
Earth week
Maten vi äter har stor påverkan på planeten
All mat vi äter påverkar vår omgivning både nega-
tivt och positivt, därför är det av stor vikt att den 
offentliga måltiden gör medvetna val och jobbar 
mot att maten vi serverar är så hållbar som möjligt. 
Några av våra nationella miljökvalitetsmål är sär-
skilt kopplat till matkonsumtion -  såsom begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö, hav i balans, ingen 
övergödning och ett rikt odlingslandskap.

Lördag den 30:e mars infaller Earth Hour
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds 
kommun kommer uppmärksamma detta genom att 
servera en miljösmart matsedel under vecka 13.

Pasta med krämig pulled vegosås
Det finns många källor till protein att välja på till din 
måltid. Vår pulled vegosås består av sojabitar som 
är framställt av baljväxten soja. Sojabitarna som vi 
köper in är certifierade, vilket innebär att odlingen 
uppfyller olika miljökrav. I övrigt består vår pulled 
vegosås bl.a. av gul lök och paprika smaksatt ajvar.

MSC-märkt sejryggfilé
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.

Cheesburgare
Burgaren består av morötter, potatis, rapsolja, majs, 
zucchini, kålrötter, lök med mera. Till den serveras 
ett grövre bröd och goda tillbehör! En favoriträtt med 
miljötänk.

Asiatisk wok med grönsaker
Att äta mer grönt och färgrikt är inte bara klimats-
mart 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 cirka tre 
frukter och två rejäla knytnävar grönt. Studier visar 
att barn som äter mycket frukt och grönt äter mindre 
söta och feta produkter. Vår asiatiska wok består av 
sojabönor, minimajs, vattenkastanjer, bambuskott, 
paprika och äggnudlar.

Earth Taco med mexikanska tillbehör
Vår Earth taco är gjord på svensk kyckling. Kyckling 
orsakar låga utsläpp av växthusgaser jämfört med 
annat köttslag. Till kycklingen serverar vi ekologiska 
grönsaker. Vid odling av ekologiska grönsaker an-
vänds ingen konstgödsel eller syntetiskt framställda 
kemiska bekämpningsmedel. Eko är reko!

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 13 – Earth week
Måndag 
Pasta med krämig pulled vegosås
Tisdag 
MSC-märkt sejryggfilé med kokt potatis 
och dillsås
Onsdag 
Cheeseburgare med bröd, sallad, cole 
slaw och klyftpotatis
Torsdag  
Asiatisk wok med nudlar
Fredag  
Earth Taco med mexikanska tillbehör

Så har vi tänkt vid valen av måltider!


