CHECKLISTA
för dig som vill förbereda
frågorna i kategorin

Näringsriktighet
När du ska besvara frågorna i kategorin Näringsriktighet för första gången kan du förbereda arbetet
genom att
☐ hämta en matsedel som gäller för de senaste 4 veckorna och ha den tillgänglig
☐ gå igenom frågorna här och kontrollera om du kan svara på dessa
☐ inhämta svar för de frågor som du inte kan svara på själv
Frågorna i detta dokument är de som, beroende på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas
lite mer. Det kan vara så att någon annan, till exempel tillagningsköket eller kostchefen, har
information som behöver inhämtas. Genom att titta på frågorna i förhand kan skolan vara mer
förberedda och kan själv driva arbetet framåt.
OBS! Checklistan innehåller inte nödvändigtvis alla frågor som ingår i verktyget, utan de som kan
vara svåra för vissa typer av kök. Dessutom kan dokumentet innehålla irrelevanta ”följdfrågor”
som eventuellt skulle ha dolts i webbversionen då frågorna anpassas automatiskt efter skolans
egen verksamhet i webbversionen.
När du har all den information där uppgifter behöver inhämtas loggar du in på
www.skolmatsverige.se och besvarar frågorna ”på riktigt”!

Lycka till!
Kontakta oss om du behöver stöd eller om något inte fungerar som det ska: info@skolmatsverige.se
eller 08-123 37185
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Matsedel
För att besvara frågorna behöver ni ha skolans matsedel för de senaste fyra veckorna framför er. Om
terminen precis har börjat kan ni inkludera de närmast kommande veckorna, men var noga med att
ta fyra sammanhängande veckor.

För hur många veckor i taget planeras skolans lunchmåltider (matsedel)? *







mindre än en vecka i taget
en vecka i taget
2-3 veckor i taget
1-3 månader i taget
en termin i taget
vet ej

Vem har tagit fram skolans matsedel? *
Välj ett eller flera alternativ.








skolans kökschef
kökschef på en annan skola/kommunal verksamhet
kommunens kostchef eller liknande
extern entreprenör
annan
vet ej

Vilken period gäller matsedeln som nu kommer att utvärderas för?
Ange veckonummer (1-52).

Första veckan __ Andra veckan __ Tredje veckan __ Fjärde veckan __
Förklaringstext till kommande frågor om ”Typ av rätt”, se nästa sida.
"En köttfärsrätt" inkluderar t ex köttbullar, köttfärslimpa, lasagne
"En rätt baserad på helt kött från nöt, gris, lamm eller vilt" inkluderar t ex stek, köttgryta, skinka
"En blandrätt med mindre mängd kött från nöt, gris, lamm eller vilt" inkluderar t ex pytt-i-panna, ostoch skinksås, köttsoppa
"En kyckling/kalkonrätt" inkluderar t ex kycklinggryta, kyckling nuggets, soppa baserad på
kyckling/kalkon
"En korvrätt" inkluderar alla rätter innehållande korv gjord av kött (oavsett sort), t ex korvstroganoff,
kycklingkorv
"Mager fisk" inkluderar t ex torsk, sej, hoki, konserverad tonfisk, soppa baserad på mager fisk samt
skaldjur
"Fet fisk" inkluderar t ex lax, makrill, sill, soppa baserad på fet fisk
"En vegetarisk rätt" inkluderar alla rätter utan kött inklusive rätter såsom potatisbullar, pannkaka och
grönsakssoppa
Om en rätt inkluderar flera olika komponenter (t ex nötkött och korv), välj det alternativ som
stämmer bäst in på rätten (t ex "en korvrätt" om rätten innehåller mer korv än nötkött)

Checklista Näringsriktighet

2016/17

2/10

Vad serverades till skolans elever under vecka 1?
Med vecka 1 menas den första av de fyra sammanhängande veckorna som ni har valt. Endast rätter som alla elever fick ta
av räknas här.

