
KITCHEN TRAIL 

SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION JOURNEY 
WITH SUSCOF PROJECT



Köksspår 1 
Målt�dsplaner�ng 



Kan d�n målt�dsplaner�ng
göra sk�llnad?

Ja! Den kan göra hela sk�llnaden - för m�ljön, för kl�matet,

för d�n hälsa.

Och för d�n ekonom�. På fem veckor kan du m�nska sv�nn så

mycket att du sparar t�llräckl�gt för att äta "grat�s" � en

vecka.

Så här gör man:



Planera - ett
äventyr
Planer�ng kan vara tråk�gt och fyrkant�gt – eller ett helt

äventyr, beroende på hur man ser på det. När du

planerar d�n matsedel för en vecka framåt, se det som

att planera en semester eller en utflykt. V�lka nya saker

kan du upptäcka?



Vad är � säsong? Vad har

v� �nte ät�t på länge?

Planera - ett äventyr

Är det någon födelsedag

eller annan spec�ell dag

på gång?

F�nns det dagar då du

redan vet att kocken

kommer att ha väld�gt ont

om t�d? Leta reda på några

r�kt�gt snabba, läckra

recept.

Att planera matsedeln

kan spara både t�d och

pengar. Hur är d�n

budget? Behöver du

spara pengar särsk�lt

mycket den här veckan?Gör d�g redo för ett rol�gt spår!



Grunderna �
målt�dsplaner�ng

V�lken sorts planerare är du?

En hälsosam balans

Följ årst�derna

Hur är det med kött och f�sk?

T�tta på et�ketterna

Mängder

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1. Jag har planer�ng � blodet. Jag tänker allt�d en vecka

framåt, ser t�ll att alla �ngred�enser f�nns hemma. Jag g�llar

�nte överraskn�ngar.

2. Jag är en exper�menterare. Jag g�llar att se vad som f�nns

hemma och laga något läckert av det.

3. Jag är en upptäcktsresande. Jag gör m�n målt�dsplaner�ng

� but�ken, när jag ser vad som är � säsong och vad som

erbjuds.

4. Jag är en r�sktagare. Om det �nte f�nns något jag är sugen

på � kylen så beställer jag hämtmat.

Så’n är jag!1.

Wh�ch one
�s you?



Svar:

Bra. Så låt oss se hur hållbara d�na

�ngred�enser är.

Du är förmodl�gen “restmästare". Det

borde f�nnas en � varje hushåll!

Bra för d�n ekonom� – och bra för m�ljön,

om du håller d�g t�ll råvaror � säsong.

Även om du �nte g�llar att planera kanske

du skulle g�lla att bl� mer av en

upptäcktsresande...

1.

2.

3.

4.



2. En hälsosam balans

Tänk � färger!

V�sste du att mat av samma färg tenderar att �nnehålla l�knande när�ngsämnen? Ta med

en mängd ol�ka färger varje vecka.

Tänk på pyram�den

De flesta av oss lärde oss � skolan om

"matpyram�den".

Den senaste vers�onen från den kanadens�ska

hälsomynd�gheten är en stor förbättr�ng.



3. Följ årst�derna

Genom att äta närproducerad mat som är � säsong stödjer man
lokala jordbrukare. Och du får färsk och välsmakande mat med
all när�ng kvar.
Många �mporterade frukter och grönsaker är v�lseledande: de
kan ha mognat mer eller m�ndre � lastb�lar, men verkar ha naturl�g
smak, utseende och kan t�ll och med verka (konstgjort) färska.
Närproducerad mat som är � säsong är vår naturl�ga kost och
våra kroppar har anpassat s�g t�ll den under lång t�d. Det kan vara
svårare för kroppen att ta hand om l�vsmedel som kommer långt
bort �från. 

Något av det bästa du kan göra för att bl� mer hållbar är att köpa
lokalt säsongsbetonad mat.

