
Vad blir det 
för mat?
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S.M.A.R.T står för:

Större andel vegetabilier

Mindre tomma kalorier

Andelen ekologiskt ökas

Rätt kött, rätt grönsaker

Transportsnålt

Vi på Måltidservice 
tillagar och serverar mat till 

48 förskolor och skolor 
samt gymnasiet och 
särskilda boenden.

 Det blir 10 000 
måltider varje dag.

Vi väljer klimatsmarta och hållbara livsmedel till 
våra maträtter. Maten ska gynna både hälsan och 
planeten.

KLIMATSMARTA VAL
Vi arbetar för att ständigt öka mängden grönsaker, 
rotfrukter och baljväxter i våra maträtter. Att mins-
ka nötkött till fördel för kyckling gynnar klimatet.

HÖGA KRAV PÅ KÖTT OCH FISK
Det innebär att vi ställer höga djurskyddskrav på 
kött och följer WWF:s Fiskguide för att minimera 
risk för utfiskning.

40% EKOLOGISKT
Vår målsättning är att andelen ekologiska livs-
medel ska vara 40% för att successivt ökas till 
Agenda 2030 målet 60%. Alla mejeriprodukter 
och ägg vi köper är ekologiska samt stor del av 
grönsakerna och frukten.

FRUKT OCH GRÖNT EFTER SÄSONG
Våra salladsbord rymmer många olika grönsaker 
att välja på och de är efter största möjliga mån 
anpassade efter säsong. På hösten serverar vi mer 
rotfrukter och under försommaren mer gurka och 
tomat.
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Hej, jag heter Siggeoch vill minska matsvinnet tillsammans med dig!

MINSKAT MATSVINN
2019 slängde vi 70 ton mat vilket motsvarar ca 1,6 
miljoner kr eller 80 000 korv med bröd. Ändå mins-
kade vi matsvinnet med 11% jämfört med 2018.

Genom att mäta matsvinnet och visa resultatet 
för matgästerna så jobbar vi tillsammans med för-
skolor och skolor för att minska svinnet. 
Vi satsar även på att införa smakskedar för att 
man ska våga prova på nya maträtter.

VI LYSSNAR PÅ VÅRA MATGÄSTER
Som matgäst får du gärna tycka till om maten. Vi 
arbetar med gästenkäter, måltidsråd i samverkan 
med barn, elever och personal samt föräldrasam-
råd för att utveckla och skapa trivsamma måltider.

MÅLTIDEN EN DEL AV UTBILDNINGEN
I några av våra förskolor och skolor har vi bör-
jat med lärande kökskunskap där barn och elever 
gör studiebesök och praktiserar i köket och hjäl-
per till i skolrestaurangen. Mycket uppskattat in-
slag i skoldagen!

Vi tar måltiden in i framtiden och vidare

Vi älskar mat
Att laga näringsriktig god mat och servera den 
med glädje och stolthet är vår ambition. Vi vill 
erbjuda en varierad och smakrik meny där det 
mesta av maten är lagad från grunden. Hus-
manskost och nya spännande smaker samsas på 
vår meny. 

Vi testar ofta våra nya 
rätter ute i våra för-

skole- och skolres-
tauranger så att 
matgästerna får 
tycka till. Vi vill 
att våra gäster ska 

gå nöjda och mätta 
från våra förskole- och 

skolrestauranger. 

På våra förskolor serverar vi dagens rätt som kan 
vara vegetariskt, fågel, fisk , fläsk– eller nötkött. 
För de barn som önskar utesluta livsmedel på 
grund av religiösa eller etiska skäl serverar vi ett 
liknande alternativ.

RÄTT MAT TILL 
RÄTT GÄST
Har ditt barn en 
matallergi eller be-
höver särskild kost 
av medicinska skäl 
så måste vi få veta 
det innan termins-
start för att kunna laga 
rätt mat. Du behöver också 
ha ett läkarintyg eller be din läkare om ett 
utdrag ur journalen där det står vad ditt barn 
är allergisk emot. 
Anmälan hittar du på kommunens hemsida, 
www.sigtuna.se.

De barn som inte har någon allergi men önskar 
annan kost på grund av religiösa eller etiska skäl 
behöver inte skicka in någon digital ansökan utan 
fyller i en blankett med önskemålet på förskolan.
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Södergatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00 www.sigtuna.se

Så här kan en veckomeny se ut
Ni hittar menyn under respektive förskolas sida på ww.sigtuna.se.

MÅNDAG 
Dagens rätt: Krämig skavgryta med svamp, potatis och lingon

Dagens extra: Grekisk böngryta med potatis

TISDAG
Dagens rätt: Pasta med kyckling och soltorkad tomat
Dagens extra: Pasta med soltorkad tomat och basilika

ONSDAG
Dagens rätt: Thai-inspirerad fisk med lime och chili
Dagens extra: Thai-inspirerad grönsaksgryta med ris

TORSDAG
Dagens rätt: Grönsakssoppa med tärnad skinka och mjuk smörgås och pålägg 

Dagens extra: Grönsakssoppa med mjuk ostsmörgås
 

FREDAG
Dagens rätt: Klimatsmart bolognese med pasta
Dagens extra: Vegetarisk bolognese med pasta

Smaklig måltid!


