
Goda matvanor på Åkeslunds förskolor 
I skollagen anges att måltiderna i skolan skall vara 
näringsriktiga och varierade. Stockholms stad har beslutat att 
samma krav skall ställas på kommunens förskolor.  
 

Riktlinjer 
Vi på Åkeslunds förskolor följer livsmedelsverkets riktlinjer för 

bra mat i förskolan. I riktlinjerna anges antal måltider och 

portionsstolek som ska serveras och när de ska serveras. 

Frukosten bör innehålla 20–25 % av dagens energibehov, lunchen 

25–35 % och middagen 25–35 %. Resterande dagsbehov kommer 

från ett till tre mellanmål. 

 

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål, som tillsammans ger 65–70 % av 

dagsbehovet. Middagsmålet och kanske ett mellanmål serveras hemma och ger resten av 

kalorierna och näringsämnena. 

 

Bra principer för maten i förskolan enligt riktlinjerna är: 

 Att det ska vara tillräckligt med mat 

 Det ska finnas tillräckligt med tid för att äta 

 Det ska vara trivsam och lugn måltidsmiljö 

 Måltider ska serveras på fasta, regelbundna tider 

 Det ska vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och  

servering för bevarat näringsinnehåll och smak 

 Maten ska vara hygieniskt säker 

 Barnen ska ha tvättat händerna före måltiden 

 

Mat lagad från grunden 
Vår kockar/kokerskor lagar varierad, näringsberäknad mat från grunden utifrån de 

förutsättningar som finns i våra kök. De har kunskap om mat och matens betydelse för hälsan, 

samt om matlagning för barn. De ingår också i ett matnätverk för att få inspiration, tips och 

idéer. 

 

Vi serverar lunch som innehåller 

 ekologisk potatis, pasta, ris eller gryn 

 ekologiskt odlade grönsaker  

 bröd till maten 

 nyckelhålsmärkta ekologiska kött- och 

charkuteriprodukter 

 nyckelhålsmärkta ekologiska mejerivaror 

 mjuka matfetter 

 fisk varje vecka 

 ekologisk lättmjölk och vatten 

 

På förskolan förekommer inte nötter, inklusive 

mandel, jordnötter och sesamfrö.  



Barn har olika behov 
Riktlinjerna är gjorda för att passa barns behov och utgår från att barn har olika behov av 

energi och näring i olika åldrar, men förskolan ska servera samma mat till alla. Barnen lär sig 

steg för steg vad som ingår i olika typer av måltider. För barn som av olika anledningar 

behöver specialanpassad kost är målet att maten skall likna övrig mat som serveras både 

näringsmässigt och till utseendet.  

 

Tallriksmodellen 
Tallriksmodellen gör det lätt att servera bra mat till både barn och vuxna. Måltiderna är 

näringsberäknade så förutom viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler så innehåller 

de rätt mängd av fett, kolhydrater och protein. 

 

Tallriksmodellen fungerar även för vegetarianer. Kött, fågel, fisk eller ägg byts mot bönor, 

linser, kikärtor, quorn eller sojaprotein. Portionerna behöver då ökas för att bli tillräckligt 

energirika. I enlighet med riktlinjerna minskar vi på det animaliska fettet genom att t.ex. 

servera lättmjölk. Små barn kan då behöva få extra tillskott av fett i form av en tsk 

vegetabilisk olja på sin mat. 

 

Ekologisk mat 
Det finns många närings- och miljöskäl till att välja ekologisk mat med större del från 

växtriket. Ekologisk produktion sker utan bekämpningsmedel och ger goda förutsättningar för 

kretsloppsanpassat jordbruk. 

 

Staden har bestämt att minst 25 % av alla offentliga måltider ska vara ekologiska. På 

Åkeslunds förskolor är andelen ekologiska produkter  närmare 50 %. Vi använder bland annat 

ekologisk mjölk och andra mejeriprodukter, samt grönsaker, frukt och kött. Även 

tallriksmodellen är ett steg i miljövänlig riktning eftersom kött/fisk/ägg utgör den minsta 

delen och därmed belastar miljön mindre. 

 

Inom Åkeslunds förskolor har vi beslutat att maten ska vara säsongsbetonad och att minst två 

luncher i veckan ska vara vegetabiliska eller bestå av fisk.  

. 

Minska sockret 
I enlighet med Brommas förskolors policy om att minska sockret i förskolan försöker vi vänja 

barnen att tycka om nyttig mat och dryck. Det innebär att vi är tydliga med att det bara är i 

undantagsfall som vi serverar mat som innehåller socker. 

 

Pedagogiska måltider 
Personalen äter tillsammans med barnen och i så stor 

utsträckning som möjligt samma mat. Måltiden blir en naturlig 

pedagogisk måltid där barnens matvanor, förhållningssätt och 

regler kring måltider grundläggs. Vanor som de sedan bär med 

sig genom livet. 

 

Maten och måltiderna ska innefatta svensk matkultur och 

traditioner och också inspireras av andra kulturer. 

Mer info på www.slv.se 

http://www.slv.se/

