädde och ost 

som är smakbärare kändes det som ett rimligt krav, det flesta måltider klarade omdömet 6 och de 

som låg under förbättrades enligt den kritik som eleverna gett och därför utgår vi från att samtliga 

befinner sig på ett omdöme över 6 efter förbättringsåtgärderna. 

Eftersom ungdomarna ska tycka att maten är välsmakande och tilltalande är det viktigt att maten 

presenteras på ett inspirerande sätt, till exempel genom en snygg uppläggning som lockar intresset 

(Dahlin & Lundström, 2011). Ungdomarna som provsmakade maten menade att skolmaten ofta 

var tråkig och att skolkökspersonalen inte lägger ner samma kärlek i maten och tillagningen av 

maten.  

Rapporten ledde till många insikter i hur ungdomar uppfattar råvaror och vad de tycker om vissa 

smaker och konsistenser. Ungdomarna som deltog i studien menade att de inte gillade grönsaker 

som haricots verts och återkom flera gånger till den icke aptitliga konsistensen som kokta 

grönsaker får när de legat i värmeskåp länge. Däremot saknade de sallad, tomat, gurka och majs 

till måltiderna, vilket indikerar att sallader är omtyckta av ungdomarna.  

I en Sifo-undersökning utförd av Mäkelä, Kjærnes och Ekström (2001), kartlades de nordiska 

ländernas matvanor, deras resultat visade att väldigt få hushåll hade grönsaker som 

huvudkomponent i måltider. Även tydliga mönster i val av grönsaker kunde ses, svenskar åt mest 

tomat, gurka, sallad, morötter och lök och cirka en tredjedel av grönsakerna åts råa. Mäkelä, 

Kjærnes & Ekström (2001) identifierade även de grönsaker som respondenterna ätit endast en 

gång eller inte alls. Det var framförallt rotfrukter som till exempel palsternacka som inte 

inkluderades i de svenska måltiderna, författarna var dock inte säkra på om det var för att de inte 

ansågs goda eller för att det inte var säsong för rotfrukter. 

Vår undersökning visade att ungdomarna inte tyckte om palsternacka, vilket också var 

genomgående både ifrån provsmakningen och gruppdiskussionen, det skulle kunna tyda på att 

palsternacka är en grönsak som ungdomar i Sverige inte tycker om och därför inte ska inkluderas 

alls eller i för stora kvantiteter i vegetabiliska kostförslag. Enligt Mäkelä, Kjærnes och Ekström 

(2001) var morötter en grönsak som serverades till en tredjedel av alla varma måltider. 
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Ungdomarna som deltog i vår studie hade som förbättringsförslag att tillsätta morot istället för 

palsternacka i rotfrukts-Wallenbergarna, det visar på att morot är en grönsak vars smak överlag är 

omtyckt av ungdomar. 

Baljväxter var ingenting de åt mycket av och vegetarisk mat serverades aldrig i skolmatsalen, trots 

det tyckte de inte att bönorna och linserna utmärkte sig i måltiderna och de ställde sig inte heller 

kritiska till användandet av råvarorna. Det som ungdomarna var mest känsliga och kritiska till var 

stark mat, rökarom och att de upplevde att det var för lite salt i samtliga måltider. 

I Sverige har vi uppmärksammat att barn lär sig genom att imitera vuxna, vilket har bidragit till 

införandet av den pedagogiska måltiden. En pedagogisk måltid är ett tillfälle för barn och vuxna 

att äta tillsammans och som kan komma att  påverka barnens matvanor positivt genom att 

uppmuntra och lära barn att bli mer hälsosamma (Persson Osowski, 2012). Även sociala faktorer 

påverkar våra smakpreferenser och genom att erbjuda barnen att smaka livsmedel gång på gång 

ökar chansen för att barnen ska tycka om och vilja äta livsmedlen på sikt. Maten vi ätit i 

barndomen utgör viktiga referensramar för våra matvanor i vuxenlivet, och eftersom förskolebarn 

är mest påverkbara är det enklare att införa mer vegetabilisk mat redan i förskolan och tidigt 

påverka barnens smakpreferenser till grönsaker och baljväxter (Nyberg, Lennernäs, Sepp & 

Sollerhed, 2010). Alltså skulle implementering av vegetabilisk kost i förskolor vara ett naturligare 

alternativ för hållbarare matvanor.  

När det gäller gymnasieskolor är det möjligt att underlätta införandet av vegetabiliska måltider 

genom att succesivt byta ut råvaror eller byta ut vissa delar av måltider de redan tycker om (Dahlin 

& Lundström, 2011). Ungdomarna som deltog i vår undersökning ansåg också att det var en fördel 

att måltiderna efterliknade traditionella måltider för då visste de vad de förväntade sig för smaker 

och att doften kunde förknippas med originalrätten och leva upp till deras förväntningar.  Det 

gjorde dem mindre skeptiska till att prova nytt. Snabbmatsrätterna tacos, hamburgare och pizza 

var de som ungdomarna ansåg var allra godast. Även den exotiska currygrytan var en favoriträtt.  

Näringsriktig 

Eftersom ungdomarna ska känna att de får tillräckligt med energi och näring för att orka med en 

hel skoldag (Bra mat i skolan, 2013), är det viktigt att tänka på att försöka få rätt balans mellan 

kolhydrater, fett och protein. Vid planering av de vegetabiliska måltiderna var det som svårast att 

uppfylla näringsrekommendationerna för vitamin D och vitamin B12, vilka annars förekommer 

mycket i animaliska produkter (Livsmedelsverket, 2013g, h). Vid jämförande av  

näringsberäkningarna mellan de vegetabiliska måltiderna och  blandkost måltiderna 
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uppmärksammas det  att D-vitaminintaget är dåligt även  i blandkosten. Det beror på att blandkost 

måltiderna inte har beräknats för att bli optimal ur näringssynpunkt, utan är tänkt att ge en bild av  

sammansättningen av de vegetabiliska måltiderna. Blandkost recepten togs från ICAs rutiga 

kokbok (2003) och är i boken inte näringsberäknade, receptboken är en klassisk samling av våra 

vanligaste blandkostmåltider.  

D-vitamin kan kroppen syntetisera med hjälp av solen (Lamberg-Allardt, 2006), men under 

beräkningarna har ingen hänsyn gjorts till detta, då rekommendationerna antas gälla för intag från 

kosten. Berikade havreprodukter från Oatly användes i stor utsträckning för att öka innehållet av 

vitamin D och B12. Havredryck innehåller, jämfört med mjölk, mer fibrer och fleromättade 

fettsyror som är bra för hälsan (Dahlin & Lundström, 2011). Det användes berikade margariner för 

att öka innehåller av vitamin D, och det skulle vara bra att berika produkterna ytterligare för att 

lättare nå upp i rekommendationerna, eller att de som förväntas ha brist på vitaminerna 

rekommenderas att ta kosttillskott. Alternativt kanske man kan tillsätta D-droppar till kosten för 

att öka innehåller av D-vitamin. De berikade produkterna är dyra, varför användandet av sådana 

produkter kan ställa till det i gymnasieskolkök med snäv budget. Om man istället använder ägg, 

mjölk och mjölkprodukter kanske man kan få ett bra näringsinnehåll till en billigare summa. Men 

då arbetet fokuserade helt på vegetabiliska produkter har vi inte några vidare undersökningar av 

detta. 

Saltinnehållet i kosten blev ofta för högt, därför snålades det med både bordssalt, buljong och 

sojasås som annars behövdes för att höja smakerna. I näringsberäkningsprogrammet Dietist Net 

var salt ofta medräknat i produkter som kokt potatis, pasta och matvete, vilket påverkat 

saltinnehållet i maten. Om man istället väljer att utesluta saltet till dessa produkter kan 

saltinnehållet öka i såser, grytor och annat som ofta behöver det smakförhöjande saltet för att bli 

aptitliga. Även kryddblandningar, som först användes i linstacon, innehöll mycket tillsatt salt och 

fick tas bort som produkt.  

