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Örebro kommun har ca 156 000 inv.

Antal barn i förskolan ca 7200

Antal elever i grundskolan ca13000

Antal elever i gymnasieskolan ca 

5000

Anställda i kommunen 12 000
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Svenskodlad quinoa och 

baljväxter i offentlig 

matlagning 

Ett samarbete med Nordisk råvara
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Syfte och mål

Syftet är att sprida 
råvarukunskap för att öka 

användningen av 
svenskodlad quinoa och 

baljväxter i 
Måltidsverksamheten, 

Örebro kommun

Målet är att öka inköpen 
av svenskodlad quinoa 

och baljväxter (och 
minska inköpen av de 

importerade)
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Start

Hur? 

o Planering

o Kontakt med företag

o Skriftlig förberedelse 

o Ta fram en projektgrupp 

o Starta projektet (10 st)

o Involvera alla kökschefer (28 st)

o Involvera alla medarbetare (260 st)

o Informera förskolan                      

Varför?

o Stort intresse från medarbetare 

o Ett sätt att öka inköp av råvaror med 

ursprung Sverige samt SVEKO produkter



orebro.se

Aktiviteter 

• Presentation av projektet

• Webbinarium

• Individuell uppstart 

• Avstämningssamtal

• Redovisning:

• Redovisning för kökscheferna i projektet, muntlig 

och skriftlig

• Malin och kökscheferna i projektet redovisar för 

alla kökschefer/kostchefer 
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Mål kopplat till projektet 

• Minska klimatbelastningen- Högst 1,9 Co2 e/kök

• Minska matsvinnet - Max 10 % /Kök

• Öka andelen ekologiskt- 80 % ekologiskt inköp /kök

Nytt mål inför VT-2020

• Öka andelen ”Sveko” (Q1 2020 jämförs med juni 

2022) öka med 10%

Nytt mål inför VT-2021

• Köpa mer råvaror med ursprung Sverige (Q1 2020 

jämförs med helår 2022) Öka med 10%
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Praktiska exempel från projektet
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Dokumentation av 

praktisk kunskap

Recept framtagna i fyra kategorier:

o Bröd

o Mellanmål 

o Varmrätter

o Tillbehör

Olika typer av recept:

o Alexanders bönkebab

o Raggish på bondböna

o Potatis- och purjolökssoppa

o Nordiskt proteinbröd

o Quinoasmothie

o Nötkaka utan nötter
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Inköp i Kg Torra baljväxter Örebro kommun 

År Svenska Kg Import Kg

2019 2496 12.384

2020 5417  5619

2021(ej dec) 4086 5082
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Importerade konserver 

En liten sidoeffekt av projektet 

År importerade konserver 

2019 15.535 kg 

2020 11.250 kg 

2021(ej dec) 6452 kg 
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Kampanj vecka 6 2021

Läs mer om Måltidsenheten på 

https://www.orebro.se/maltidsenheten
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Slut? 

• Pågående arbete!

Vad har vi lärt oss?

• Man kan förändra ett inköpsbeteende i

våra kök med kunskap, motivation och

engagemang 

• Men.. Det tar tid..

• Detta arbetssätt måste underhållas hela 

tiden


