
Earth week
Maten vi äter har stor påverkan på planeten
Maten som vi äter påverkar vår omgivning – både 
positivt och negativt. Därför försöker vi göra med-
vetna val och jobbar för att den maten vi serverar 
är så hållbar som möjlig. Några av våra nationella 
miljökvalitetsmål är särskilt kopplat till matkon-
sumtion – såsom begränsad klimatpåverkan, giftfri 
miljö, hav i balans, ingen övergödning och ett rikt 
odlingslandskap.

Lördag den 24  mars uppmärksammas Earth hour 
världen över. Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Vaggeryds kommun kommer att uppmärksamma 
detta genom att servera en miljösmart matsedel 
under vecka 12.  

MSC-märkt fisk med potatis och äggsås
Marine Stewardship Council, MSC, är en organisation som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom 
att främja de miljömässigt bästa alternativen. När du äter en fisk som är MSC märkt vet du att fisken inte kommer från ett 
fiskebestånd som är överfiskat eller fångat på ett sätt som skadar havets ekosystem.

Earth Taco med eko grönsaker
Vår Earth taco är gjord på svensk kycklingfärs. Kyckling orsakar låga utsläpp av växthusgaser jämfört med annat köttslag. Till 
kycklingfärsen serverar vi ekologiska grönsaker. Vid odling av ekologiska grönsaker används ingen konstgödsel eller syntetiskt 
framställda kemiska bekämpningsmedel. Eko är reko!

Morotsbollar med bulgur och kall sås 
Morotsbollarna är gjord på svenska morötter, röda linser, råris, majs och ost. Vegetariskt helt enkel! 

Grönsakssoppa med ostsmörgås 
Att äta mer grönt och färgrikt är inte bara klimatsmart utan också hälsosamt för dig. Visste du att de generella kostråden från 
livsmedelsverket är att äta 500 g frukt och grönt per dag? Det motsvarar ca tre frukter och två rejäla knytnävar grönt. Studier 
visar att barn som äter mycket frukt och grönt äter mindre söta och feta produkter.

Mexikansk frestelse 
Det finns många källor till protein att välja på till din måltid. Vår mexikanska frestelse består av sojafärs som är framställt av 
baljväxten soja.

Salladsbordet 
Under Earth week kommer vi att fokusera extra mycket på salladsbordet. Grova grönsaker är ett miljösmart val - de har lägre 
klimatpåverkan jämfört med salladsgrönsaker. Våra svenska grova grönsaker är dessutom i säsong under vinterhalvåret. 
Baljväxter såsom bönor, linser och ärter har låg miljöpåverkan och är full av näring.

Matsedel vecka 12 – Earth week
Måndag 
MSC-märkt fisk med potatis och äggsås

Tisdag 
Earth Taco med eko grönsaker

Onsdag
Morotsbollar med bulgur och kall sås

Torsdag  
Grönsakssoppa med ostsmörgås

Fredag  
Mexikansk frestelse

Hur har vi tänkt vid valen av måltider?