Eftersom näringsberäkningen skedde efter provsmakningen har saltinnehållet i måltiderna 

minskats under efterföljande receptutveckling, för att måltiderna skulle anpassas till de 

rekommendationer som gäller. Men det kan även ha haft inverkan på smaken, vilket inte har 

utvärderats på ungdomarna. Därför kan det vara bra med ytterligare provlagningar och 

provsmakningar för att recepten ska bli så bra som möjligt. Andra svåra näringsämnen att uppfylla 

i måltiderna var innehållet av zink och järn, vilket kan ses i tabell 6-8. I tabellerna ser man att det 

finns en brist på zink i några av de vegetabiliska måltiderna, blandkosten innehåller däremot 
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tillräckligt med zink under alla de tio måltiderna. Uppfyllandet av järn i måltiderna varierade från 

dag till dag, den vegetabiliska kosten höll sig dock på en stadigare nivå och kom nästan upp i 

rekommendationerna, medan blandkosten hade för låga värden av järn i många utav måltiderna. 

Blandkostens höga innehåll av protein kan korreleras till Ask och Strindlunds (2014) rapport om 

vegetarisk mat till barn, som tar upp att barn i norden ofta har ett väldigt högt intag av protein. 

Därför kan en minskning av protein vara bra, genom att exempelvis tillsätta mer vegetabilier till 

maten och samtidigt få upp innehållet av kolhydrater och fibrer. Den vegetabiliska kosten 

innehåller dessutom mer fleromättat fett vilket har många hälsomässiga fördelar 

(Livsmedelsverket, 2008), och en mindre mängd mättat fett. 

Hållbar 
Då miljöpåverkan från kött, fisk, ägg och mjölk är högre än produkter gjorda på endast 

vegetabilier (Röös, 2012), har recepten skapats av enbart vegetabiliska livsmedel. Ur 

hållbarhetssynpunkt har även färdiga köttsubstitut uteslutits, så som färs och korv gjort på soja och 

Quorn, både för att minska miljöpåverkan och för att kunna bidra med större inspiration till 

skolköken, genom att göra recept som till stor del innehåller grova grönsaker, baljväxter och 

spannmål. För att följa livsmedelsverkets råd om hållbara livsmedel (Lagerberg Fogelberg, 2008) 

användes inhemska produkter i stor utsträckning. Ris och couscous byttes ut mot matvete och 

potatis, innehållet av exotiska frukter minskades. Vi använde oss mycket av och försökte lyfta 

fram blomkål, broccoli, palsternacka, rotselleri och morötter som hållbara alternativ. För att få ett 

bra innehåll av protein användes mycket linser, bönor och spannmål, som innehåller en bra 

variation av aminosyror. Rapsolja och margarin gjord på oljor var det som bidrog till det största 

fettinnehållet i kosten.  

Röös (2012) menar att det är komplicerat och tidskrävande att beräkna och sammanställa 

växthusutsläpp för olika livsmedel eftersom livsmedelskedjan är komplex. Beräkningen sker 

genom metoden LCA- livscykelanalys där produktens klimatpåverkan beräknas under hela 

livscykeln. Det innebär alla processer; odling, produktion och transport av insatsvaror (gödsel, 

utsäde, diesel, bekämpningsmedel etc.) och förädling, transporter, tillagning samt avfallshantering. 

Trots att endast en bråkdel av våra livsmedel har beräknats och att de siffror vi har är en grov 

skattning av våra livsmedelsgruppers klimatavtryck, är det ett bra verktyg att använda sig av. Röös 

(2012) lyfter fram hur mycket lättare det hade varit om alla offentliga och privata verksamheter 

använde klimat-listan för att uppskatta, jämföra och utvärdera måltidernas klimatpåverkan med 



 

44 

Författare: Sarah Forsberg & Mira Winsa 
Handledare: Karin Wendin & Karina Birch 
Examensarbete 
  

Högskolan Kristianstad 
Gastronomiprogrammet – VT 2014 
Sektionen för lärande och miljö 
Senast ändrad: 1 juli 2014 
 

varandra. Det behövs dock en oupphörlig uppdatering över livsmedlens klimatavtryck då ny 

kunskap ständigt tillkommer. 

Trivsam  
Skolmatsalen ska vara trivsam och vara en plats för alla att vistas i (Bra mat i skolan, 2013). För 

att underlätta införandet av vegetabiliska måltider menar både Lombardini & Lankoski, (2013) 

och Stevenson et al (2006) att det måste vara elevernas eget val och att det är viktigt att inte tvinga 

eleverna till att äta vegetabiliska måltider i början utan istället alltid ha ett vegetabiliskt alternativ 

som alla får ta av. De menar att det ger eleverna möjlighet att vänja sig vid den vegetabiliska 

kosten och bidrar med att fler ungdomar väljer att äta i skolmatsalen och inte köpa onyttigheter i 

kafeterian eller i närliggande butiker (Dahlin & Lundström, 2011; Bra mat i skolan, 2013). 

Läroplanen säger: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.” 

För att göra det mer trivsamt och få ungdomarna att känna sig viktiga är en idé att låt dem påverka 

genom att komma med förslag på måltider samt betygsätta och utvärdera måltiderna. Detta kan 

ske genom att ha ett aktivt matråd med representanter från alla klasser men också genom att ha en 

sluten brevlåda där alla anonymt kan kommentera maten och ge tips. Aktivt elevinflytande som 

berör just måltidsordning, matsedel, skolhälsoinformation, utformning av måltidsmiljö samt mål 

och riktlinjer, skulle kunna leda till ett positivt mottagande av den vegetabiliska kosten. 

Integrerad 

Den integrerade måltiden innebär att man blandar skolans alla ämnen med kunskap om mat. Det 

kan vara bra att lära eleverna om näring och hälsa, miljömässiga fördelar med vegetabilier och om 

köttkonsumtion, eftersom vi bör minska intaget av animalier och öka andelen vegetabilier. Med 

mer vegetabilier i skolan är det viktigt att ungdomarna har förståelse och intresse för dem, 

eftersom maten ska hamna i magen och inte i soporna (Dahlin & Lundström, 2011; Bra mat i 

skolan, 2013). Dahlin och Lundström (2013) lyfter fram vikten av att införliva hållbarhet i olika 

utbildningsstadier eftersom kunskap om klimatfrågor och klimatsmart mat är en viktig del i arbetet 

mot en minskad köttkonsumtion. Det gäller inte minst i skolor med restauranginriktningar. 

Då de framtagna måltiderna endast består av vegetabilier kan det för blandkostare vara ett nytt 

koncept där det är viktigt att hitta möjligheter för att underlätta införandet av den vegetabiliska 

kosten i skolorna (Bra mat i skolan, 2013). Framförallt kan ungdomar vara svåra att övertyga då 



 

45 

Författare: Sarah Forsberg & Mira Winsa 
Handledare: Karin Wendin & Karina Birch 
Examensarbete 
  

Högskolan Kristianstad 
Gastronomiprogrammet – VT 2014 
Sektionen för lärande och miljö 
Senast ändrad: 1 juli 2014 
 

de enligt Stevenson et al (2006) har en tendens att tycka att nyttig mat är mindre god och smaklös. 

Det skulle kunna utgöra en barriär för implementering av måltider bestående av enbart 

vegetabilier.  

Hjerpe (2012) menar också att ungdomar lätt kan påverkas att förändra sina vanor, eftersom de är i 

en fas i livet då många förändringar sker. Genom mer hållbar mat i skolan kan man förändra 

ungdomarnas konsumtionsmönster så att de i längden kan acceptera och välja den mat som är 

bättre ur hållbarhetssynpunkt (Hjerpe, 2012), detta görs enklast genom att erbjuda dem mat som 

tilltalar alla deras sinnen. Om den vegetabiliska kosten dessutom är väl sammansatt och varierad 

finns det inga hinder för att ungdomar inte skulle må bra av enbart vegetabilier (Livsmedelsverket, 

2013).  

6.1.3 Kostnadsberäkning 
Försäljningen av klimatmärkta livsmedel till offentliga aktörer är idag låg och det finns inte heller 

några mål för offentlig upphandling av klimatmärkta livsmedel som det finns med ekologiska 

(Dahlin och Lundström, 2013). Enligt Dahlin och Lundström (2013) är produkter av vegetabiliskt 

protein generellt sätt är billigare än produkter av köttråvaror, trots det hamnar vegetabiliska och 

animaliska färdigprodukter i samma prisklass i butik. För att få ner priserna på våra vegetabiliska 

recept har vi därför valt att inte använda vegetabiliska köttsubstitut utan istället tillaga allt från 

grunden. 

Vår utgångspunkt var att hålla råvarukostnaden för varje enskild måltid mellan 6,74 kronor och 

16,26 kronor och allra helst kring medelkostnaden på 11,5 kronor enligt Skolmatens vänners 

(2013) beräkningar. Det var inte var några svårigheter att hålla kostnaderna nere då de 

vegetabiliska måltiderna överlag bestod av billiga råvaror. Det som gjorde att kostnaden blev 

högre var tillsatsen av Oatly havredryck och Oatly iMat i recepten. Måltiderna beräknades hamna 

runt 13 kronor med några undantag, några av måltiderna blev billigare och några dyrare. För att 

inte skolkökens budget ska överskridas kan recepten användas mer eller mindre frekvent beroende 

på skolans mål och budget.  

De framtagna måltiderna kan varvas med blandkostmåltider och på så sätt uppnå en balans i 

råvarukostnaderna. Det finns även utrymme för att minska tillsatsen av havreprodukter och sänka 

råvarukostnaden ytterligare, då minskar dock de näringsmässiga fördelarna i recepten, det gäller 

framförallt innehållet av vitamin B12 och vitamin D. 
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Det finns även andra alternativa produkter, än havrebaserade sådana, att använda i matlagningen, 

men eftersom havredrycken är berikad med vitamin D och vitamin B12 är den en värdefull källa 

till dessa samtidigt som de innehåller kompletterande aminosyror till baljväxterna för att ge ett 

fullvärdigt intag av aminosyror. Berikningen är viktig om måltiderna ska serveras till elever som 

endast äter vegetabilisk kost. Alltså bör mängden havredryck inte minskas vid tillfällen där 

eleverna endast äter vegetabilisk kost, havredryck tillsätts för att garantera intaget av vitamin D 

och B12 i recepten. 

En lösning skulle kunna vara att uppmuntra skolor som är beredda på att satsa och införa mer 

vegetabilisk kost med bidrag eller prissänkningar, det rör sig inte om extrema kostnadsskillnader 

men skulle kunna motivera skolor och påskynda arbetet med mer vegetabilier i skolköken. 

I arbetet har vi försökt att använda oss av inhemska råvaror och utesluta dyra livsmedel så som 

färdiga kryddblandningar och köttsubstitut. I en del måltider och i Oatlys havreprodukter används 

dock avokado och palmolja, palmoljan är något man bör äta mindre av eftersom det påverkar 

miljön negativt, och istället använda rapsolja för dess miljö- och näringsmässiga fördelar 

(Lagerberg Fogelberg, 2008). Vi ser det dock som ett steg i ledet mot en hållbarare kost, i första 

hand är det bättre att minska på köttet och sedan succesivt byta ut mot hållbarare alternativ på sikt. 

6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Måltidsurval och receptframtagning 
Vilka måltider som skulle ligga till grund för de hållbara vegetabiliska måltiderna togs fram 

genom att noggrant studera matsedlar i 20 kommuner fördelade över hela Sverige. De 10 måltider 

som förekom flest gånger användes som utgångspunkt för receptutvecklingen. Genom att använda 

dessa traditionella och vanliga måltider som utgångspunkt ökar chansen för att recepten ska 

komma till användning då det är måltider som förekommer ofta på svenska skolmenyer.  

Genom att utgå från måltidernas statistiska frekvens kunde författarna inte på något sätt påverka 

vilka måltider som skulle vara med i menyn, vilket gjorde uppgiften till en extra utmaning. Det 

hade varit betydligt enklare att själva välja vilka måltider vi ville arbeta med men det hade inte 

haft något vetenskapligt stöd. Vi valde också att fokusera på helt vegetabiliska recept då det är en 

större utmaning att få dessa måltider näringsriktiga. 

Receptframtagningen utfördes med hjälp av creative design, där recepten tillagades i omgångar 

och förbättrades innan de ansågs färdiga för provsmakning. Det var svårt att genomföra då vi 
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behövde förhålla oss till många krav och attribut under arbetets gång. Framförallt skulle maten 

vara välsmakande, vara tilltalande för alla sinnen och hålla kraven på ekonomi och näring. Det 

gjorde att receptutvecklingen fick ske under många moment, vilka ändå inte blev tillräckligt 

många för att måltiderna skulle bli optimala.  

Vi har insett svårigheterna i att ta fram måltider för gymnasieskolor, och blivit förvånade över hur 

många moment man behöver gå igenom innan måltiderna är bra. Vi har därför lagt extra kraft och 

energi åt lunchalternativen och tagit fram näringsberäknade frukostar och mellanmål för att kunna 

sätta de vegetabiliska måltiderna i ett större näringssammanhang.  

Av de tio måltiderna som togs fram testades endast nio av dem på ungdomarna, vegetabilisk 

köttfärssås valdes bort inför provsmakning och gruppdiskussion eftersom vegetabiliska substitut 

till köttfärssåser inte är en ovanlighet idag. Istället valde vi att använda oss av kikärtspannkaka då 

det är en desto större utmaning att ta fram en fläskpannkaka utan ägg och bacon som ändå är 

näringsriktig och god. Recept på marinarasås togs ändå fram och redovisas i recepten i bilaga 3.  

6.2.2 Studiens upplägg 
Design och Utförande  

För att svara på syftet genom att säkerställa att recepten och måltiderna är välsmakande valdes det 

att kombinera två metoder för att få fram feedback och eventuella förbättringsförslag. Första 

metoden som valdes var ett Hedoniskt acceptanstest där måltiderna utvärderades individuellt på en 

skala mellan 1 och 9. På så sätt fick respondenterna möjlighet att subjektivt bedöma måltiderna 

(Lundgren, 1981). För att inte påverkas av varandra uppmanades eleverna att fylla i formuläret på 

egen hand. Därefter användes en kvalitativ metod i form av gruppdiskussion där åsikterna 

diskuterades. Gruppdiskussionen leddes av författarna och syftade till att få fram feedback om bra 

respektive dåliga egenskaper samt eventuella förbättringsförslag.  

Wibeck (2010) menar att det behövs en ledare om antalet gruppmedlemmar överstiger 6 personer 

eftersom att risken för att gruppen delar in sig i undergrupper gör det svårare för den enskilde att 

komma fram samt att det behövs en stark struktur för att hålla samman en stor grupp. Det är 

svårare att få tiden att räcka till vilket gör det svårare att framföra feedback. Egentligen var 

gruppdiskussionen med 19 personer inte idealisk eftersom det var ett fåtal som dominerade 

diskussionen och några som inte riktigt fick komma till tals. Wibeck (2010) menar att det är 

moderatorns uppgift att se till att alla får komma till tals, vilket författarna var medvetna och 

försökte att åtgärda. Gruppen var dock för stor och bidrog till att några av respondenterna blev 
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omotiverade. Wibeck (2010) menar också att en idealisk fokusgrupp/gruppdiskussion består av 6-

8 personer, på så sätt kan alla komma till tals och de är tillräckligt många för att inspirera varandra 

och föra diskussionen vidare på egen hand. Wibeck (2010) menar också att det finns en fara i att 

välja en redan existerande grupp då det finns en risk att gruppdeltagarna trots det nya 

sammanhanget faller in i sina vardagliga roller. Trots det finns det inte några egentliga skäl till att 

inte använda sig av redan existerande grupper eftersom det underlättar rekryteringen, gör det 

enklare för deltagarna att falla in i diskussionen samt ger en inblick i de sociala kontexterna och i 

utformningen av idéer och beslut (Wibeck, 2010). 

Det hade varit bättre om vi delat upp gruppen i tre olika fokusgrupper för att sedan kunnat jämföra 

resultaten och kunnat dra slutsatser av det som blev sagt i de olika grupperna. Dessutom hade 

interaktionen varit annorlunda då ungdomarna fått möjlighet att bli hörda och få chansen att ta nya 

roller i den mindre gruppen. Tyvärr fanns det inte möjlighet att genomföra då det skulle innebära 

att allt för mycket tidsförlust ifrån deras ordinarie schema, vilket det inte fanns utrymme för.  

