
 

  

 

I skolrestauranger runt om i Sverige uppmärksammas Offentliga måltidens dag. 

 

Pressmeddelande 14 oktober 2022  
 

De offentliga måltiderna: 
viktiga i vardag och kris 
Torsdag den 20 oktober firas Offentliga måltidens 
dag på tusentals platser i hela landet.  
 

På Offentliga måltidens dag genomförs det aktiviteter som 
uppmärksammar måltiderna på ett stort antal förskolor, skolor, 
äldreboenden och sjukhus runtom i landets kommuner och regioner. 

– Offentliga måltidens dag är en av årets höjdpunkter. Det är ett 
firande som vi vet att stora delar av befolkningen kommer att beröras 
av: som matgäst, vårdnadshavare, anhörig eller personal i 
verksamheten. De stora mervärden som de offentliga måltiderna tillför 
samhället blir extra synliga och tydliga denna dag. Måltiderna bidrar 
exempelvis till trygghet och gemenskap, förutom mat i magen, säger 
Eva Sundberg, projektledare för MATtanken. 

Hon betonar också att vi i år, i spåren av pandemin och med det oroliga 
världsläget, blivit påminda om sårbarheten i livsmedelsförsörjningen 
och om samhällets beredskap för kris. Kostnadsökningarna på till  



 

 

 
 
exempel livsmedel drabbar såväl enskilda hushåll som offentliga 
verksamheter. 

–  På senare tid har vi fått signaler från köken om att det går åt mer 
mat på förskolor och skolor – ännu ett tecken på hur viktiga de 
offentliga måltiderna är på en väldigt grundläggande nivå. Att alla barn 
och unga genom måltiderna i förskola och skola får möjlighet att äta sig 
mätta varje dag är något som vi ska vara stolta över. De 
skattefinansierade måltiderna är en viktig socioekonomiskt utjämnande 
kraft. Här är Sverige ett föredöme och långt före de flesta andra länder i 
världen, fortsätter Eva Sundberg.  

Mer info 
Visste du att tre miljoner måltider serveras varje vardag inom förskola, 
skola, vård och omsorg i vårt land? Samhället satsar årligen cirka 30 
miljarder på dessa måltider, varav inköpen av livsmedel utgör cirka 10 
miljarder.  

För tredje året i rad samordnar MATtanken det nationella firandet av 
Offentliga måltidens dag. Ta del av allt som händer den 20 oktober via  
MATtankens webbplats www.mattanken.se och via Offentliga 
måltidens dags hemsida: Offentliga måltidens dag - MATtanken.  
Där finns också kontaktuppgifter till de lokala arrangörerna. 

I sociala medier används taggen #måltid22 i samband med firandet. 

Kontakt 
Media som har frågor kan kontakta MATtankens projektledare  
Eva Sundberg, e-post: eva.sundberg@jordbruksverket.se,  
tel. 073-232 55 70. 

MATtanken-teamet nås via e-post: mattanken@jordbruksverket.se 

Bilder 
Använd gärna den bifogade pressbilden från en salladsbuffé i en 
skolrestaurang. Ange Foto: MATtanken. 
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