Och det är ännu bättre om den lokala, säsongsbetonade maten
också är ekolog�sk!



färskhet smak arom naturl�ghet

Åtta fördelar med närproducerad säsongsmat

kval�tet utan kem�ska behandl�ngar

och t�llsatser

(vanl�gtv�s) r�ml�gt pr�s känt ursprung



4. Hur är det med kött och
f�sk?

Det f�nns ol�ka men�ngar om hållbarheten �
an�mal�sk kontra växtbaserad kost. Det
v�kt�gaste är:

VAD du äter är inte alls lika viktigt som
HUR din mat produceras.



4. Hur är det med kött och f�sk?
Det mesta köttet produceras �dag på sätt som du helst
�nte v�ll veta om. Men en del kött är fakt�skt bra för
m�ljön, och är också et�skt.
F�sk är bra – fastän v�ssa arter är utrotn�ngshotade.
En del växtbaserad mat har också fruktansvärda
m�ljökonsekvenser; och många av de nya
växtbaserade produkterna är starkt processade och
därmed förmodl�gen �nte särsk�lt hälsosamma.

Slutsats: Ät det som är bra för d�g, men kolla ursprunget
och köp produkter som är m�n�malt processade.
 Läs mer =>



4. Nötkött: den värsta kl�matboven?
V�sste du att nötkött kan vara ant�ngen den sämsta maten att äta
eller den bästa, beroende på hur det produceras?



4. ’Regenerat�vt’ kött
Om du köper kött, leta efter kött från ett
"regenerat�vt” jordbruk. Det betyder att:

Djuren har bl�v�t väl behandlade och har bara ät�t mat
som är naturl�gt för dem, utan t�llsatser; fodret ska
helst vara ekolog�skt cert�f�erat och närproducerat.
Fråga d�n jordbrukare!
Det kallas "regenerat�vt" eftersom detta sätt att föda
upp djur hjälper t�ll att återställa jordkval�teten.
Genom att återställa jorden skapar den också en
"kolsänka": �stället för att öka kl�matr�sken, b�drar den
fakt�skt t�ll att m�nska den. 



4. V�sste du - om kött...

Betesmarker är otrol�gt bra på att lagra kold�ox�d -
mycket bättre än öppna fält. Därför kan nötkött
vara ännu bättre för kl�matet än bönor.

Naturbetesdjur förvandlar gräset, som v� �nte
kan äta, t�ll mejer�- och köttprodukter, som v�
kan äta.
Mjölk och kött från djur som har ät�t gräs och hö,
med mycket örter och blommor, �nnehåller mer
Omega 3-fettsyror än mat från djur som ät�t
mycket majs eller sojabönor. Omega 3 är v�kt�gt
för hjärt- och kärlsystemet och hjärnan.



4. Och f�sk?
Ungefär 94% av f�skbestånden är överf�skade (34%) eller närmar s�g
gränsen (60%), och akvakultur har s�na egna problem. Men när de
produceras på ett ansvarsfullt sätt kan f�sk och skaldjur vara bra för
männ�ska, natur och kl�mat.
För allätare är det bra att planera �n m�nst en f�skm�ddag � veckan.
Lär d�g v�lken f�sk � d�na lokala but�ker och marknader som är

’Rödl�stad’, d.v.s. utrotn�ngshotad - undv�k dem!
M�ljöcert�f�erad: MSC för v�ld f�sk och ASC för odlad f�sk.
Märkn�ngarna är kontrovers�ella och �nte helt t�llfredsställande,
men de är bättre än �ngent�ng.
T�llräckl�gt närproducerade. V�ssa f�skar reser jorden runt på jakt
efter kunder – �nte särsk�lt hållbart.
I säsong: ja, v�ssa f�skar har en "säsong", som grönsaker, och då
är det mer sannol�kt att de kommer �från närområdet.



F�nns det något som är nära

utgångsdatumet? Se om du kan

ta med det � d�na planer för den

här veckan.