Typ av rätt *
en
köttfärs
rätt

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

en rätt
baserad på
helt kött från
nöt, gris,
lamm eller vilt













en blandrätt
med mindre
mängd kött
från nöt, gris,
lamm eller vilt







en
en
kyckling/k korvalkonrätt
rätt













mager
fisk







fet fisk en
vegetarisk
rätt













blodannat
pudding
eller lever













inget







Av de vegetariska huvudrätterna som serverades under denna vecka, hur många innehöll som
huvudingrediens antingen tofu, sojaprotein, bönor, linser, ärtor eller ägg? *
Välj "0" om ingen vegetarisk rätt serverades. Om ni har serverat Quorn ska den inte räknas just här. Tips! Innan ni skriver
svaret, se snabbt över hur många gånger skolans elever erbjöds en vegetarisk rätt under veckan. Om ni svarat ovan att
skolans elever erbjöds totalt två vegetariska rätter under veckan kan svaret här inte rimligt var högre än två! _________

Vad serverades till skolans elever under vecka 2?
Med vecka 2 menas den första av de fyra sammanhängande veckorna som ni har valt. Endast rätter som alla elever fick ta
av räknas här. Antal rader/rätter som visas per dag (upp till max fyra) baseras på svaret ni gav på en tidigare fråga rörande
hur många huvudrätter som skolans elever erbjuds en vanlig dag.

Typ av rätt *
en
köttfärs
rätt

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

en rätt
baserad på
helt kött från
nöt, gris,
lamm eller vilt













en blandrätt
med mindre
mängd kött
från nöt, gris,
lamm eller vilt







en
en
kyckling/k korvalkonrätt
rätt













mager
fisk







fet fisk en
vegetarisk
rätt













blodannat
pudding
eller lever













Av de vegetariska huvudrätterna som serverades under denna vecka, hur många innehöll som
huvudingrediens antingen tofu, sojaprotein, bönor, linser, ärtor eller ägg? *
Välj "0" om ingen vegetarisk rätt serverades. Om ni har serverat Quorn ska den inte räknas just här. Tips! Innan ni skriver
svaret, se snabbt över hur många gånger skolans elever erbjöds en vegetarisk rätt under veckan. Om ni svarat ovan att
skolans elever erbjöds totalt två vegetariska rätter under veckan kan svaret här inte rimligt var högre än två! ___________
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inget







Vad serverades till skolans elever under vecka 3?
Med vecka 3 menas den första av de fyra sammanhängande veckorna som ni har valt. Endast rätter som alla elever fick ta
av räknas här.

Typ av rätt *
en
köttfärs
rätt

en rätt
baserad på
helt kött från
nöt, gris,
lamm eller vilt







måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag







en blandrätt
med mindre
mängd kött
från nöt, gris,
lamm eller vilt







en
en
kyckling/k korvalkonrätt
rätt













mager
fisk







fet fisk en
vegetarisk
rätt













blodannat
pudding
eller lever













inget







Av de vegetariska huvudrätterna som serverades under denna vecka, hur många innehöll som
huvudingrediens antingen tofu, sojaprotein, bönor, linser, ärtor eller ägg? *
Välj "0" om ingen vegetarisk rätt serverades. Om ni har serverat Quorn ska den inte räknas just här. Tips! Innan ni skriver
svaret, se snabbt över hur många gånger skolans elever erbjöds en vegetarisk rätt under veckan. Om ni svarat ovan att
skolans elever erbjöds totalt två vegetariska rätter under veckan kan svaret här inte rimligt var högre än två! ___________

Vad serverades till skolans elever under vecka 4?
Med vecka 4 menas den första av de fyra sammanhängande veckorna som ni har valt. Endast rätter som alla elever fick ta
av räknas här.

