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*= Att beräkna skolmåltidens klimatpåverkan kan göras genom att använda data från RISE (tidigare SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) eller genom att fråga sin råvaru- eller måltidsleverantör efter pålitliga data.

ivsmedel står för ungefär en tredjedel av konsumtions- 
relaterade utsläpp av växthusgaser i Sverige. I Sverige 
serveras varje dag drygt 3 miljoner måltider inom den offent- 

liga sektorn. Klimatpåverkan från de offentliga måltiderna 
motsvarar varje dag 2 200 personbilars medelårskörning.1 

Vilken mat och dryck som serveras i våra skolor har alltså en 
stor betydelse för klimatet och livsförutsättningarna för våra 
barn och framtida generationer. Bland livsmedel är det kött 
och mjölk/mejeriprodukter som genererar mest växthusgasutsläpp 
– hela 75 procent, trots att dessa livsmedelskategorier bara 
utgör 35 procent av vårt kaloriintag.2 

Årets klimatkök syftar till att lyfta fram de skolkök som  
satsar på klimatsmarta och näringsriktiga måltider. Kök som 
aktivt arbetar för en omställning till mer växtbaserade måltider 
som är bra både för hälsan och klimatet, och som uppskattas av 
matgästerna.  

Bakom Årets klimatpris står White Guide Junior i samarbete  
med Oatly. Sista ansökningsdag är den 1 april 2018.  
Ansökan skickas till:

Bergkvist Publishing AB
Kärleksgatan 2A
211 45 Malmö eller ulrika@bergkvistpublishing.se 

Vid frågor, kontakta:
Ulrika Bergkvist, Bergkvist Publishing AB
Telefon: 070 774 54 09
E-post: ulrika@bergkvistpublishing.se

Information och förklaringar till enkäten:

- Med klimatpåverkan avses växthusgasutsläpp som har en negativ påverkan på  
  klimatet då de bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatpåverkan mäts  
  i kg koldioxidekvivalenter, eller kg CO2e.
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- Att producera en skolmåltid omfattar många olika steg, som vart och ett 
  på olika sätt belastar klimatet. Här har vi valt att lägga fokus på valet 
  av livsmedel, och hur dessa val är avgörande för att minska klimatpåverkan  
  från skolmåltiderna.  

- Med skolmåltider inkluderas alla måltider som serveras i skolan, dvs. 
  frukost, lunch och mellanmål. I måltiden ingår inte bara det som finns på 
  tallriken, utan också det som finns i glaset och tillbehör som t.ex. bröd 
  med pålägg. 

- Enkäten besvaras av skolkökets kökschef (tillsammans med sina medarbetare). 
  Kommunens måltidschef ska dock informeras om att ansökan är inskickad.

Enkäten 
finns på 

nästa sida!



    Ge några exempel på hur ni jobbar med att dra ner på och/eller byta ut livsmedel  
    med hög klimatpåverkan till förmån för livsmedel med låg klimatpåverkan:

 
 
 
 
 
5. Vi arbetar med att öka våra matgästers kunskap om olika livsmedels  
   klimatpåverkan, och för att de ska välja mer klimatsmart mat.

  Ja.

  Nej.

    Om ni har svarat ja, ange på vilket/vilka sätt ni gör det:

6. Gör ni något annat för att minska matens klimatpåverkan som frågorna missade, 
   berätta det här:

Hur ser en klimatsmart måltid ut hos er?
Ta en bild och tagga den med #Aretsklimatkok2018. Detta är valfritt såklart, men 
passa på att inspirera andra kök till att laga god, hälsosam och klimatsmart mat!   

1. I vår kommun finns det en policy/mål om att skolmåltidernas klimatpåverkan ska    
   minskas i gällande styrdokument (t.ex. måltidspolicy).                                                                                                 

  Ja.

  Nej.

1b) Om ni har svarat ja, vad är målet (t.ex. att klimatpåverkan ska minskas med   
    50%)? Om det inte finns något mätbart mål, skriv att mätbart mål saknas.

2. Matsedeln är utformad med hänsyn till klimatpåverkan?

  Ja, hela matsedeln klimatberäknas. 

  Ja, matsedeln är delvis klimatberäknad (t.ex. endast vissa måltider, livsmedel   
    eller rätter ingick). 

  Nej, men information om livsmedels klimatpåverkan används när matsedeln tas     
    fram eller ändras. Ange vilka informationskällor som används:

  Nej. 

2b) Om ni har svarat att matsedeln klimatberäknas, vad är matsedelns 
    klimatpåverkan? 
    Om ni kan, ange värdet för matsedelns klimatpåverkan. Var noga med att  
    förtydliga enheten (t.ex. om klimatpåverkan anges i kg CO2e) och vad den   
    avser, t.ex. om det är genomsnitt för en vecka, månad osv.). Berätta även   
    gärna vilket program som används. 

    Värdet för matsedelns klimatpåverkan samt program:   

3. För att minska matens klimatpåverkan erbjuder vi alla våra matgäster (fyll i  
   de svarsalternativ som stämmer, flera alternativ är möjliga):                                                               

  Minst en vegetarisk och/eller vegansk rätt varje dag.

  Bara vegetariska och/eller veganska rätter en dag i veckan eller mer. 

  Säsongsanpassad salladsbuffé varje dag.  

4. För att minska matens klimatpåverkan arbetar vi med att (fyll i de  
   svarsalternativ som stämmer, flera alternativ är möjliga):                                                               

  Minska andelen animaliska proteiner.  

  Minska andelen kolhydrater som har en relativt hög klimatpåverkan (t.ex. ris).  

  Minska andelen mjölk och mejeriprodukter. 

  Minska matsvinnet (t.ex. från tallriken och/eller från köket).  

    
 
Namn skolkök: 

Kommun:

Namn kökschef:

Kontaktuppgifter (tel. och e-post): 

Kommunens måltidschef ska informeras om ansökan.

Namn måltidschef: 

Kontaktuppgifter (tel. och e-post):

Priset Årets klimatkök ansöks av:



thanks!
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