En matig workshop för alla måltidschefer
och kockar som sysslar med skolmat.

”JAG SKA BARA SLÄNGA
IHOP EN MATRÄTT
TILL 790 ELEVER”
SA NÅGON ALDRIG.
Det är ingen liten utmaning att komponera
ihop en skollunch som är klimatsmart och
hållbar, som innehåller rätt mängd energi
och näringsämnen, och dessutom till X antal
hundra barn. Helst ska det vara gott också.
Vänta, en sak till. Ofta finns det en tight
budget att hålla sig inom.
Andningspaus.

Vi kaller det Oat Academy. Du samlar ihop
ett gäng proffs på skolmat, vi tar med oss
alla råvaror som behövs och så ses vi i
ditt skolkök. Vi pratar klimatpåverkan och
nutrition, och sen lagar vi olika rätter
tillsammans och äter upp vår nya hållbara mat.

Spara på växthusgaser,
energi och odlingsmark
Världsläget: idag står kött- och mejeriindustrin för mer
växthusgasutsläpp än vad alla transporter gör, sammanlagt
(alltså bilar, flyg, båtar, tåg, o.s.v.).1 Behövs inget snille
för att lista ut att vi behöver äta mer vegetabiliskt och
mindre animaliskt. Så här ser det ut om man jämför mjölk och
havredryck.2
Komjölk 1,5 % fett

Havredryck kolonial 1,5 % fett

- %
-80 %
Utsläpp växthusgaser

-79 %
Landanvändning

FETT VS. FETT
Enligt Livsmedelsverket skulle de flesta
må bra av att äta mindre mättat fett och
mer fleromättat- eller enkelomättat fett
från vegetabiliska livsmedel. Och iMat, som
fungerar som en matlagningsgrädde, innehåller
rapsolja som är den bästa källan till omättat
fett.1
+ Man behöver inte laga någon specialvariant
till dem som inte tål mjölkprotein, laktos
eller soja. Och förutom den praktiska aspekten
av det, så är det ju rätt trevligt när alla kan
äta ur samma gryta.

Energiåtgång

1. FN-organet Food and Agriculture Organization.
2. Livscykelanalys (LCA) på havredryck och komjölk: Florén, Nilsson & Wallman (2013).

1. slv.se

sammanfattAT:
Upplägg:
- En 1/2 dag där vi pratar om klimat,
nutrition och lagar mat tillsammans
- Oatly står för alla råvaror
- Deltagande skola/kommun lånar
ut sitt skolkök
- Måltidschefen deltar tillsammans med
sin personal (sammanlagt brukar det
vara lagom med cirka 20 deltagare)
- Goodiebag!

ler kanske boka
Vill du veta mer eldig till mig på
på studs?! Hör av ee@oatly.com
malina.andersson.l
0768-40 22 33!
eller ring mig på

Oatly grundades på 90-talet av Rickard Öste på
Lunds Universitet. Han listade ut hur naturliga
enzymer kan omvandla havre till näringsrik,
flytande föda. (Briljant, om vi får säga det
själva.) Idag är metoden patenterad och vi
jobbar vidare med det som vi ser som vår uppgift:
att förbättra hela planetens välbefinnande
med produkter gjorda på svensk havre. Vi vill
göra det enkelt för människor att äta och dricka
så att de mår bra, utan att behöva oroa sig för att
de sliter på jordens resurser. För mer info och
härliga produktbilder, gå in på oatly.com