Typ av rätt *
en
köttfärs
rätt

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

en rätt
baserad på
helt kött från
nöt, gris,
lamm eller vilt













en blandrätt
med mindre
mängd kött
från nöt, gris,
lamm eller vilt







en
en
kyckling/k korvalkonrätt
rätt













mager
fisk







fet fisk en
vegetarisk
rätt













blodannat
pudding
eller lever













Av de vegetariska huvudrätterna som serverades under denna vecka, hur många innehöll som
huvudingrediens antingen tofu, sojaprotein, bönor, linser, ärtor eller ägg? *
Välj "0" om ingen vegetarisk rätt serverades. Om ni har serverat Quorn ska den inte räknas just här. Tips! Innan ni skriver
svaret, se snabbt över hur många gånger skolans elever erbjöds en vegetarisk rätt under veckan. Om ni svarat ovan att
skolans elever erbjöds totalt två vegetariska rätter under veckan kan svaret här inte rimligt var högre än två! ____________
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inget







Tillbehör till varmrätten
Hur många dagar under de fyra veckorna serverades följande tillbehör till
varmrätten/varmrätterna? Räkna inte det som serverades på salladsbordet här. Om samma
tillbehör serveras till flera alternativa rätter samma dag räknas det ändå som en dag. Om
olika tillbehör serveras till alternativa rätter samma dag räknas tillbehören för sig.
quinoa/fullkornsbulgur/matvete/korngryn/fullkornscouscous *
antal dagar __________________

Pommes frites?
antal dagar __________________

När följande livsmedel serveras, hur ofta erbjuds eleverna fullkornsvarianter? *
alltid
fullkorn

inte alltid, men minst
hälften av gångerna

ibland, men mer sällan än
hälften av gångerna

aldrig
fullkorn

livsmedlet
serveras ej

vet
ej

























pasta
ris
bröd (räkna både
hårt och mjukt)

Matlagning
Hur många dagar under de senaste fyra veckorna använde köket följande produkter i
mängder om 2 kg (alt. 2 liter) eller mer per 100 portioner (motsvarar 20 g per portion):
Fet grädde/crème fraiche/ostcrème (fetthalt 30 % eller mer) *
Kan ha använts i huvudkomponenten (t ex i en gryta) och/eller i tillbehöret (t ex i en potatisgratäng). Räkna hur många
dagar under de fyra veckorna som en eller flera rätter med minst 2 kg (alt. 2 liter) grädde/crème fraiche/ostcrème (30 %
fett eller mer) per 100 portioner (20 g/portion) serverades. Ange antal dagar.

_______

Ost (fetthalt 20 % eller mer) *
Kan ha använts i huvudkomponenten (t ex i en gryta) och/eller i tillbehöret (t ex i en potatisgratäng). Räkna hur många
dagar under de fyra veckorna som en eller flera rätter innehöll minst 2 kg ost (20 % fett eller mer) per 100 portioner (20
g/portion). Ange antal dagar.

_____

Vilken sorts matfett används i matlagningen? *





enbart flytande matfett och/eller olja
både flytande matfett/olja och hårt fett/smör
enbart hårt fett/smör
vet ej

När korv används, hur ofta väljer köket nyckelhålsmärkta

varianter? *

Tillgången till nyckelhålsmärkta produkter kan variera beroende på vilka produkter som finns upphandlade i kommunen.

korv gjord av
kött, oavsett sort
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Salladsbord/-buffé
Till exempel, detta salladsbord har 11 skålar med 8 olika salladskomponenter (fr
v): blomkål, tomat & sallad, bönor, rödbetssallad (x2), tomater, pizza-/kålsallad
(x2), coleslaw, morötter (x2). Av dessa är 5 baserade på grova grönsaker (blomkål,
rödbetssallad, pizza-/kålsallad, coleslaw, morötter) och 1 är baserad på baljväxter
(bönor).

Hur många olika komponenter består salladsbuffén av en
vanlig dag? *
Räkna grönsaker/grönsaksblandningar/fruktbitar/bär/matiga sallader, men ej dressing. En blandning med flera olika
grönsaker räknas som en komponent. ______________

Hur många komponenter inkluderar baljväxter en vanlig dag? *
Räkna bönor, linser, ärtor, kikärtor (inkl. hummus). ______________

Hur många komponenter inkluderar ”grova” grönsaker eller frukt/bär en vanlig dag? *
Räkna t ex morot, blomkål, kålrot, palsternacka, kålrot, rödbeta, vitkål, grönkål, rödkål, salladskål, broccoli, majs. Räkna inte
baljväxterna igen här. Räkna inte heller tomater, salladsblad, gurka, paprika eller spenat här. __________________

Hur många komponenter inkluderar fet fisk en vanlig dag? *
T ex sill eller makrill.