Kom �håg att "bäst före" �nte automat�skt

betyder att produkten �nte även är “bra

efter". Om torrvaror och konserver

förvaras på rätt sätt är de ofta bra under

lång t�d efter "bäst före"-datumet.

Om du är osäker, fråga d�n näsa.

Den vet.

5. T�tta på datummärkn�ngen
Undersök snabbt vad du har � lager -

skaffer�, kyl, frys...



Gratt�s!

Bra jobbat! Du har slutfört

målt�dsplaner�ngsspåret.

Om du v�ll ha fler, kör frågesporten. Kör på!



Fråga 1
V�lka fördelar har närproducerade l�vsmedel som är � säsong:

bra smak

konstgjort färsk
arom
naturl�ghet

kval�tet

fler kem�ska behandl�ngar och t�llsatser
r�ml�gt pr�s

känt ursprung



Fråga 2
Hur är det med kött och hållbarhet?

 Undv�k kött, grönsaker är allt�d bättre
 Undv�k nötkött, annat kött är � allmänhet OK
 Kött behövs för en hälsosam kost
 De flesta männ�skor � Europa äter mer kött än vad som är nytt�gt
 Det handlar �nte om "vad" man ska äta utan om hur det producerats



Fråga 2 
svar

Undv�k kött, grönsaker är allt�d bättre

Undv�k nötkött, annat kött är � allmänhet OK

Kött behövs för en hälsosam kost

De flesta männ�skor � Europa äter mer kött än vad som är nytt�gt

Det handlar �nte om "vad" man ska äta utan om hur det producerats

Tänk ett varv t�ll

Inte r�kt�gt. T�ll exempel är även fläsk och kyckl�ng också ofta ohållbart producerat.

Väld�gt få männ�skor behöver fakt�skt kött. Många topp�drottare är vegetar�aner.

Sant.

Helt sant - �nte bara om kött utan även om spannmål och grönsaker.
 



Fråga 3
Varför är det bra att planera �n ol�ka färger på tallr�ken?

Det ser mer apt�tl�gt ut, v�lket gör matsmältn�ngen lättare
Det f�nns �ngen anledn�ng
Det är ett sätt att se t�ll att du får en bra balans av när�ngsämnen
Det ser mer konstnärl�gt ut



Fråga 3 
svar

Det ser mer apt�tl�gt ut, v�lket gör matsmältn�ngen lättare

Det f�nns �ngen anledn�ng

Det är ett sätt att se t�ll att du får en bra balans av när�ngsämnen

Det ser mer konstnärl�gt ut

Förmodl�gen sant

Tänk ett varv t�ll...

Ja - och kanske det enklaste sättet att göra det!

Det är �nte huvudorsaken, men varför �nte vara konstnärl�g?
 



Fråga 4
Vad gör du med en produkt som har nått eller gått förb�
s�tt "bäst före"-datum?

Släng det, det kan vara farl�gt att äta.
L�ta på d�n näsa: om du ska laga det och det luktar OK, kör
på.
Be en vän provsmaka.



Fråga 4
 svar

Släng det, det kan vara farl�gt att äta.

L�ta på d�n näsa: om du ska laga det och det luktar OK, kör
på.

Be en vän provsmaka.

Det vore ett slöser�.

Ja!

Det låter �nte särsk�lt schysst...



SUSCOF-projektet är ett EU-projekt n. 2018-1-TR01-KA204-058739
stöds av det turk�ska nat�onella byrån. Syftet med projektet är att

undersöka och förändra vuxnas beteende v�d matkonsumt�on och att
öka medvetenheten om hållbar matkonsumt�on.

 
V� välkomnar d�g t�ll vår hems�da och MySusCoF mob�lapp för

detaljerad �nformat�on och ber�kat �nnehåll.
 

www.suscof.com

F�nans�eras av Europe�ska un�onens Erasmus+-program. Europe�ska komm�ss�onen och det turk�ska nat�onella
byrån kan dock �nte hållas ansvar�ga för eventuell användn�ng som kan göras av �nformat�onen där�


