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Köksspår 2
Matlagning



Bli vän med dina rester

Anpassa portionsstorlekarna

Utrustningen

Kolla etiketterna

Några goda vanor

Fira gastronomin!
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KAN MATLAGNİNG GÖRA
SKİLLNAD?

JAVİSST! HÄR ÄR NÅGRA FÖRSLAG:



1 .  MATRESTER

Tänk på allt som krävdes för att få fram maten

som är kvar på din tallrik. Inte bara din egen

tid och dina pengar utan också de resurser

som behövdes för att det skulle landa på ditt

bord. Marken, jordbrukaren, förpackningen,

transporterna... Maten förtjänar ett bättre hem

än soptunnan!



1 .  MATRESTER

Enklast  är  att  servera maten igen nästa
dag.  Varför  inte?
För  l i te  för  en hel  port ion?

Tänk på tradit ionella  rätter  som bygger
på rester ,  som nasi  goreng,  shepherd's
pie:  t i l lsätt  l i te  r is  el ler  potat is ,  el ler  ett
ägg och kanske l i te  kryddig sås
Tänk på soppa!  Att  göra soppa är  något
av det  enklaste och rol igaste man kan
göra i  köket
Experimentera!  Oavsett  din
kunskapsnivå kan du hitta  på något  nytt .
T itta  i  d itt  kylskåp och skaffer i  och
överraska dig s jälv!



Att hålla reda på portionsstorlekarna

betyder inte att du behöver äta små

mängder eller mäta exakt antal kikärter

på tallriken!

Om storleken på ditt hushåll ändras kan

det ta ett tag att anpassa hur mycket

mat du ska laga. Det är värt att skriva ner

och hålla reda på saker du brukar laga

för mycket av - eller för lite.

2. PORTİONSSTORLEKAR



2. Portionsstorlekar

Portionsstorlekarna på etiketter och i
recept är ett "genomsnitt"; och ofta lite
större än genomsnittet.

De kan också specificeras på sätt som
kräver utrustning, som vikt (t.ex. 100 g)
eller volym (liter, matskedar eller cups).

För volym, prova "handfull"-metoden ...
För vikt är det en bra idé att investera i
en köksvåg.





3.  DİN UTRUSTNİNG

En ugn drar mycket energi – men det är ett bra sätt
att laga mat på. Utnyttja det till fullo:

Laga flera rätter samtidigt. När du ugnssteker
kött kan du också ugnsbaka rotfrukter, eller
värma upp grönsaker som blivit över.

Ugnen och de flesta spisplattor är fortfarande varma
långt efter att du stängt av dem.

Stäng av dem innan maten är färdiglagad.
Experimentera – du kan spara både energi och
pengar.

Ugn och spisplattor



3.  DİN UTRUSTNİNG

Se till att du har rätt sorts kastruller och
stekpannor för dina spisplattor.

Om du använder elektriska spisplattor, titta på
undersidan av dina kastruller, de ska vara helt
plana
När du kokar något, använd ett tätslutande
lock. Att laga mat utan lock kräver MYCKET
mer energi – och tid.

Har du en tryckkokare? Om inte, fundera på att
skaffa en. För vissa livsmedel är tillagningstiden
en bråkdel jämfört med en vanlig kastrull.

Kastruller och stekpannor



4.  KOLLA ETİKETTERNA

Tillagningstid
Portionsstorlekar
Bäst före

Det finns ett helt uppslagsverk i ditt kök!



Kom ihåg att "bäst före" INTE betyder att maten är
"dålig efter". Mycket mat är säker och ätbar efter,
och viss mat mycket länge. Så fråga din näsa.

 

OCH, om du har produkter som närmar sig "bäst
före"-datumet, flytta dem längst fram på hyllan och
tänk på att använda dem i dina kommande måltider.

 

4.  KOLLA
ETİKETTERNA



 

5.  NÅGRA GODA VANOR

Öppna dörrar
Tina i kylen
Koka lagom!
Servering

Du kan också spara energi, vatten, matsvinn
och pengar med några enkla grepp:

1.
2.
3.
4.



Försök att ta ut allt du behöver för matlagning ur

kylen på en och samma gång.

Detsamma gäller ugnen. Att öppna luckan kan

sänka ugnstemperaturen med 27 °C.

Innan du öppnar frysen, tänk: "Vad mer kan jag

behöva ta ut eller sätta in?"

Tänk kyl, frys, ugn... Varje gång du öppnar dörrarna

eller luckorna behövs extra energi för att de ska få

rätt temperatur igen.

5.  NÅGRA GODA VANOR



5.  NÅGRA GODA VANOR

TİNA İ KYLEN 

Att  t ina i  kylen sparar  pengar  genom att  hål la

luf ten inne i  kylskåpet  sval .