Grupptryck & påverkan 

Det finns en risk att respondenterna påverkades av varandra då de satt nära varandra och eftersom 

varje måltid diskuterades gemensamt efter och under tiden som gillandetestet fylldes i. Det gav 

respondenterna möjlighet att höra varandras åsikter vilket kan ha påverkat deras svar men kan 

även ha inspirerat dem att tänka kreativt. Gruppdiskussionen påverkades också av lärarna som 

tyvärr hade en förmåga att komma med sina subjektiva åsikter först istället för att lämna utrymme 

för elevernas tankar och idéer. Så här i efterhand skulle inte lärarna ha närvarat under 

undersökningens gång eftersom de kan ha kommit att hindra eleverna att uttrycka sig, vilket i 

längden påverkar resultatet. Men däremot hade lärarnas närvaro även en positiv karaktär då de såg 

till att eleverna koncentrerade sig på uppgiften. 

Under gruppdiskussionen så observerade författarna eleverna och deras kroppsspråk för att 

analysera eventuella påtryckningar från klasskamrater, i form av grupptryck. Grupptryck 

definieras som förmågan att påverka individens attityd, tankar och beteende. Vi observerade ett 

visst mått av grupptryck framförallt bland killarna, som till viss del höll med lärarna och de andra 

eleverna istället för att uttrycka sin egen åsikt. Däremot kunde man identifiera en skillnad i 

kommentarerna från formulären och ifrån ljudupptagningen av gruppdiskussionen. Det skulle 

kunna visa på att resultatet ifrån provsmakningen stämmer väl överens med deras subjektiva 

tyckande. Ett tydligt exempel kunde ses på omdömet för korvstroganoffen som fick omdömet 4,8 
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av 9 på gillandetestet, vilket är varken bra eller dåligt enligt gillandeskalan, men måltiden ansågs 

vara vidrig i gruppdiskussionen.  

Analys 

Författarna analyserade transkriptionen på varsitt håll för att öka trovärdigheten genom inter-

kodarreliabilitet för slutresultatet (Wibeck, 2010) eftersom det är det resultatet som kommer ligga 

till grund för de slutsatser vi kommer att dra och de slutgiltiga recept som kommer att 

sammanställas. Därför att det viktigt att dessa har stöd i det materialet av åsikter, värderingar och 

tyckande som vi tagit fram i studien (Wibeck, 2010). 

När det gällde analysen av materialet valde vi att utgå ifrån en innehållsanalys där det var 

forskningsfrågan som styrde datainsamlingen (Wibeck, 2010). Eftersom vi i vårt projekt skulle ta 

fram välsmakande och näringsriktiga vegetabiliska måltider låg vårt fokus på hur de olika 

måltiderna smakade och vad vi kan göra för att måltiderna ska tilltala målgruppen. Analysen kom 

därför att innefatta deras subjektiva uppfattningar där mönstren som hittades baserades på 

återkommande kommentarer av ungdomarna. Samt deras attityder och kunskaper till skolmat, 

vegetabilisk kost och baljväxter och grönsaker. 

När det gäller metoden för analys av gruppdiskussionen menar Wibeck (2010) att det inte finns 

några bestämda analysmetoder utan att varje forskare har fria händer när det gäller att prova fram 

eller strukturera metoder så att det passar just deras studie.  

Reliabilitet & trovärdighet 

Det är svårt att generalisera resultatet, då provsmakningen endast berörde 19 elever, vilka också 

hade ett stort intresse för måltider och livsmedel. Patel och Davidsson (2011) menar att 

reliabiliteten kan kontrolleras genom att använda sig av interbedömarreliabilitet, ytterligare en 

person vid intervjutillfället för att sedan kunna jämföra och kontrollera om registreringarna 

stämmer överens. I vår studie jämfördes anteckningar som fördes under gruppdiskussionen med 

transkriptionen av ljudupptagningen. Patel och Davidsson (2011) menar också att triangulering, att 

använda sig av mer än en datainsamling för att hitta motsägelsefulla eller överensstämmande 

underlag för att hitta intressanta fenomen. I vårt fall stämde inte alltid bedömningen av 

provsmakningen överens med den information som framkom i gruppdiskussionen, se 6.2.1 

grupptryck och påverkan. Även om det är svårt att generalisera resultatet på hela populationen 

menar vi att informationen som framkommit har hög trovärdighet till följd av både 

interbedömarreliabilitet samt triangulering (Patel & Davidsson, 2011). 
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6.3 Relevans för mat- & måltidsområdet  
För att målen för minskade koldioxidutsläpp ska kunna nås måste köttkonsumtionen minska både i 

och utanför hemmen. Därför ökar behovet och intresset för vegetabilisk kost i dagens samhälle. 

Den vegetabiliska kosten medför fördelar för både miljö och hälsa, i och med att vegetabilier har 

ett lägre klimatavtryck och bland annat innehåller mer fibrer, antioxidanter och nyttiga fettsyror. 

Därför syftar det här arbetet till att ta fram hållbara och näringsriktiga recept för tillagning av 

vegetabiliska alternativ i gymnasieskolköken.  

Det är många som äter sin lunch utanför hemmet (Pipping Ekström, 2005) och då ungdomar står 

inför förändringar i livet har denna målgrupp valts. Genom implementering av mer vegetabilier i 

skolköken kan ungdomarnas tankar kring vegetabilisk mat ändras. Men också genom ökad 

kunskap för hållbarhet i skolämnen som hemkunskap och de samhälls- och naturorienterande 

ämnena (Dahlin & Lundström, 2011).  

Då den vegetabiliska kosten kan ha svårt att uppfylla rekommendationerna (NNR, 2012) av alla 

näringsämnen är det extra viktigt att måltiderna näringsberäknas så att 

näringsrekommendationerna uppfylls. Det finns idag inga krav på att skolmaten i 

gymnasieskolorna ska vara näringsriktig, men då näringssammansättningen är viktig för 

koncentrationen och inlärandet borde kraven även gälla för i gymnasieskolan (Ross & Wu, 1995). 

Ungdomarnas preferenser för frukt och grönt kan vara ensidigt och då ungdomar tenderar att välja 

välbekanta livsmedel finns det en utmaning i att ta fram recept som innehåller fullgod näring, som 

består av vegetabilier, såsom baljväxter, spannmål, frön, frukt och grönsaker. 
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7. Slutsats 
Projektet har visat hur vegetabiliska måltider skulle kunna planeras och tillagas i gymnasieskolor 

för att anpassa sin skolmat till att bli mer hållbar, utan att göra avkall på smak, näring och 

ekonomi. Det var inte helt enkelt att uppfylla de Nordiska näringsrekommendationerna (2012) och 

samtidigt hålla priset nere och konsistensen optimal. På grund av korrigeringar under närings- och 

kostnadsberäkningarna behövs ytterligare provlagning och provsmakning för att bästa resultat ska 

erhållas. 

Näringsmässigt var de vegetabiliska måltiderna bättre än blandkosten. De näringsämnen som 

oftast inte uppfylldes i de vegetabiliska måltiderna var vitamin D, zink och järn. Saltinnehållet var 

högt i de vegetabiliska måltiderna, men var dock ännu högre i blandkostrecepten. Vitamin B12 som 

överlag anses vara ett problem vid planering av kost, uppfylldes i alla lunchrätterna där Oatlys 

havredryck var medräknad som måltidsdryck.  

Vegetabiliska råvaror är generellt sätt billigare än animaliska, om måltiderna görs från grunden, 

vilket betyder att de vegetabiliska recepten hamnade inom ramen för de ekonomiska medelvärden 

som skolmatens vänner presenterade 2011. Det dyra i den ekonomiska beräkningen var tillsatsen 

av Oatlys berikade havredryck och iMat, recepten kan användas som inspiration för vegetariska 

dagar eller kan de varvas med blandkost måltider kan recepten ersättas av mejeriprodukter, 

beroende på vilken utgångspunkt och syfte skolköken har. Lakto-ovo-vegetariska måltider kan 

minska klimatpåverkan, men demitariska måltider kan göra att mottagandet på skolorna blir bättre. 

De recept och måltider som tog fram i det här arbetet fick ett högt gillande hos ungdomarna, trots 

att de endast innehöll vegetabilier. Därför tror vi att implementeringen av mer grönt i skolorna kan 

lyckas bra. Större tester av våra framtagna måltider i gymnasieskolmatsalen skulle vara intressant 

för att ta reda på hur mottagandet hos ungdomarna skulle vara i verkligheten. Där kan även 

mätningar av svinn från olika tillfällen i implementeringen vara intressant för att se hur måltiderna 

mottages. 