0
1
2
3 eller fler

Hur ofta erbjuds eleverna följande salladsdressingar/röror? *
Inkludera både separat dressing/röra (t ex olja/vinäger, yoghurtdressing, hummus) och dressing som blandats med
grönsaker/baljväxter/frukt/spannmål (t ex coleslaw, marinader).

en dressing/röra baserad på mejeriprodukt
med över 15% fetthalt (t ex crème fraiche, grädde)
en dressing/röra baserad på vegetabilisk olja

varje
dag

1-4 ggr i
veckan

1-3 ggr i
månaden

mer sällan
eller aldrig

vet
ej





















Salt
Finns salt tillgängligt för eleverna? *






ja, på matborden
ja, vid servering
ja, både vid servering och på matborden
nej
vet ej
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Används salt och saltinnehållande kryddor sparsamt i maten? *
Saltinnehållande kryddor inkluderar t ex buljong, örtsalt, salladskryddor och aromatkrydda.






ja, köket saltar högst enligt recept och väljer ofta lågsaltade produkter (t ex lågsaltad buljong)
ja, köket saltar högst enligt recept men använder vanliga produkter (ej lågsaltade)
nej, köket saltar efter tycke och smak och försöker inte aktivt begränsa saltet
vet ej

Använder skolköket jodberikat salt? *
Räkna både salt som används i matlagning och vid servering/bord.







ja, allt salt är jodberikat
ja, minst hälften av saltet är jodberikat
ibland, men mindre än hälften av saltet är jodberikat
nej
vet ej

Vitamin D
När följande livsmedel används, hur ofta väljer köket D-vitaminberikade varianter? *
Mini-, lätt- och mellanmjölk är vanligtvis berikad med vitamin D. Standardmjölk är EJ berikad.
alltid Dvitaminberikade
varianter

matfett till
matlagning
smörgåsfett
till bröd
mjölk som
måltidsdryck
mjölk till
matlagning

inte alltid, men ibland, men mer
minst hälften av sällan än hälften
gångerna
av gångerna

aldrig Dvitaminberikade
varianter

livsmedlet
vet
används sällan ej
eller aldrig

















































Mjölk
Hur ofta serveras följande mjölksorter till lunch? *
varje dag 1-4 ggr i veckan 1-3 ggr i månaden mer sällan eller aldrig vet ej

mini/lättmjölk (högst 0,5% fett)
mellanmjölk (1,5% fett)
standardmjölk (3% fett)





















Smörgåsfett
Hur ofta serveras följande smörgåsfett till lunch? *
“För att ett smörgåsfett ska få märkas med Nyckelhålet får fetthalten vara högst 80%, varav högst en tredjedel av detta får
vara den mättade sorten. Även salthalten är begränsat. I skrivande stund (aug 2015) möter följande produkter villkorna för
att kunna bli nyckelhålsmärkta: "Lätt & lagom", "Lätt & lagom Omega 3", "Becel", "Becel Oliv", "Becel Gold", "Pro.activ",
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“Carlshamns mjölkfritt bordsmargarin” och “Carlshamns mjölkfritt lätt bordsmargarin”. Om inte produkten listas här, titta
efter nyckelhålet på förpackningen!
varje
dag

1-4 ggr i
veckan

1-3 ggr i
månaden


























nyckelhålsmärkt smörgåsfett (se text ovan)
lättare smörgåsfett med högst 60% fett, ej
nyckelhålsmärkt
smörgåsfett/smör med högre än 60% fett, ej
nyckelhålsmärkt

mer sällan eller vet
aldrig
ej

Fisk
Hur ofta serveras någon av följande specifika fisksorter från dessa områden? *
- Strömming/sill från hela Östersjön eller Bottniska viken. (Strömming och sill är samma fiskart – den kallas sill söder om
Kalmar, och strömming norr om Kalmar).
- Vildfångad lax från hela Östersjön, Bottniska viken, Vänern eller Vättern.
- Vildfångad öring från hela Östersjön, Bottniska viken, Vänern eller Vättern
- Vildfångad sik från Vänern eller Vättern
- Vildfångad röding från Vättern
Räkna inte fisk som är odlad i dessa områden, eller lax från Atlanten eller Stilla havet.







