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Sammanfattning:
I den här studien görs ett försök att finna ut varför kommunen väljer cook chill, om det blir
någon näringsförlust när man använder metoden och vad pedagogerna anser om maten som
serveras. Tre metoder har använts; intervjuer, enkäter och litteraturstudier. Två personer
inervjuades; kommunens kostansvarige och den ansvarige vid centralköket. 50 stycken
enkäter skickades till pedagoger vid fyra olika förskolor och 26 stycken kom tillbaka.
Det framgår i studien att det är ekonomiskt fördelaktigt i kommunen att använda sig av cook
chillmetoden, då många förskolor inte är anpassade för matlagning i eget kök. Det finns dock
studier som visar på att metoden medför vissa näringsförluster. Pedagogerna vid förskolor
med mottagningskök ansåg att maten som serverade inte var speciellt bra och de var oroliga
över näringsinnehållet och hur alla tillsatser påverkar barnen. De påvisade även vikten av eget
som kök som en pedagogisk resurs för att skapa matlust och goda matvanor.
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1. INLEDNING

Kost och hälsa, en viktig del av barnens vardag och det ligger på oss vuxna att det sköts på
rätt sätt. Vi som pedagoger har dessutom ett stort ansvar i vårt uppdrag att förmedla kunskap
om bra mat till barnen. Högskolan i Gävle den enda lärarutbildningen som har kursen ”Kost
och hälsa” i sitt grundutbud (Haartman, 2003), något som med fördel kunde ha funnits på fler
utbildningar då just kost och hälsa är ett allt viktigare ämne i förskolan. Vi vuxna har stort
ansvar när det gäller vad barn äter, då de främst äter vad som erbjuds. Det ska inte läggas på
barnen att förstå vilken mat som är nyttig eller inte. Det är vi vuxna som ska ge dem
näringsriktig mat och med nyttiga matvanor kan vi lära dem vilken mat är som är bra och
vilken som är dålig. Därför borde en kurs i ämnet kunna ge en stadigare grund för de vuxna
att stå på för att med större säkerhet kunna  förmedla vad som är bra eller inte.

I Lpfö98 står det så här: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn: … förståelse för vikten
av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.”

Och i Lpo94 står det att: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:
har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för
den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.”

Så i förskolan har vi pedagoger ett stort ansvar att lägga grunderna för bra matvanor, detta
tillsammans med föräldrarna naturligtvis. Tyvärr ges som sagt långt ifrån alla pedagoger den
möjligheten att få grundläggande kunskap om mat. Pedagogerna kan kanske inte alltid styra
vad som serveras till lunchen, men att förmedla till barnen vad det är de äter och varför det är
nyttigt är en mycket viktig uppgift att fylla.

Ett kök på förskolan kan bidra med mycket mer än mat; där finns chansen för barnen att delta
i matlagningen med vad de för sin ålder klarar, till exempel; baka, måtta vatten i kastrull eller
skära grönsaker. De får en chans att känna ansvar och att få hjälpa till kan ge ökad självkänsla.
Med ett eget kök blir matupplevelsen något speciellt, man får känna matlukt och doften från
nybakat bröd. Kokerskan får möjligheten att bjuda på traditionella maträtter vid högtider som
jul och påskmat, och kanske jordgubbar med grädde till midsommar. Ett vanligt kök är mer än
mat, det är en upplevelse, men även en djupt rotad självklarhet i vår vardag. Dock verkar ett
eget kök vara något utöver det vanliga i svenska förskolor då det satsas mer och mer på att
bygga om förskolornas kök till mottagningskök.

Med ett eget kök och egna val av råvaror vet man även vad som finns i maten. Med mat som
tillagas genom den så kallade cook chillmetoden vet man sällan vad det innehåller om det inte
medföljer en innehållsförteckning, vilket det sällan gör om man inte ber specifikt om den
(Bilaga 3). Att det finns tillsatser framgår tydligt i bilaga 4 och frågan är hur mycket näring
det finns i en maträtt där huvudkomponenterna främst består av tillsatser och utfyllnad.

