
 

 

Matpolicy för måltidsverksamheten på  

Musikskolan Lilla Akademien 2015/2016 

 

Inledning 

Alla matgäster, och vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande 

och näringsriktigt sammansatta måltider på Musikskolan Lilla Akademien. Maten som 

serveras ska vara säker avseende specialkoster och livsmedelshygien.  

Kostpolicyn syftar bland annat till att: 

 Servera välsmakande måltider och näringsriktig mat av hög kvalitet. Måltiden ska 

vara något man ser fram emot under dagen. 

 Grundlägga en bra relation till mat samt goda matvanor hos eleverna. 

 Vi erbjuder näringsriktiga måltider för att förebygga kostrelaterade problem såsom 

fetma, diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. 

 Utveckla matgästernas respekt, ansvar och förståelse för miljön och den egna 

livsstilens betydelse för den. 

Ansvar 

Lilla Akademiens styrelse samt rektor har ett övergripande ansvar för att policyn följs. I den 

dagliga måltidsverksamheten har alla anställda ansvar för att kostpolicyn följs. 

Lilla Akademiens måltider 

 Måltiderna ska följa de svenska näringsrekommendationerna och de råd som 

Livsmedelsverket har utarbetat.  

 Maten ska så långt som möjligt tillagas från grunden. 

 Lunchen ska bestå av två till tre huvudrätter varav ett vegetariskt alternativ samt 

salladsbuffé, bröd, bordsmargarin, lättmjölk och vatten. 

 Nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrö får inte serveras. 



 

 

 Målet är att öka andelen ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Idag består drygt 

30% av livsmedelskostnaderna av ekologiska, KRAV-märkta samt MSC-märkta 

matvaror. 

 Lunchen får tidigast schemaläggas kl. 10.45 (målet är kl. 11.00). Eleverna i respektive 

klass bör äta vid samma tidpunkt varje dag. 

 Alla ska ges möjlighet att äta i lugn och ro. 

 Sträva efter att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Öka elevernas 

förståelse för den mat som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas. 

 Måltidsmiljön ska präglas av ett trevligt bemötande och god service. Måltiderna ska 

även presenteras på ett sätt som väcker matlust och främjar goda matvanor. 

 Svinnet ska minimeras. 

 Eleverna ska göras delaktiga i matfrågor genom elevråd. 

 Måltidsverksamheten bör kontinuerligt utvärderas. 

 Ingen glass, godis eller kaffebröd bör serveras. Firande vid t ex terminsavslutningar, 

barnens födelsedagar kan uppmärksammas på annat sätt än med sötsaker. 

 

 

 

 

 

 