aldrig
en gång per läsår
en gång per termin
mer ofta än en gång per termin
vet ej

Näringsberäkning
Följande sektion handlar om eventuella näringsberäkningar som görs på annat sätt. Om
skolans matsedel är näringsberäknad visas ett antal frågor om hur beräkningen utförs. Det
finns möjlighet att svara "vet ej" om du inte har tillgång till den information som efterfrågas.
SkolmatSveriges bedömningen av lunchens näringsriktighet kommer att baseras på
föregående frågor och inte på frågorna nedan.

Är skolans aktuella matsedel näringsberäknad? *
Med "näringsberäknad" menas att ett särskilt dataprogram/-tjänst används för att analysera näringsinnehållet i skolans
planerade matsedel eller rätter.







ja, samtliga huvudrätter som alla elever får ta av
ja, någon rätt per dag men inte alla huvudrätterna
nej, men köket använder ofta näringsberäknade recept
nej
vet ej

Om ja, följer köket den aktuella och näringsberäknade matsedeln? *





ja, köket följer både matsedeln och eventuella recept helt eller nästan helt
ja, köket följer den delvis (köket lägger ofta till egna rätter eller varierar recepten)
nej, köket följer sällan matsedeln
vet ej

Checklista Näringsriktighet

2016/17

8/10

I vilket program utfördes näringsberäkningen?






Aivo
Dietist
Mashie
Matilda
annat

Hur många dagar eller veckor i följd ingick i näringsberäkningen? *
Ange vilken sammanhängande tidsperiod som låg till grund för beräkningen.









1 dag
2 - 4 dagar
1 - 3 veckor
4 - 6 veckor
7 veckor - en termin
ett helt skolår
vet ej

Ingick följande lunchkomponenter i näringsberäkningen? *
Förutom varmrätten (t ex köttgryta) och dess tillbehör (t ex potatis)
ja








mjölk
bröd
smörgåsfett
pålägg
salladsbord/kalla grönsaker
dressing

nej, även om den erbjuds nej, men den erbjuds inte















vet ej








Vilka näringsämnen utvärderades i näringsberäkningen? *
En näringsberäkning kan vara mer eller mindre detaljerad. Ange om du kan om följande näringsämnen utvärderades i er
senaste beräkning. Om du inte vet välj bara "vet ej". Svaret redovisas inte i resultatrapporten och kommer inte att påverka
SkolmatSveriges bedömning.

energi
kolhydrater
protein
fett
mättat fett
fleromättat fett
fiber
vitamin C
vitamin D
folat
järn
natrium

ja

nej

vet ej
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Är skolans specialkoster av medicinska skäl näringsberäknade? *
Frågan gäller specialkost av medicinska skäl som skiljer sig mycket från den ordinarie maträtten; exempelvis om
proteinkomponenten bytts ut mot en annan inom grupperna kött, fisk eller vegetarisk proteinkälla.








ja, vi beräknar/har beräknat alla specialkosterna (t ex glutenfri, laktosfri) för sig över minst en
vecka
ja, vi beräknar/har beräknat varje anpassad rätt för sig
nej, men vi använder ofta andras näringsberäknade recept
nej
vi har inga elever med behov av specialkost
vet ej

Gör skolan någonting annat för att höja kvaliteten och matglädjen kring skolmåltiden, med
koppling till kategorin Näringsriktighet?
Det ni skriver här kommer att redovisas i skolans resultatrapport.
___________________________

Beskriv gärna här om det är någonting som påverkar skolans svar idag:
T ex att köket byggs om just nu, att skolledningen eller kökschefen är ny etc. Det ni skriver här kommer att
redovisas i skolans resultatrapport.
___________________________
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