Det här arbetet kommer främst att handla om cook chill som serveras i den kommun jag valt
att undersöka. När det gäller just cook chill finns många åsikter, både positiva och negativa,
men rubrikerna i tidningarna blir allt fler och både elever och kökspersonal berättar om sina
erfarenheter av den färdiglagade maten som serveras. De åsikter som framkommit har sällan
varit positiva (Stark, 2008). Men är maten verkligen så näringsmässigt dålig som man vill få
den uppmålad, eller är det bara någonting som man bestämt sig för?
Vad är egentligen fördelarna respektive nackdelarna med metoden? Varför har man valt cook
chill i kommunen, vad händer med näringen i maten och vad anser pedagogerna om metoden?
Det skall det här arbetet få en möjlighet att utvisa.
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1.1 Vad är cook chill?
Cook chill är mat som tillagas vid ett så kallat centralkök och sedan transporteras i
transportvagnar, vilka är byggda som stora kylboxar (Ekhem, 2008), till äldreboenden, skolor
och förskolor i kantiner eller bläck, där de med ugnar värmer upp maten. Samma mat kan
även förpackas i portioner och skickas till enskilda personer, dessa förpackningar värms på
spis eller i mikrovågsugn. (Sydner, 2006)

Eftersom det handlar om en stor mängd mat som ska levereras till massor av människor har
Livsmedelsverket stränga regler när det gäller cook chill: ”För en säker produktion enligt
cook chill-systemet krävs att det finns ett väl fungerande kvalitetsprogram (baserat på
HACCP-principen) med effektiv kontroll och dokumentation.” (SLV, Svenska
Livsmedelsverket 2009)

Tillagning
I centralköket tillagas maten i storkok och när den är färdig skall den inom 30 min kylas den
ner till mellan 0-3 grader Celsius och själva nedkylningen skall vara helt klar inom 90 min. I
den här temperaturen kan maten bevaras i upp till 5 dygn innan den skall konsumeras. När det
är dags för servering så värms maten upp till 70 grader celsius för att man sedan skall servera
den inom 15 minuter. Uppvärmd mat som inte äts upp måste slängas och får inte på något sätt
returneras till centralköket pga hygieniska skäl. (Lindblad & Westöö 2005, SLV 2009)

HACCP-principerna
HACCP betyder Hazard Analysis Critical Control Points, system som identifierar, bedömer
och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

1. Ta reda på vilka faror som kan finnas i produktionen (upprätta flödesschema för varje
produktkategori). Var i produktionen kan dessa faror finnas? Var i processen kan
dessa faror styras?

2. 2. Bestäm kritiska styrpunkter.

3. Fastställ gränsvärden för de kritiska styrpunkterna.

4. 4. Utarbeta ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt. Exempel kan vara
mätning av temperatur och tid.

5. Bestäm vilka korrigerade åtgärder som vidtas om de kritiska gränserna överskrids.

6. Verifiera (kontrollera) att systemet fungerar med tester och utvärderingar som
används utöver den systematiska övervakningen.

7. Upprätta dokumentationsrutiner.

(SLV 2003)

HACCP är internationellt och går att finna i de flesta länder. Det utvecklades först i USA för
att förhindra att astronauter skulle bli matförgiftade i rymden. (Light & Walker 1990)

Historia
Cook chill tog sin början i främst Frankrike, Sverige och USA på 60-talet. Man började
använda det bland catering då man insåg fördelarna med att kunna få ut maten snabbt till
många och att det behövdes färre anställda. Ungefär tio år senare hade metoden börjat ta fart
även i Storbritannien, även där främst bland cateringfirmor.

Frankrike och Sverige var bland de första att på 70-talet inse fördelarna med att kunna skicka
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mat till skolor och till äldreomsorgen på detta sätt. I de flesta övriga länderna tog det till
mitten på 80-talet innan cook chill verkligen fart och började öka i popularitet och även de
insåg fördelarna med catering till sjukhus, äldreomsorg och skolor. Man började skicka mat
till sjukhus med hjälp av tåg, monorails och bilar.

Sverige var det första landet att utveckla vakuumförpackning för stora mängder mat på ett
smidigt sätt, men USA var snabbt efter och tog det till en högre dimension när de började
vakuumförpacka maten till astronauter.

Australien var de som började utveckla metoden till det den är idag, vilket innebär att man
sänker matens temperatur snabbt. Detta gjorde de genom en lågtemperaturgas som kylde
maten till önskad temperatur.

1987 började rubrikerna blossa upp i Brittiska tidningar, att cook chill skulle ingå i en
högriskgrupp för matförgiftning. Vilket i sig visade sig vara delvis fel, metoden i sig ger inte
matförgiftning, däremot om den sköts på fel sätt kan mikroorganismer växa till sig och ge
upphov till förgiftningar.

Sedan har det fortsatt att öka i popularitet, maskinerna som används idag är avancerade och
kräver väl utbildad personal.  (Light & Walker 1990)

I Sverige ges olika respons till metoden, vissa kommuner har haft cook chill på förskolorna
sedan 70-80 talet, medan andra går in för att skaffa det nu. Även det motsatta, det finns ”80-
talister” som nu ger upp och börjar återgå till att laga sin egen mat på förskolorna.

(J. Brodin 2008)

1.2 Litteratur
På Skolverkets hemsida kan man läsa de här orden ”Färdiglagad mat från centralkök är
visserligen redan vardag i många förskolor men frestar få.” (2008). Om man läser
innehållsförteckningen ifrån nedanstående tortellinigratäng som serverades på förskolor i
början av året 2009 (Eenfeldt, 2009, samt bilaga 4) kan man se att maten främst innehåller
tillsatser vilka skapar funderingar över det egentliga näringsinnehållet.

Tortellinigratäng med ost/skinka

Innehåll: Rökt skinka (griskött, koksalt, antioxidations-medel E325 & E301, druvsocker,
maltodextrin, stabiliseringsmedel E450 & E451, konserveringsmedel E250,
förtjockningsmedel E407a), tortellini (durumvetemjöl), ägg, ströbröd (vetemjöl, vatten
animaliskt fett från gris, salt, jäst), vegetabilisk olja, ost, tomatpulver 3,0procent, salt,
örtkrydda 0,3 procent, arom vitlök), mjölk, ostcreme (mjölk, smältost av cheddarost, smör,
salt, mjölksyrakultur, konserveringsmedel; sorbinsyra), hollandeisås (skummjölkspulver,
modifierad stärkelse, maltodextrin, salt, vegetabiliskt fett, lök, jästextrakt, socker,
äggulepulver, stabiliseringsmedel E 450, emulgeringsmedel sojalecitin, surhetsreglerande
medel citronsyra & E 262, vasslepulver från mjölk, citronjuicepulver, förtjockningsmedel
guarkärnmjöl, vitlök, gurkmeja, arom), snowflake (modifierad majsstärkelse E 1422),
margarin (vegetabilisk olja, vatten, vassle, emulgeringsmedel härdad vegetabilisk olja,
sojalecitin, salt, konserveringsmedel kaliumsorbat, arom, surhetsreglerande medel citronsyra,
A- och D-vitaminer).
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Vad händer sedan med näringsinnehållet när maten värms upp en andra gång efter den varit
nedkyld? Svenska livsmedelsverket har som rekommendation att tiden mellan tillagning och
servering av maten ska vara så kort som möjligt för att den ska behålla så mycket som möjligt
av näringen. (SLV 2007)
Livsmedelsverket har ett förslag att varje kommun till sina kostpolitiska program ska sätta
som krav att all mat näringsberäknas och uppfyller näringsrekommendationerna. De vill även
att det ska bli ett krav att kommunen endast köper KRAV-producerad mat och
säsongsanpassat. (SLV 2007)
Detta är ännu inte ett taget beslut utan bara önskemål, men inom en snar framtid kan det vara
något som alla kommuner måste anpassa sig till då ett beslut i frågan snart kommer att tas.
(SLV 2009)

Näringsförlust sker redan vid tillagningen skriver P.G. Williams (1996), beroende på vad man
tillagar och hur man tillagar. Mats-Eric Nilsson (2007) förstärker föregående uttalande:
”Dagens produktionsprocesser är så hårdhänta mot de komponenter som ingår att en stor del
av näringen har lakats ur när produkten, efter att exempelvis ha pumpats runt i anläggningen
och hettats upp i omgångar, äntligen ligger i sin steriliserade förpackning.”

I en slutrapport från Sundsvalls kommun (2008) där man tittat på övergången från varmhållen
mat till kyld mat skriver man att mat inte bör varmhållas i mer än två timmar för att det inte
ska bli alltför stora närings och smakförluster i maten. Anledningen att man i Sundsvalls
kommun inte satsar på att laga maten ifrån grunden på plats, beror på att det skulle bli för
stora kostnader att bygga om köken för att följa den standard som numer råder.

I Haartmans studie (2003) får man läsa dels om hur vissa pedagoger väljer att ta med egen
mat för att de inte tycker om det som serveras. I studien framkommer också både
omedvetenhet och ointresse hos såväl chefer som personal.

Lunchen är en stor del av dagens upplevelser på förskolan. Där sitter alla tillsammans och
man får en chans att se och prata med alla barn. Här får man även möjligheten att öva att ta
hänsyn och hjälpa varandra. Barnen får lära sig att ta ansvar över dukning och servering, men
ibland även matlagningen. Genom att få vara delaktig vid att t.ex. skära grönsaker så kan
barnen få ett nytt intresse av något som de annars skulle valts bort av ögonen som ”äckligt”.
(Svenska kommunförbundet 1996)

1.3 Syfte
I den här studien görs ett försök att ta reda på varför kommunen väljer cook chill, om det blir
någon näringsförlust när man använder sig av den här metoden och vad pedagogerna själva
anser om maten som serveras.

1.4 Frågeställningar

1. Vad är det som gör att kommunen väljer att ta bort matlagningen från förskolorna för
att satsa på cook chill?

2. Blir det någon speciell näringsförlust när man kyler ned mat efter tillagning med den
så kallade cook chill metoden?

3. Vilka åsikter har pedagogerna vid förskolan angående maten som serveras; är de nöjda
som det är eller finns det något de vill ändra på? Finns det skillnader mellan cook chill
förskolor och de som har eget kök?
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2. Metod
För att kunna besvara frågeställningarna i arbetet så har flera metoder valts, dels för att de
ansågs som det bästa alternativet till sin respektive fråga och dels för att ge bredd till arbetet.
Metoderna som valts är enkäter, intervjuer och litteraturstudier.

2.1 Urval och etiska överväganden
Till intervjuer valdes den kostansvarige på kommunen då denne är rätt person att svara på
varför kommunen väljer att ta bort tillagningskök och ersätta med mottagningskök.
Sedan valdes även den ansvariga hos det aktuella centralköket till en kort intervju för att få
svar på hur det går till med temperaturmätning och transport till förskolorna.

Att litteraturstudie valdes till den tredje frågan beror på att ingen av ovanstående kunde ge
svar på om cook chill ger någon näringsförlust. Frågeställningen är ändå aktuell så därför fick
litteraturen stå för resultatet till den.

Till enkäterna har en urvalsundersökning (Dahmström 2005) valts då förskolorna i kommunen
är många och på varje förskola arbetar i genomsnitt mellan 10-16 pedagoger. 50 enkäter
skickades ut till fyra förskolor som låg i nära anslutning till varandra. De har dessutom olika
tillagning av sina måltider, ett par har mottagningskök och några har tillagningskök, dock har
de senare inte tillgång till fritt inköp av mat utan är styrda av vad de andra förskolorna
serverar.

På varje enkät fanns ett kort brev med presentation av mig och vad enkäten var till för. Ingen
av frågorna var sådana så att de skulle kunna knytas tillbaka till den person som svarat.
I slutet fanns det dock en förfrågan där den som var intresserad av att ställa upp på en intervju
i ämnet kunde skriva sitt namn och sitt telefonnummer så kunde jag ringa upp.

2.2 Datainsamling
2.2.1 Intervjuer
För att få svaret på varför kommunerna väljer att använda cook chill, så valdes intervjuer som
metod för datainsamling.

