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ALLT FLER UNGA VÄLJER att bli vegetarianer och det märks i 

skolköken. Färska siffror från skolmatsverige.se visar att det finns 

vegetarianer på 97 procent av de svenska skolorna, rapporterar 

Tv4-nyheterna. 
 Skolmatsverige.se som drivs av Stockholms läns landsting 

har fått svar från över 600 skolor i landet. På frågan om skolorna 

har elever som äter vegetariskt svarade 92 procent av skolorna 

att de hade det skolåret 2013/2014. Nästkommande år var det 

95 procent, och enligt Tv4-nyheterna som har tagit del av de 

preliminära siffrorna från föregående skolår svarade 97 procent av 

skolorna att det finns behov av vegetarisk kost på skolorna. Stora 

skolor och skolor från östra Sverige är något överrepresenterade 

bland dem som svarat. 

FÖR ANDRA ÅRET I RAD ska 80 000 vegetariska 

portioner av samma meny serveras när Göteborgs 

Stad firar den Vegetariska världsdagen. 

Göteborgs Stad har tagit ett politiskt beslut 

om att de klimatsmarta måltiderna ska öka. Det 

innebär bland annat att den mat som serveras i 

skolor och förskolor ska innehålla mer vegetabilier 

än förr.
En grupp bestående av kockar och köksmästare 

i Göteborg kallar sig “Den gröna staden” och 

deras mål är att tillsammans anordna och servera 

maten under Vegetariska världsdagen. Gruppens 

medlemmar finns representerade i alla Göteborgs 

stadsdelar. Vegetariska världsdagen infaller den 

1 oktober, vilket i år är en lördag, därför kommer 

firandet på skolor och förskolor att i stället gå av 

staplen på fredagen 30 september.

Menyn för dagen är en morotslasagne med 

chili och koriander som serveras med en kall 

ingefärssås samt en mexikansk majs- och 

sötpotatissoppa. En meny som blev gemensamt 

framröstad av “Den gröna stadens” medlemmar.

Vegetariska 
världsdagen

  
miljoner kr

Så mycket pengar motsvarar det ätbara matavfallet som 

storköken i Göteborgs stad slänger varje år.

KÄLLA: VÅRT GÖTEBORG

Fler unga väljer vegetariskt 

35Morotslasagne 
med chili och 
koriander med 
kall ingefärssås.

Mexikansk majs- 
och sötpotatis-
soppa.

Göteborg 
uppmärksammar

// NOTISER

kul crossover

med sköna smakermed sköna smaker
Bjud in till Gränslöst goda dagar på er skola! Med gränslöst gott får ni enkla och goda recept 

samt inspirerande material till skolrestaurangen, allt för att växla upp matglädjen och skapa 

nyfi kenhet. Ett gyllene tillfälle för landets skolor att öka suget inför dagens lunch och 

samtidigt minska matsvinnet!

031 – 67 42 00 010 – 482 30 00

Upptäck Gränslöst gott! Kontakta din säljare.

www.santamariafoodservice.se www.atriafoodservice.se
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Nå de som jobbar inom offentlig gastronomi!
Sveriges enda tidning om offentlig gastronomi heter Magasin Måltid 
och den kommer ut med 6 nummer om året. Magasin Måltid 
skriver om sånt som berör kockar, köksbiträden, måltidschefer, 
upphandlare, politiker, personer inom livsmedelsbranschen och 
andra som direkt eller indirekt ansvarar för kost och nutrition och 
för de måltider som över 3 miljoner svenskar äter varje dag.

       Du når ut till... 
Kockar, kökspersonal, måltidschefer, upphandlare,   
livsmedelsföretag och andra som ansvarar för   
att drygt 3 miljoner svenskar blir mätta varje dag.
En stor del av alla offentliga kök -  från dagis, förskola och 
skola till sjukhus, äldreboenden, fängelser och militära 
anrättningar
Magasin Måltid går även ut som medlemstidning till både 
Kost & Näring och KRAV.
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Berätta om er som jobbar i 
Centralköket Ripan.– I köket är vi totalt tio kockar som 

jobbar, åtta tjejer och två killar. Av oss 
tio har vi en kökschef, en inköpare och 

en som jobbar med utveckling. Alla har 

utbildning och lång erfarenhet av att 
jobba i storhushåll och restaurang. På 
helgerna arbetar fyra av oss med att 
hjälpa äldreomsorgen med lunch och 
kvällsmat. 

Vad har ni fått för reaktioner på 
Instagram?– Vi har fått många positiva reaktioner, 

det som fått mest uppmärksamhet är 
våra filmer. Vi har även sett ett stort 
intresse för vår utrustning, exempelvis 
vår matpump som används flitigt. 
Den underlättar vårt arbete med att få 
ut stora mängder mat i kantiner. Att 
intresset är så stort för vår utrustning 
beror förmodligen på att den är så pass 

modern då vårt kök blev renoverat 2014. 

Hur fungerar de offentliga måltiderna 

i Åstorp? 
– Vi tillhör kostenheten tillsammans 

med två mottagningskök och 
restauranger inom äldreomsorgen. 
Totalt lagar vi 3 000 portioner om 
dagen, 2 000 till skolor, 700 till 
förskolor samt 300 till äldreomsorgen. 

I 56 matvagnar skickas maten sedan ut 

runt om i kommunen. Måltidspersonal i 

mottagningsköken kompletterar sedan 

med allt från potatis och sallader till 
bröd och pålägg. 

Händer det något kul framöver hos er?
– Vi gör en stor satsning på att tillaga 

allt från grunden. Nyligen har vi köpt in 

en maskin för att göra egna köttbullar 
och färsbiffar, vi har även köpt in stora 
grillar och en stekhäll som kommer att 

delas mellan skolor och äldreboenden. 