Genom att införa undervisning i livsmedelskunskap, hållbarhet och klimat och integrera 

undervisningen med måltiderna skulle man kunna göra eleverna mer mottagliga för den 

vegetabiliska kosten. För att detta ska kunna implementeras på bästa sätt bör det dock införas i 

förskolan, eftersom att barn i förskoleåldern är mer öppna för att prova nya saker. Barnen och 

ungdomarna är vår framtid, och det är dem vi ska påverka för att förändra framtidens matvanor. 
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8. Perspektivisering 
Det hade varit intressant att i framtiden ta fram både vegetabiliska och blandkost måltider som 

baserats, anpassats och beräknats efter klimatpåverkan med hjälp av LCA- livscykelanalys. Det 

hade också varit intressant att testa att implementera vegetabilisk kost på både en förskola, 

grundskola och gymnasieskola för att sedan jämföra och utvärdera mottagande, reaktioner och 

svinn hos de olika åldersgrupperna. Det hade också varit kul att prova hur och om implementering 

underlättas med hjälp av integrering som information om miljö och hälsa, aktivt matråd och 

delaktighet i menyplanering.  
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Bilaga 2. Blandkost- & vegetabiliska menyer 

  

  Blandkostmeny Vegetabilisk meny 

M
ån

da
g 

Frukost Havregrynsgröt med äpple, råg- & grahamsbröd 
med margarin, leverpastej och gurka 

Havregrynsgröt med äpple, råg- & grahamsbröd med 
margarin, hummus och paprika 

Mellanmål 1 Blåbärssmoothie med rostade pumpafrön och 
solroskärnor 

Blåbärssmoothie med rostade pumpafrön och 
solroskärnor 

Lunch Korvstroganoff med matvete och lättmjölk Fagioli Neri-stroganoff med matvete, samt 
havredryck 

Mellanmål 2 Fattiga riddare med bärkompott, samt lättmjölk Fattiga riddare med bärkompott, samt havredryck 

Middag Köttfärslimpa med potatis, gräddsås, lingonsylt 
och haricots verts, samt lättmjölk 

Svamppaté med potatis, gräddsås, lingonsylt och 
haricots verts, samt havredryck 

Ti
sd

ag
 

Frukost Yoghurt med müsli, råg- & grahamsbröd med 
margarin, skinka och paprika 

Havregurt med müsli, råg- & grahamsbröd med 
margarin, linspastej och paprika 

Mellanmål 1 Tunnbrödrullar med färskost, skinka, spenat och 
paprika, samt lättmjölk 

Tunnbrödrullar med bönröra, spenat, paprika och 
pumpafrön, samt havredryck 

Lunch Fiskgratäng med grönsallat, bönsallad, råg- & 
grahamsbröd med ost, samt lättmjölk 

Blomkålsgratäng med bönsallad, råg- & 
grahamsbröd med hummus, samt havredryck 

Mellanmål 2 Smörrebröd med rökt lax, margarin, sallat, samt 
äpple och lättmjölk 

Smörrebröd med avokado, bönröra, margarin, sallat, 
samt äpple och havredryck 

Middag Fläskpannkaka med spenatfräs, samt lättmjölk Kikärtspannkakor med spenatfräs, samt havredryck 

on
sd

ag
 

Frukost Havregrynsgröt med hallon och jordgubbar, 
frukostbullar med margarin, leverpastej och 
gurka 

Havregrynsgröt med hallon och jordgubbar, 
frukostbullar med margarin, tartex och gurka 

Mellanmål 1 Fruktsallad med keso Fruktsallad med Oatly vaniljsås och rostade 
solrosfrön 

Lunch Hamburgare i hamburgerbröd med aioli, sallat 
och tomat, klyftpotatis med ketchup, samt 
lättmjölk 

Linsburgare i hamburgerbröd med aioli, sallat och 
tomat, klyftpotatis med ketchup, samt havredryck 

Mellanmål 2 Hallon- och granatäpplesmoothie Hallonsmoothie 

Middag Pasta carbonara med grönsallat, samt lättmjölk Pasta primavera med bönsallad, samt havredryck 

To
rs

da
g 

Frukost Pannkakor med fruktsallad, samt lättmjölk Pannkakor med fruktsallad och rostade pumpafrön, 
samt havredryck 

Mellanmål 1 Knäckebröd med skinka, tomat och paprika, 
samt chokladdryck 

Knäckebröd med hummus, tomat och paprika, samt 
Oatly chokladdryck 

Lunch Pizza Capricciosa med grönsallat, samt lättmjölk Pizza senza formaggio med bönsallad, samt 
havredryck 

Mellanmål 2 Morot-, paprika- och broccolistavar med dippsås 
och surdegsknäckebröd, samt lättmjölk 

Morot-, paprika- och broccolistavar med bönröra och 
surdegsknäckebröd, samt havredryck 

Middag Kyckling-currygryta med matvete, samt lättmjölk Exotisk currygryta med matvete, samt havredryck 

Fr
ed

ag
 

Frukost Bovetegröt med banan, jordgubbar och blåbär, 
rostade solrosfrön och pumpafrön, samt lättmjölk 

Bovetegröt med banan, jordgubbar och blåbär, 
rostade solrosfrön och pumpafrön, samt havredryck 

Mellanmål 1 Havtornsmoothie och surdegsbröd med 
skagenröra 

Havtornsmoothie och surdegsbröd med avokadoröra 

Lunch Panerad fisk med kokt potatis, sauce vert och 
grönsallat, samt lättmjölk 

Rotfrukts-Wallenbergare, kokt potatis, sauce vert 
och bönsallad, samt havredryck 

Mellanmål 2 Matiga muffins samt lättmjölk Matiga grönsaksmuffins med bönröra och 
linsgroddar, samt havredryck 

Middag Tacobuffé med tacofärs, nachos, tortillabröd, ost, 
gräddfil, tomat, gurka, sallat och majs, samt 
lättmjölk 

Tacobuffé med linsröra, nachos, tortillabröd, 
avokado, tomat, gurka, sallat och majs, samt 
havredryck 
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Bilaga 3. Recept 
 
Havregrynsgröt, 1 portion 
35 g havregryn 
200 g Oatly havredryck 
1 g salt 

Blanda havregryn, havredryck och salt i en kastrull 
och koka ihop i cirka två minuter.  

 

Råg- & grahamsbröd, 40 bullar 
25 g jäst 
1 l vatten, 37 grader 
50 g linfrön 
600 g grahamsmjöl 
520 g rågmjöl 
30 g rapsolja 
7 g salt 
Ev. vallmofrön eller solroskärnor 

Sätt ugnen på 225 grader. Smula ner jästen i en 
bunke, häll på vattnet och blanda till jästen löst upp 
sig. Blanda ner linfrön och grahamsmjöl, och 
tillsätt rågmjölet lite i taget tills degen får bra 
konsistens. Tillsätt sedan rapsolja och salt och 
blanda om noga. Låt degen jäsa cirka 40 minuter. 
Forma bullar och pensla med vatten, strö eventuellt 
på vallmofrön eller solroskärnor. Baka av i ugnen, 
cirka 12 minuter.  

 

Hummus, 5-12 portioner 
300 g kikärtor, kokta 
40 g rapsolja 
3 g vitlök 
15 g citronjuice 
3 g salt 
7 g persilja 

Blanda alla ingredienser i en mixer och mixa ihop 
till en slät röra. Tillsätt eventuellt lite vatten och 
smaksätt med mer citron om det behövs.  

 

Blåbärssmoothie, 3 portioner 
150 g blåbär 
150 g banan 
200 g Oatly havredryck 
200 g Oatly havregurt 
20 g färsk spenat 
Ev. solros- eller pumpakärnor 

Blanda alla ingredienserna i en mixer och mixa till 
en smoothie. Strö eventuellt på rostade solros- eller 
pumpakärnor vid serveringen. 
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Fagioli Neri-stroganoff, 5 portioner 
30 g rapsolja 
80 g gul lök, hackad 
6 g vitlök, hackad 
80 g tomatpuré 
30 g vetemjöl 
5 g grönsaksbuljong 
750 g krossade tomater 
200 g Oatly iMat 13 % fett 
700 g Oatly havredryck  
250 g champinjoner, skivade 
150 g morot, i stavar 
5 g basilika, finhackad 
5 g persilja, finhackad 
5 g finhackad chilipeppar eller 2 g torkad 
3 droppar liquid smoke 
350 g svarta bönor, kokta 

 

Värm rapsolja i en stor gryta. Stek löken och vitlöken en stund, tillsätt tomatpuré och låt allt 
fräsa ihop. Blanda i vetemjölet och grönsaksbuljongen och häll genast på krossade tomater, 
Oatly iMat och Oatly havredryck. Låt alltihop koka ihop under omrörning. Lägg sedan i 
champinjoner, morot, örter, chilipeppar och liquid smoke och koka tills grönsakerna al dente. 
Tillsätt svarta bönor mot slutet. Serveras exempelvis med bönsallad, matvete eller couscous. 
 

Fattiga riddare med bärkompott, 8 portioner 
Bärkompott: 
50 g hallon 
50 g blåbär 
100 g jordgubbar, skivade 
30 g socker 
60 g vatten 
10 g potatismjöl 
 
Fattiga riddare: 
200 g Oatly havredryck  
80 g sojamjöl 
3 g salt 
300 g rågbröd, i skivor 
30 g margarin 

Börja med att koka ihop bärkompotten. Blanda 
bären i en kastrull med socker och hälften av 
vattnet, låt koka ihop i cirka 3 minuter. Vispa ut 
potatismjölet i resten av vattnet och rör ned i 
blandningen, koka upp och låt sedan svalna.  
 
Rör ihop smeten till fattiga riddarna, vispa Oatly 
havredryck med sojamjöl och salt. Doppa 
brödskivorna i smeten och stek i margarin i en 
stekpanna. Servera med bärkompotten.  
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Svamppaté/svampbollar, 6 portioner 
50 g gul lök, hackad 
150 g champinjoner, skivade 
40 g rapsolja 
70 g morot, grovriven 
5 g grönsaksbuljong 
4 g kryddpeppar 
3 g svartpeppar 
5 g sojasås 
5 g salt 
15 g vinäger/ättika 
200 g sojabönor, kokta 
300 g borlottibönor, kokta 
25 g majsstärkelse 
150 g Oatly iMat 13 % fett 
60 g vetemjöl 
10 g vetekli 

 

Stek lök, vitlök och champinjoner i en fjärdedel av rapsoljan. Tillsätt morot, grönsaksbuljong, 
kryddpeppar, svartpeppar, sojasås, salt och vinäger och låt allt blandas. Mixa bönorna snabbt 
så att det finns lite struktur kvar. Blanda grönsakssteket, bönorna, majsstärkelse, Oatly iMat, 
vetemjöl och resten av rapsoljan.  
 
Svamppaté: Smörj en 1,5 liters brödform och strö insidan med vetekli. Häll i smeten i 
formen och baka i ugnen, 175 grader, tills limpan inte känns kladdig i mitten. 
 
Svampbollar: Tillsätt vetekliet i smeten och ytterligare vetemjöl tills smeten går att forma till 
bollar. Forma dem och stek sedan i rapsolja tills de fått fin färg.  
Servera med gräddsås, potatis, lingonsylt eller gelé.  
 

Gräddsås, 8 portioner 
200 g hackade champinjoner 
50 g vetemjöl 
200 g kranvatten 
200 g Oatly iMat 13 % fett 
5 g sojasås 
5 g grönsaksbuljong 

Stek champinjonerna och strö sedan över 
vetemjölet och rör om. Häll på vatten och Oatly 
iMat och krydda med sojasås och grönsaksbuljong. 
Låt allt koka ihop en stund. Servera exempelvis 
med svamppaté eller svampbollar, potatis och 
lingonsylt. 

 

Linspastej, 9 portioner 
600 g röda linser, kokta 
50 g Oatly iMat, 13 % fett 
100 g svarta bönor, kokta 
30 g kallpressad rapsolja 
5 g salt 
15 g persilja 

Mixa ihop alla ingredienserna till en slät pastej, 
häll eventuellt i vatten om pastejen är för lös. 
Servera som pålägg till bröd med paprika, tomat 
eller groddar.   
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Bönröra, 8 portioner 
100 g vita bönor, kokta 
100 g sojabönor, kokta 
20 g kallpressad rapsolja 
10 g limejuice 

Mixa ihop alla ingredienser och tillsätt eventuellt 
vatten för önskad konsistens. Serveras som 
tillbehör, pålägg eller dipp till grönsaker.  

 

Blomkålsgratäng, 4 portioner 
600 g blomkål, i bitar 
 
Mos: 
200 g rotselleri 
100 g jordärtskocka 
300 g potatis 
40 g Oatly iMat 13 % fett 
4 g salt 
Vitpeppar  
 
Dillsås: 
30 g margarin 
30 g vetemjöl 
240 g Oatly iMat 13 % fett 
8 g dill 
45 g citronjuice 
6 g salt 
Vitpeppar 
 

 

Börja med att koka blomkålen i några minuter, häll av vattnet och lägg sedan blomkålen i en 
ugnsfast form.  
 
Dela rotsellerin, jordärtskockan och potatisen i mindre bitar och koka dem tills de är 
genomkokta. Pressa grönsakerna genom en potatispress och blanda sedan i Oatly iMat och 
smaka av med vitpeppar och salt. Spritsa moset runt blomkålen i ugnsformen.  
 
Gör sedan såsen, börja med att göra en bottenredning av margarin och vetemjöl. Häll i Oatly 
iMat och koka ihop. Smaka av såsen med dill, pressad citron, salt och vitpeppar.  
 
Slå på dillsåsen över blomkålen och gratinera blomkålsgratängen i ugn, 250 grader, tills den 
fått fin färg. Servera med en bön- eller grönsallad.  
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Bönsallad, 2-3 portioner 
30 g rödlök, finhackad 
7 g vitlök, finhackad 
70 g gröna bönor, kokta 
50 g kidneybönor, kokta 
50 g sojabönor, kokta 
50 vita bönor, kokta 
10 kallpressad rapsolja 
5 g vinäger eller citronjuice 
5 g persilja, finhackad 
Svartpeppar 

 

Blanda alla ingredienser i en skål och smaka av med svartpeppar och eventuellt mer 
citronjuice. Salladen går att variera genom att utesluta eller byta ut vissa bönor. Serveras som 
sallad till måltider som behöver mer energi och protein. 
 

Kikärtspannkakor med spenatfräs, 3 portioner 
Kikärtspannkakor:  
240 g kikärtor 
500 g Oatly havredryck  
120 g vetemjöl 
5 g bakpulver 
2 g salt 
26 g rapsolja 
 
Spenatfräs: 
45 g rapsolja 
15 g vitlök, finhackad 
15 g chilipeppar, finhackad 
150 g champinjoner, hackade 
150 g squash, hackad 
300 g färsk spenat 
240 g svarta bönor, kokta 

 

Börja med att mixa kikärtorna till pannkakorna. Vispa sedan ihop kikärtorna med Oatly 
havredryck, vetemjöl, bakpulver och salt. Stek tunna pannkakor i stekpanna med rapsoljan.  
 
Gör sedan spenatfräset. Värm rapsolja i en stekpanna och lägg i vitlök, champinjoner och 
squash. Fräs ihop tills de fått färg. Tillsätt spenat, bönor och chili mot slutet och blanda 
snabbt ihop allt.  
 
Servera pannkakorna med spenatfräst och lingonsylt. 
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Linsburgare med aioli, 6-8 portioner 
Linsburgare: 
150 g röda linser, torkade 
400 g vatten 
5 g grönsaksbuljong 
500 g passerade tomater 
100 g Oatly iMat 13 % fett 
90 g vetemjöl 
9 g persilja 
Svartpeppar 
30 g margarin 
 
Aioli (40 portioner): 
10 g vitlök 
5 g fransk senap 
100 g sojadryck berikad 
300 g rapsolja 
15 g citronjuice 
5 g salt  
 
Hamburgerbröd: 
50 g jäst 
500 g Oatly havredryck, 37 grader 
120 g grahamsmjöl 
100 g fint rågmjöl 
350 g vetemjöl 
40 g rapsolja 
3 g salt 
15 g Oatly iMat 13 % fett 
 

 

 

Koka linserna till burgarna i vattnet med buljongen och de passerade tomaterna, tills all 
vätska har försvunnit. Häll på Oatly iMat, vetemjöl och krydda med persilja och svartpeppar. 
Blanda noga och forma sedan till burgare. Stek dem i margarin i en stekpanna tills de håller 
ihop och har fin färg. Servera som hamburgare i bröd eller som vegetabiliska biffar. 

