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leka – pedagogiskt salladskoncept

Att det är hälsosamt att äta färska frukter och  
grönsaker är allmänt känt. Frukt och grönt minskar 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes  
och vissa former av cancer. 

Från Livsmedelsverkets sida rekommenderas vi därför att äta minst 
500 gram frukt och grönt varje dag. Men resultatet av en studie, 
gjord av forskare vid  Örebro Universitet och Karolinska Institutet, 
visar att barn i Sverige äter för  lite frukt och grönt. I genomsnitt 
knappt 300 gram. 

Den där rapporten fick oss att inse att något måste göras.  
Någon måste agera.  Så vi ställde oss frågan, vad kan vi göra för  
att inspirera framtida generationer  till ett friskare liv?

PÅ TIDEN ATT 
SNACKA GRÖNT
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leka – pedagogiskt salladskoncept

Lösningen blev ett pedagogiskt och lekfullt  sallads-
koncept vars mål är att öka barns intresse, kunskap  
och konsumtion av färsk frukt och grönt samt   
inspirera och effektivisera arbetet i köket.

• Blandningar och smaker anpassade för barn
• Information om grönsaker och varför man  

bör äta dem
• Mindre svinn och mindre miljöpåverkan
• Jämn kvalitet i alla kommunens matsalar
• Variation
• Rätt produkt vid rätt tidpunkt (säsong)
• Beräkningsbart – fasta priser
• Tidsberäknad meny som underlättar planeringen

Vad erbjuder leka-konceptet?

pedagogiskt  
salladskoncept
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lärande

Varför bör man äta grönsaker?

enkelt

Personalen inspireras samtidigt 
som de spar tid och pengar.

kvalitet

Lika utbud och kvalitet på  
kommunens samtliga verksamheter.

ansvar

Mindre svinn och rätt  
produkter vid rätt tidpunkt.

För att barnen ska lära sig om miljön, 
grönsaker och alla dess egenskaper 
medföljer massvis med lekfull  
inspiration och information.

Produkterna levereras färdigskurna  
för att underlätta hanteringen i köket.  
Dessutom följer det med lättlagade och  
varierande recept för att spara ännu mer tid.

Nu höjer vi statusen för frukt och 
grönt ännu mer hos barnen.  
Och får fler kommuner att nappa  
på ett hälsosamt koncept utan att 
exkludera någon till ett friskare liv.

Inga onödiga mellanled. Produkterna 
är säsongsbaserade och anpassade efter 
antalet portioner som ska serveras.



FRUKT + GRÖNT = SUPERKRAFTER

Rödbetan är supersmart och  

stark nog för att förflytta  

tunga föremål.

Äpplet Kan tugga sig igenom 

alla material med hjälp av 

sina starka tänder.

Blomkålen Stärker  

imunförsvaret och skyddar 

mot sjukdommar med  

hjälp av sin sköld.

Moroten Har supersyn och kan  

se i genom väggar tack vare  

sin höga halt av A-vitamin.

Rödkålen är blixtsnabb och 

kan flyga snabbare än  

någon annan.
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I konceptet är grönsakerna våra 

superhjältar.  De har superkrafter 

som de har fått baserat på grön-

sakernas speciella egenskaper. 

Superhjältarna är ett verktyg för 

att inspirera barnen till att äta 

ännu mer frukt och grönt.

leka – pedagogiskt salladskoncept



TIPS !
LÅT FANTASIN SÄTTA GRÄNSEN 
FÖR HUR MATEN SERVERAS. 
Forskning tyder på att barn kan lära 
sig att tycka om all mat om de är i rätt 
omgivning och om den presenteras på 
ett tilltalande sätt.
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Asiatisk 

Blomkål  

Morotspengar  

med Mynta

Äppelsallad med  

Mynta & Spenat

Coleslaw med  

selleri och äpple

RotfruktPommes (2.0)

EFFEKTIV 
HANTERING I KÖKET
Produkterna är packade i 1 kg förpackningar anpassade 
för restauranger och skolkök, detta för bästa möjliga  
hållbarhet, minskning av mat-svinnet och för enkel  
hantering i köket. 

I dagsransonerna kommer det att finnas tre stycken sallader  
och en fruktsallad under vår- och sommarmånaderna.  
Varje vecka kommer tre nya inspirerande recept. Produkterna kan 
mycket väl serveras och ätas som de är. Men med fantasi, innovation 
och kunskap kan produkterna höjas ännu mer med enkla grepp så att 
det passar barnens smaklökar och nyfikenhet ytterligare.  

TIPS !
OM MÖJLIGT, VARFÖR INTE LÅTA BARNEN 
VARA MED I KÖKET VID TILAGNINGEN? 
Genom att exponera specifika livsmedel för barnen 
uppmuntras de till att titta, känna och smaka på 
nya frukter och grönsaker så att de inte längre 
känns främmande. 

Detta kan bidra till att barnen lär sig att uppskatta 
nya livsmedel på ett positivt sätt.

LÄCKRA RECEPT FRÅN LEKA

Äpple- & Rödbetssallad  

med grönkål



SKOLMÅLTIDEN SOM  
PEDAGOGISKT VERKTYG

Många grönsaker är rika på fibrer 
som mättar bra och håller magen 
igång, vilket är viktigt för barnens 
utveckling och lärande. Flertalet 
studier menar att förskola och  
skola är en viktig arena för att 
påverka barnens matvanor.

Att ge barnen en sund inställning 
och bra grund till hälsosam mat är 
därför en satsning för framtiden.

Enligt studier krävs det flera olika 
typer av insatser i förskola och 
skola för att på sikt kunna påverka 
barns matvanor. Kunskapshöjande 
insatser behöver kombineras med 
en god tillgänglighet till bra mat. 

Här har den svenska förskolan och 
skolan en stor fördel som till- 
handahåller kostnadsfria måltider 
till alla barn.

Forskningen antyder även att det 
är viktigt att börja arbetet redan 
när barnen är små.

Med LEKA kan vi förenkla  
hanteringen, bidra till att barnen 
äter mer näringsrik frukt och grönt, 
minska matsvinnet och om möjligt 
bidra till förbättrade skolresultat.

Grönsaker, frukt och bär innehåller mycket vitaminer,  
mineraler och andra nyttigheter som har positiv inverkan  
på hälsan. 

FÄRDIGT PAKET SOM FÖRENKLAR

VISSTE DU ATT MORÖTTER 
FINNS I MÅNGA OLIKA 

FÄRGER OCH INNEHÅLLER 
MYCKET VITAMIN-A SOM 

ÄR BRA FÖR SYN OCH HUD .

PEDAGOGISKT SALLADSKONCEPT

Regnbågsmorötter
Orange, gula och röda morötter JulienneDet här är enkelt: Lägg upp på fat/skål och servera!Tips: droppa ett par droppar citron över
Rotfrukts Pommes 

Kålrot, morot, palsternacka rotfruktstavar
Det här är enkelt: Rosta i ugn . Vänd ner kryddblandningen,  

1 krydda per påse rotfrukter. Kyl ner – servera. , 15 min 185oC
Rödkål med apelsinklyftor 
Strimlad rödkål, apelsinklyftor, 1 dl olja, 2 dl vinäger

Det här är enkelt: vänd runt rödkål och apelsin med vinägrett,  lägg upp på fat/skål och servera!

BabytomaterDet här är enkelt: Lägg upp på fat/skål och servera

Melonmix Cantaloup och honungsmelon i bitar Det här är enkelt: Lägg upp på fat/skål och servera!
1 låda är beräknad för ca 120 perso-ner, så om du har ca 350 elever så använder du 3 lådor om dagen.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT LYCKAS I KÖKET

Regnbågsmorötter

Orange, gula och röda morötter Julienne

Rotfrukts Pommes 

Kålrot, morot, palsternacka rotfrukt- 

stavar som pommes

Rödkål m
ed  

apelsinklyftor 

Strimlad rödkål med apelsinklyftor  

och vinägrett

Babytomater

Melonmix 

Cantaloup och honungsmelon i bitar

MENY V.22

PEDAGOGISKT SALLADSKONCEPT

PEDAGOGISKT SALLADSKONCEPT
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tävling

Varje månad med bärvinster. 

Vinn en heldagsutflykt hos lokala odlare.

Plansch att hänga 

i klassrummet

Samla på hjältarna och få superkrafter.

Bordsryttare

Som inspiration i matsalen. 

Recept

Lättlagade recept som förenklar  

arbetet i köket. 



1 Ansvarig för skolmaten lägger en veckobeställning 3-4 dagar 
innan servering via sin grossist. (Lådan är anpassad till 50 
portioner). Salladsblandningarna är anpassade efter säsong.

Beställ som vanligt

3 Pedagogerna sätter upp planscherna i klassrummen.  
Nu börjar jakten på att inspirera barnen och samla  
på superkrafterna.

Tillaga. Inspirera. Och njut

2 Ansvarig för skolmaten går in på www.everfreshfoodservice.se 
och beställer hem planscher till alla klasserna samt skriver  
ut bordsryttare och menyer. På menyerna finns även de  
ingredienser som behövs  utöver det som ligger i lådorna.

Glöm inte planscherna

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

leka – pedagogiskt salladskoncept
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Everfresh vill skapa ett friskare och mer hållbart 

liv för människan. Det gör vi genom att leda en 

ansvarsfull och grön revolution som inspirerar till 

förändring av gamla beteenden, samt förenklar

för människor att konsumera och leva på ett

sätt som är sunt och långsiktigt hållbart

för miljö och människa. 

www.everfreshfoodservice.se
info@everfresh.se    042-4502300
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