Vi önskar även att kockarna ska komma 

ut mer i skolorna och äldreboendena 
för att komma närmre våra matgäster. 

Vilket är ditt bästa kökstips?
– Det är viktigt att göra en ”mise 

en place”, vilket betyder ”allt på 
plats”, det innebär att man ser till att 
alla ingredienser och redskap finns 
tillgängliga och är i ordning innan 
matlagningen drar i gång. 

 

”Det viktigaste är att  göra en ”mise en place”!

I Centralköket Ripan går maskinerna på högvarv.  Här görs köttbullar och färsbiffar helt från grunden. 
Kockarna jobbar flitigt för att 
få ut mat till skolor, förskolor 
och både lunch och middag 
till äldreboenden. 

”FÖLJ INSTA” Vill du se mer från skolkockar 
runt om i landet? Följ  @skolkockarna på Instagram 

för en daglig uppdatering med 
massor av tips och inspiration.

 PRODUKT

Art nr Kiviks Musteri
Art nr Martin&Servera

Art nr Menigo

Apelsinsaft 1+6

72035

602292

115196

Jordgubb Blandsaft 1+6

72475

602334

115199

Körsbär Blandsaft 1+6

72545

602318

115197

Saft på riktigt

UTAN  konser- verings- medel

MED
socker

Läs mer om våra produkter  på www.kiviksmusteri .se
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p

Skinksnitt à 
la Allerum
10 portioner

Mikael Larsen, Skogslidens kök, 
Båstad

p

 
1 tsk pepparrot, färsk, riven    
150 g äpple, rivet 
0,5 msk honung, flytande 
0,5 msk sweet chili-sås 
2 g chilipeppar, färsk, finhackad 
250 g rågbröd, osötat 
50 g frisésallad 
200 g ost, typ Allerum, skivad 
200 g skinka, rökt, skivad 
2,5 st körsbärstomater
100 g paprika, skivad 

Blanda pepparrot, äpple, honung, 
chilisås och chilipeppar. Låt vila i 
30 minuter. Skiva bröd och forma 
efter eget önskemål. Lägg på sallad, 
ost och skinka. Klicka på äppelsås. 
Garnera med tomater och paprika.
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#5 2016

Magasin

Stora White Guide-numret!

Allt om galan och vinnarna

BÄST!

Sveriges enda tidning 
om offentlig gastronomi

MELLANMÅLS- 

BONANZA
Goda recept som  

lyfter melliset

UPPLAGT FÖR SUCCÉ

Vikten av vacker  

måltidsuppläggning

KOST & NÄRING

Förskolan i fokus
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6 utgåvor / år

5.000 ex 
(november 2016)



ANNONSFORMAT

Uppslag Helsida & 
insida

Baksida Halvsida, 
stående

Halvsida,
 liggande

Kvartssida

WEBBANNONSERING  magasinmaltid.se uppdaterar vi dagligen med nyheter

Tester visar att en tidningsbilaga ger upp till 10 gånger högre svarsfrekvens 
än oadresserad direktreklam. Din bilaga kan dessutom se ut nästan hur 
som helst och nå en köpstark målgrupp till en mycket låg 
kontaktkostnad. Det finns en mängd beprövade aktiviteter att välja mellan:

Fasta bilagor  Limmade på annons och som varuprov
Lösa bilagor  Maxformat 190x245 mm, minst 105x148 mm
Plastade Inplastade bilagor 

Lösa   < 50 g    5:50/st*     > 50 g  offert

Sampling                offert

BILAGOR

Restaurangvärlden är den enda tidning som driver 
aktuella bransch- frågor för dem som arbetar inom den 
privata restaurangnäringen. Den primära målgruppen 
består av krögare, kockar, sommelierer och 
matsalspersonal som vill vara uppdaterade om vad 
som händer i deras omvärld. Den sekundära 
målgruppen består av livsmedelsföretag, politiker, 
myndigheter, organisationer och foodies som 
uppskattar en påläst och påstridig mattidning.

ANNONSERA ÄVEN I RESTAURANGVÄRLDEN

För ytterligare information om annonsering i Magasin Måltid, eller 
annonspaket med Restaurangvärlden, kontakta Andrea Åhslund på 
0735-080573, andrea.ahslund@mediakraft.se. 
Annonsmaterial
Teknisk information finner ni på www.magasinmaltid.se
Har du frågor om material kontakta Anneli Bonde, 
anneli.bonde@mediakraft.se eller på 08-23 45 36. 
Priser och begärd placering 
Samtliga priser är inkl. reklamskatt och exkl. moms. För begärd placering: 
10 % pristillägg.
Beordringsupplysningar
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas tidningen 
senast två månader före införingsdag. Ansvar för fel i annons är begränsat 
till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt 
material ansvaras ej.

ANNONSKONTAKT

Annons  Format    Listpris
Uppslag   420x265mm + 3mm utfall 45 000 kr*
Helsida   210x265mm + 3mm utfall 27 500 kr*
Omslag, insida  210x265mm + 3mm utfall 30 000 kr*
Baksida, insida  210x265mm + 3mm utfall 30 000 kr*
Baksida   210x235mm + 3mm utfall 35 000 kr*
Halvsida, stående 87,5x227mm + 3mm utfall 18 000 kr*
Halvsida, liggande 180x113 mm   18 000 kr*
Kvartssida  87,5x113 mm   10 000 kr*

Annons Format   Listpris/ 2 veckor
Banner 1 & 2 350x150 px  5000 kr*
Banner 3 1080x 150 px  7500 kr*
Banner 4 & 5 300x430 px  2500 kr*
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* Alla listpriser exkl. moms.