Lägg vitlök, senap och sojadryck i en mixer och mixa ihop en stund. Häll sedan långsamt i en 
tunn stråle av rapsoljan tills aiolin får bra konsistens. Smaka av med citron och salt. Förvara 
kallt. 

Sätt ugnen på 225 grader. Smula ner jästen i en bunke och häll på Oatly havredryck, blanda 
tills jästen har löst sig. Häll i mjölet och rapsoljan och arbeta ihop, tillsätt saltet mot slutet. 
Arbeta ihop degen, låt den sedan jäsa 30 minuter. Ta upp degen på bakbord, knåda och forma 
hamburgerbröd och platta till dem ordentligt. Låt jäsa 30 minuter till. Pensla bröden med 
Oatly iMat och baka ugnen. När bröden har fått fin färg tas de ut ur ugnen och penslas med 
vatten för att bli mjuka.  

Dela bröden och lägg ihop med linsburgare och aioli. Bröden kan även fyllas med rotfrukts-
Wallenbergare och sauce vert.  
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Frukostbullar, 11 bullar 
25 g jäst 
70 g havregryn 
30 g linfrön 
400 g vatten  
30 g solrosfrön 
25 g aprikoser, finhackade 
25 g russin 
300 g vetemjöl 
 
 

Sätt på ugnen på 225 grader. Koka havregryn och 
linfrön med vattnet till en gröt. Låt svalna till 37 
grader. Smula ner jästen i en bunke. Häll i gröten, 
solrosfrön, aprikoser och russin och blanda om. 
Tillsätt vetemjölet lite i taget och knåda ihop till 
en deg. Låt degen jäsa 30 minuter.  
 
Forma bullar och pensla med vatten. Låt jäsa 20 
minuter till. Baka sedan i ugnen, cirka 12 
minuter.  
 

Hallonsmoothie, 3 portioner 
190 g hallon  
200 g Oatly havregurt 
250 g Oatly havredryck 
200 g banan 
30 g solrosfrön 
30 g havrekli  
 
Mixa ihop alla ingredienserna och 
servera i glas. Dekorera eventuellt med 
hallon och solrosfrön. 
 

 

 

Pasta primavera, 3 portioner 
200 g champinjoner, skivad 
10 g svamp, torkad eller 50 g färsk, ex. 
kantareller, trattkantareller 
30 g vetemjöl 
300 g Oatly iMat 13 % fett 
200 g Oatly havredryck plus 
7 g salt 
Svartpeppar 
120 g gröna ärter 
 
500 g pasta, kokt 

 

Stek svampen i en torr stekpanna och strö över vetemjölet mot slutet, rör runt. Häll på Oatly 
iMat och Oatly havredryck och rör runt. Låt koka tills det tjocknar. Tillsätt mot slutet gröna 
ärter, samt salt och smaka av med svartpeppar. Blanda eventuellt såsen med pastan eller 
servera såsen vid sidan om. 
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Pannkakor, 6 portioner 
120 g vetemjöl 
120 g grahamsmjöl 
30 sojamjöl 
700 sojadryck 
5 g bakpulver 
1 g salt 
50 g margarin 
 

Vispa ihop mjöl, sojadryck, bakpulver och salt till 
en jämn smet. Smält margarinet i en stekpanna och 
stek tunna pannkakor. Servera med fruktsallad 
eller bärkompott. 

 

Pizza senza formaggio, 6 portioner 
Pizzadeg: 
50 g jäst 
500 g Oatly havredryck, 37 grader 
30 g margarin 
600 g vetemjöl 
7 g salt 
 
Tomatsås: 
10 g rapsolja 
10 g vitlök, finhackad 
240 g krossade tomater 
Örter 
Svartpeppar 
 
Grönärtcreme: 
20 g rapsolja 
30 g gröna ärtor 
 
Pålägg: 
100 g champinjoner, skivade 
100 g röd paprika, i bitar 
100 g rucolasallat 
 

 

Börja med pizzadegen. Smula ner jäst i en bunke, rör ner Oatly havredryck och låt jästen 
lösas upp. Klicka ned margarin och blanda ned vetemjölet. Knåda en stund och tillsätt sedan 
saltet. Låt jäsa i 30 minuter.  
 
Gör under tiden tomatsåsen. Fräs vitlöken snabbt i rapsolja. Tillsätt sedan krossade tomater 
och låt koka ihop 10 minuter. Krydda och smaka sedan av med örter och svartpeppar.  
 
Gör grönärtcremen genom att mixa oljan och ärtorna till en jämn röra. 
 
Sätt ugnen på 225 grader. Knåda och kavla ut pizzadegen och lägg på plåtar. Lägg på 
tomatsås, grönärtcreme, champinjoner och röd paprika. Baka i ugn i 10-15 minuter. Lägg 
sedan på rucolasallat. Servera pizzan med en bönsallad.  
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Exotisk currygryta, 9 portioner 
50 g margarin 
60 g vetemjöl 
300 g vatten 
350 g Oatly iMat 13 % fett 
200 g Oatly havredryck 
10 g curry 
10 g grönsaksbuljong 
300 g blomkål 
200 g broccoli 
200 g morot 
100 g paprika 
180 g gröna ärter 
120 g konserverad ananas med juice 
500 g kokta kikärter 
Svartpeppar 

 

Smält margarinet och vispa ner vetemjölet, häll sedan på vatten, Oatly iMat och Oatly 
havredryck. Blanda i curry och grönsaksbuljong och låt koka ihop i fem minuter. Hacka 
grönsakerna i buketter och bitar och lägg sedan i dem i grytan och låt koka med ytterligare 
fem minuter. Hacka ananasen, lägg i ärterna, den hackade ananasen och kikärtorna mot slutet. 
Smaka av med ananasjuice och svartpeppar. Servera med matvete. 
 

Bovetegröt, 1 portion 
1 dl boveteflingor 
1,5 dl vatten 
2 g salt 

Blanda ingredienserna i en kastrull och låt koka 
ihop i cirka 3 minuter. Servera med bär, solros- 
eller pumpakärnor och Oatly havredryck.  

 

Havtornssmoothie, 3 portioner 
300 g Oatly havredryck plus 
50 g havtorn 
45 havrekli 
30 solrosfrön 
105 g banan 
50 g hallon 

Mixa alla ingredienserna till en jämn smoothie. 
Servera med en smörgås.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

Författare: Sarah Forsberg & Mira Winsa 
Handledare: Karin Wendin & Karina Birch 
Examensarbete 
  

Högskolan Kristianstad 
Gastronomiprogrammet – VT 2014 
Sektionen för lärande och miljö 
Senast ändrad: 1 juli 2014 
 

 

Rotfrukts-Wallenbergare, 6 portioner 
200 g palsternacka 
200 g rotselleri 
200 g morot 
10 g dill 
3 g timjan, torkad 
5 g salt 
45 g citronjuice 
120 g vetemjöl 
60 g ströbröd 
250 g Oatly iMat 13 % fett 
50 g margarin 

 

Riv rotfrukterna grovt och blanda med dill, timjan, salt, pressad citron, vetemjöl och hälften 
av ströbrödet. Häll sedan i Oatly iMat och blanda ihop smeten snabbt. Forma biffar och doppa 
i ströbrödet. Stek biffarna i margarin och servera med kall sås och kokt potatis. 
 

Sauce vert, 7 portioner 
250 g Oatly havrefraiche 
30 g blandade örter, ex. persilja, dill,  
   basilika 
20 g färsk spenat 
10 g kallpressad rapsolja 
10 g citronjuice 
5 g salt 
Peppar 

Mixa ihop alla ingredienserna. Smaka av med 
peppar och servera tillsammans med rotfrukts-
Wallenbergare och kokt potatis. 

 

Matiga grönsaksmuffins med böntopping, 18 portioner 
Muffins: 
250 g vetemjöl 
250 g rågsikt 
60 g rapsolja 
400 g Oatly havredryck  
7 g salt 
20 g purjolök, hackad 
20 g paprika, hackad 
20 g spenat, färsk hackad 
Böntopping: 
200 g vita bönor 
200 g kikärtor 
4 g vitlök  
40 g kallpressad rapsolja 
40 g persilja 
6 g salt 

Sätt på ugnen på 225 grader. Vispa ihop vetemjöl, 
rågsikt, rapsolja, havredryck och salt. Blanda till 
sist i purjolök, paprika och spenat. Klicka ut 
smeten i muffinsformar, och baka i ugn cirka 15 
minuter.  
 