Ta ut  stora  saker  som kött  ur  f rysen kväl len

innan du v i l l  t i l laga dem.  Mindre saker  som

bär  behöver  kanske bara en t imme el ler  två .

Gradvis  uppt in ing i  kylen är  i  a l lmänhet  också

hälsosammare.



5.  NÅGRA GODA VANOR

Koka lagom!

Det är  lät t  at t  överkoka grönsaker  och rotsaker ,  v i lket

s lösar  inte bara t id  och energi  utan också

när ingsämnen och smak.  Använd gärna en t imer !

För  halv-  och hel fabr ikat ,  se instrukt ionerna .

För  at t  koka färska grönsaker ,  prova :

3-5 minuter  för  bladgrönsaker ,  t .ex .  kål ,  grönkål ,

spenat ;  och för  sockerärter  och majskolvar .

7-10 minuter  för  fastare grönsaker ,  t .ex .  broccol i ,

bönor ,  brysselkål ,  b lomkål ,  pur jo lök .

11-15  minuter  för  rotsaker  och hårdare grönsaker ,

t .ex .  morot ,  palsternacka,  pumpa,  kål rot ,  –  minst  30

minuter  för  rödbetor  och kronärtskockar !



6.  F İRA GASTRONOMİN!

Finmat kan också vara smartmat.
Och den smartaste finmaten är ofta regional. Förslag: prova att
hitta och laga en maträtt från din region, som är bra för hälsan,
klimatet och miljön.
En särskilt lämplig dag att göra det skulle vara 18 juni, dvs den
globala Sustainable Gastronomy Day.



6.  F İRA GASTRONOMİN!

generalförsamling har  al l tså utsett  18 juni  t i l l  den internat ionella  dagen för  hål lbar  gastronomi .
Syftet  är  f rämst  att  öka medvetenheten om kul inar iska regionala tradit ioner  och

matproducenter .  I  grund och botten handlar  det  om att  förbättra  våra matvanor  t i l l  förmån för
planeten.

L ä s  m e r  p å :  
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Du har  klarat  av
matlagningsspåret

Du kan glädjas åt att utöva dina
nya vanor i köket under de
kommande veckorna ... och
månaderna ... och åren.

BRA JOBBAT!

Delta i  f rågesporten om matlagnings



 

Q1
HUR KAN DU SPARA ENERGİ NÄR DU LAGAR MAT?

A

När du kokar något, använd
ett tättslutande lock

B

När du använder ugnen,
laga fler rätter samtidigt.

C.

Ta ut allt du behöver för
matlagning ur kylen på en

och samma gång.



 

Q1
Svar

 

Det stämmer! Att laga mat utan
lock kräver MYCKET mer energi –

och tid

 
Ja, ugnen är ett bra sätt att laga

mat på men den drar mycket
energi. Visste du att

ugnstemperaturen kan sänkas
med 27°C genom att öppna

luckan? Bäst att inte öppna den
i onödan.

1.

 

.

Ja, varje gång man öppnar
kylskåpsdörren höjs temperaturen

inuti.

A

När du kokar något, använd
ett tättslutande lock

B

När du använder ugnen,
laga fler rätter samtidigt.

C.

Ta ut allt du behöver för
matlagning ur kylen på en

och samma gång.



A

Använd en köksvåg

B

Använd de
rekommenderade

mängderna som står på
förpackningen

C

Anpassa mängden efter
antalet personer som

ska äta

D 

Jag tar hellre i och får lite
över

 

Q2
Hur ser man till att laga rätt mängd mat?



A

Använd en köksvåg

B

Använd de
rekommenderade

mängderna som står på
förpackningen

C

Anpassa mängden efter
antalet personer som

ska äta

D 

Jag tar hellre i och får lite
över

 

Q2
Svarr

Ja, en köksvåg är en
bra investerin

Ja och nej, många
portioner är överdrivet

stora. Men det är en
bra utgångspunkt.

Det kan krävas lite
övning innan

portionerna stämmer
när hushållet blir

mindre!

Så matrest-spåret kan
bli en bra utmaning...



Q3
Vilken köksutrustning är lämplig
för elektriska spisplattor?

 

A. Vilka som helst
B. Kastruller och stekpannor som är helt plana undertill
C. Spelar det någon roll?



Q3
Svar

 

Inte riktigt: för elektriska spisplattor bör dina
kastruller och stekpannor vara helt plana undertill.

Det stämmer!

 
Ja det spelar roll, för rätt sort kan spara mycket tid

– och energi.

A. Vilka som helst

B. Kastruller och stekpannor som är helt plana undertill

C. Spelar det någon roll?



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�


