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STORT GENSVAR FÖR OFFENTLIGA MÅLTIDENS DAG
Många kommuner och regioner genomför aktiviteter på Offentliga måltidens dag, torsdag
den 15 oktober. Från Boden till Burlöv uppmärksammas måltiderna. Lokala råvaror,
dukningstävlingar, matgäster som bestämt menyn för dagen, politiker som bjuds in till PRAO i
köken – ja listan kan göras lång om allt som händer.
– Det är verkligen roligt att gensvaret är så stort. Måltidsverksamheter i cirka 120 kommuner
och regioner tar chansen att göra aktiviteter för sina matgäster. Det har skett en fantastisk
utveckling under de senaste tio åren i de offentliga köken och det vill man nu visa upp, säger Eva
Sundberg, projektledare för MATtanken.
MATtanken är ett projekt som verkar för hållbara offentliga måltider genom nätverkande,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i hela kedjan från producent till konsument. I år
koordinerar MATtanken satsningen Offentliga måltidens dag.
Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider inom vård, skola och omsorg i Sverige. Mer än
30 000 personer arbetar i den offentliga måltidsbranschen. Det är en omfattande verksamhet som
engagerar och berör många – genom livets alla åldrar.
– Tvärtemot vad många tror så lagas mycket av maten från grunden. Här serveras fräscha
salladsbuffér. Menyer görs klimatvänliga. Det finns ofta flera rätter som alternativ. Gästerna
äter sina måltider i trivsamma restauranger, och så vidare, säger Eva Sundberg som hoppas att
Offentliga måltidens dag kan bidra till att slå hål på en del myter om offentlig mat. Offentliga
måltidens dag vill inte bara synliggöra alla förträffliga insatser som görs runt om i landet. Det är
också viktigt att lyfta fram att de 30 miljarder av Sveriges skattemedel som årligen läggs på
offentliga måltider kan bidra till långt mer än att mätta magar.
– Offentliga måltider som används strategiskt rätt kan ge samhällsekonomiska vinster både på
kort och lång sikt, som bra matvanor, bättre folkhälsa och ökad användning av livsmedel från
Sverige. För att nå hela vägen krävs det dock samverkan och engagemang på alla nivåer, både
nationellt och lokalt, avslutar Eva Sundberg.

MER INFORMATION
På webben finns mer information om alla aktiviteter runt om i landet: www.mattanken.se/omd.
Ta del av debattartikeln Upp med de offentliga måltiderna på bordet i Dagens Samhälle (201014).
Debattörerna är Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket; Annica Sohlström,
generaldirektör Livsmedelsverket, Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas
riksförbund och Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter.
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KONTAKTPERSON
Eva Sundberg, projektledare MATtanken
073-232 55 70, eva.sundberg@jordbruksverket.se

KONTAKT MED LOKALA ARRANGÖRER
Vill ni göra ett reportage kring Offentliga måltidens dag? Vi kan förmedla kontakt till lokala
arrangörer och personer att intervjua. Det går också bra att kontakta arrangörerna direkt via
kontaktuppgifterna på www.mattanken.se/omd
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