Mixa ihop ingredienserna till böntoppingen. Klicka 
på toppingen på muffinsen. Servera med 
linsgroddar och havredryck. 
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Linstaco 5 portioner 
Linsfärs: 
200 g torkade röda linser 
350 g vatten 
100 g gul lök, hackad 
10 g salt 
20 g rapsolja 
5 g spiskummin 
 
Tillbehör: 
Majskorn 
Gurka 
Isbergssallat 
Tomat 
Avokado 
Nacho-chips 
Tortillabröd 
Salsasås 

 

Koka linserna i vattnet cirka 10 minuter och låt stå och svälla en stund, men se till att linserna 
fortfarande behåller form och konsistens. Blanda i hackad gul lök, kryddor och rapsolja. 
Smaka av och servera varm med tillsammans med tillbehör. 
 

Marinarasås, 4 portioner 
20 g rapsolja 
7 g vitlök, finhackad 
100 g gul lök, hackad 
150 g morot, grovriven 
250 g krossade tomater 
80 g svarta bönor, kokta 
80 g sojabönor 
10 g örter, ex. persilja, rosmarin,  
   basilika. 
5 g salt 
Svartpeppar 
 
 

Värm rapsoljan i en kastrull eller stor stekpanna. 
Fräs vitlöken och löken tills de fått färg. Lägg i 
morötterna och fräs en stund. Häll på krossade 
tomater och koka ihop i cirka 15 minuter. Lägg i 
bönor och örter mot slutet och smaka av med salt 
och svartpeppar. Servera med pasta och en 
grönsallad.  
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Bilaga 4. Missiv 
Jag godkänner härmed att gruppdiskussionen ljudinspelas med kravet på att materialet kasseras 

vid examensarbetets slut.  

 

Materialet kommer endast användas och avlyssnas av Mira och Sarah och deras handledare.  

 

Jag vet att jag när som kan avsluta min medverkan i studien utan ange anledning, och min identitet 

kommer inte att avslöjas.  

 

Namn:     Datum: 
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Bilaga 5. Protokoll provsmakning - Enkät provsmakning 
Gör ett kryss på den ruta du tycker stämmer bäst överens med vad du tycker. 

Bakgrundsfrågor  Kön:  ☐ Kvinna  ☐ Man 

Matvanor ☐ Blandkost  ☐ Vegetarian ☐ Vegan  ☐ Allergisk, mot___________________ 

Måltid 1 
Totalt gillande  

 

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 2 

Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 3 

Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 4 

Totalt gillande  
 

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 5 

 
Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 
Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 
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Måltid 6 
Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 7 

Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 8 

Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 9 

Totalt gillande  

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Måltid 10 

Totalt gillande  

 

Kommentar:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Preferens: Vilka måltider tyckte du bäst eller minst om? Varför? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

Extremt 
illa 

Mycket 
illa 

Illa  Något 
illa 

Varken 
bra/illa 

Något 
bra 

Bra  Mycket 
bra 

Extremt 
bra 
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Bilaga 6. Kommentarer vid provsmakning 

Pizza senza 

formaggio 

Mycket bättre än skolmat, saknade inte osten, gott kryddad tomatsås, nästan 

som riktig pizza, lite seg, för tjock, gott med oliv på, rucola gjorde den 

krispig, det fungerar, lite ost hade inte skadat annars fullt godkänd. 

Blomkålsgratäng Mycket bra, tjockare sås, för mycket palsternacka, väldigt mycket smak, 

gillar inte såsen, blomkål är en bra ersättning till fisken, fattas salt och 

smakar mest palsternacka, gillar inte smaken, för mycket smak av 

palsternacka och rotselleri, palsternackan tog över, typisk skolmat, väldigt 

god, mycket smak och såg ut som fiskgratäng, fiskgratängssmaker, gillar 

inte syrligheten. Mycket gott saknade dock fisken. 

Pasta Primavera Inte god, mer krämig sås, gott mer krämighet, gillar inte svamp, fattas 

kanske någon smaksättare, mer grädde, torrt, gillar svampen, för kraftig 

röksmak, mer sås, mer smak, inte så smakrik, den ser inte så god ut, besk 

eftersmak. 

Exotisk 

currygryta 

Mycket bra, tjockare, stark eftersmak, smakrik, mer smak, såg gott ut, stark 

eftersmak hellre till stark huvud smak, goda grönsaker, behövs krämighet, 

lös, smakade kyckling, bra med många olika grönsaker, bra smakar väldigt 

mycket, fin färg, gillar inte kikärterna, smakar som en riktig kyckling curry, 

fint för ögat, hade aldrig anat att det var vegetariskt. 

Kikärtspannkaka De var bra, svamp passade inte ihop, saknar inte ägget i pannkakan, matigt 

och smakade bra, smakar sådär, saknar socker, smakade som vanligt, inget 

saknades, kände inte att det fanns kikärter i det, gillade iden om zucchini 

och svamp som tillbehör med lingonen, smakar som vanligt, obehaglig 

smak men bra för att vara vegetariskt, vanliga pannkakor, smaklöst och 

känner inte kikärtssmaken, föll inte mig i smaken, smakar inget och inte 

kikärter, degig konsistens.  

Linstacos Gott och bra, bra kryddning, mycket smak men jag saknar dock köttfärsen, 

starkt, linserna var goda, riktigt gott, smakar riktig tacos, saknar inte 

köttfärsen, gott trots att det var linser, gillade hettan, ser gott ut, smakade 

tacos, tänkte inte på att det var linser, hade jag fått det i skolan hade jag 
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varit mer än nöjd, jättegott, hade käkat mycket om vi hade fått det i skolan, 

god stark smak, gillade det jättemycket, bättre än vanlig tacos som vi får i 

skolan, saknar ost, enormt gott, precis som vanliga tacos, detta hade jag 

kunnat äta mycket av, lite för starkt. 

Svamppaté Smakar som kött, exakt som köttfärslimpa, smakade gott, smakar blodkorv, 

smakar verkligen inte köttfärslimpa, konstig konsistens, smakade mörkt 

bröd, smakar helt okej, liknar vanlig köttfärslimpa, kornig, kunde inte se det 

som köttfärslimpa, mer smak, den var god, gott, torrt, såsen var god, bra 

utseende, inget negativt. 

Fagioli Neri-

stroganoff 

Påminde om korvstroganoff, för stora grönsaker, haricots verts tog över 

smaken, bra kryddning, väldigt stark, gillade inte smaken, hittade ingen 

smak av korv, starkt, inte gott, helt okej, smakar rökig skinka, luktade 

skinkaktigt, inget jag hade käkat i skolan, rökigt, inte i närheten av 

korvstroganoff, välsmakande, jättegott, umamisk smak, tycker mycket om, 

bra grönsaker, grönsakerna passade inte ihop. 

Rotfrukts-

Wallenbergare 

För mycket palsternacka, god panering, sött, inte mycket fisksmak, gott, 

dillsåsen var god, smaklös, mer som en dessert, det funkar och jag hade 

kunnat äta det i skolan, lägg till morot, saknade fisksmaken, klarar bara att 

äta lite av den på grund av sötman, älskar smaken men känner ingen 

fisksmak. 

Linsburgare Lite för torr burgare, bra smaker, mjölig men smakrik, god om jag varit 

vegan, okej smak, burgaren flöt ihop med brödet, dressingen var riktig god, 

smaken helt okej, godare ed ett mjukare och saftigare bröd, vitlöken gjorde 

mycket, bra, bättre med mer sås, något fattades i biffen, god, saftigare, 

något knaprigt fattas, god aioli, smakade inte hamburgare utan typ macka, 

smaksatt bra, torr. 
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Bilaga 7. Ekonomiska beräkningar  
Pizza senza formaggio med bönsallad 
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Blomkålsgratäng med bönsallad, smörgås och hummus 
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Pasta Primavera med fullkornspasta och bönsallad 
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Exotisk currygryta med matvete 
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Kikärtspannkaka med spenatfräs 
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Linstacos med tillbehör 
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Svamppaté med potatis, gräddsås, haricots verts och lingonsylt 
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Fagioli Neri-stroganoff med matvete 
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Rotfrukts-Wallenbergare med potatis, sauce vert och bönsallad 
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Linsburgare med tillbehör 
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