Två personer valdes ut för dessa intervjuer, den ena är kostansvarig på den aktuella
kommunen och den andra är produktionschefen vid centralköket i samma kommun.

Den kostansvarige fick frågor (bilaga 2) om varför kommunen väljer cook chill och vad denne
själv anser om det val kommunen gjort och vad för slags fördelar och nackdelar det finns med
metoden. Genom att intervjun skedde via mail så undveks fallgropar som till exempel att
svaren inte hinns med att skriva ner ordagrant. Dock försvinner en hel del av den bredd som
skulle kunna komma av följdfrågor (Johansson, Svedner 2006). Däremot ser de ju själva vad
de sagt och risken att de inte godkänner vad man skrivit innan publikation (Arfwedson,
Ödman 1998) minskas ju drastiskt.

Detsamma gällde intervjun med centralkökets ansvarige, han fick svara på hur det gick till vid
transporter, uppvärmning och kontroll av temperatur som är mycket viktigt i mathållningen
med cook chill-metoden (bilaga 3).

2.2.2 Litteraturstudie
Denna metod valdes då det krävdes att gå igenom rapporter och artiklar för att hitta något om
näringsförlust. Här fanns de internationella artiklar som var relevanta för ämnet.
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2.2.3 Enkäter
Frågeställningen om vad pedagoger har för åsikter om vad som serveras till barnen på
förskolan var av generell karaktär och därför valdes enkät som metod, detta enligt Johansson
och Svedners (2006) utsago om ytlig men bred information.

Frågorna (bilaga 1) är korta där man först fyller i svarsalternativ och sedan finns valet att
motivera sitt svar. Sammanlagt är det fem frågor och där får pedagogerna chansen att säga vad
de egentligen tycker och tänker. Det finns ingenting som binder frågorna till den svarande
personen och det var en förutsättning jag såg till att ge enkäten för att få så många som
möjligt att svara.

I början finns en liten presentation av mig och i slutet ett tack och en förfrågan. Den som ville
kunde fylla i sitt namn och telefonnummer så kunde jag ringa upp och vi gjorde en djupare
intervju i ämnet.

2.3 Procedur
När det gällde antal enkäterna som skulle skickas ut, så valde jag 50 stycken, eftersom det
fanns två andra metoder att fokusera på. På enkäterna fanns ett litet personligt brev och en
förklaring vad enkäten skulle användas till. Sedan valdes fyra centralt belägna förskolor till
studien, dessa låg på gångavstånd ifrån varandra. Efter en kort presentation så förklarades
enkäternas och studiens syfte, därefter delades mellan 10-16 stycken enkäter ut per plats. Det
bestämdes att enkäterna skulle hämtas upp veckan därpå.

Att använda besöksenkät ansågs här som mest aktuellt då det lätt kan bli mycket bortfall om
man använder sig av postenkät. (Dahmström 2005)

Intervjuerna var tänkta att genomföras genom personlig kontakt, med en ljudinspelare som
hjälpmedel (Arfwedson, Ödman 1998). Men då ingen av de personer som var tänkta till
personlige intervjuer ville ställa upp på det utan ville ha frågorna skickade till sig, blev det
således intervjuer via mail. På det viset saknar resultatet djup på ställen där det hade varit
lämpligt med följdfrågor som annars hade kommit upp i en öga mot öga intervju. (Johansson,
Svedner 2006)

De som intervjuades var kostansvarige på kommunen och den ansvarige vid centralköket. Den
första svarade i telefonen att denne hellre ville ha frågorna skickade till sin mail så skulle
dessa ses över så fort det fanns tid. Den andre kontaktades direkt via mail och även denne
ville hellre ha frågorna skickade.

Litteraturstudien startades genom samtal med livsmedelsverket, de gav tips på var man kan
titta på Internet för att eventuellt hitta information om näringsförlust. De hade dock ingen
information om ämnet de kunde skicka och de hade inte heller någon vetskap om några
genomförda studier på det.

Att hitta någonting om näringsförlust i cook chill visade sig vara lättare sagt än gjort, de flesta
artiklar kostade pengar att få hem och chansen att få tag i någon som verkligen skulle hjälpa
efter att bara läst ”Abstractet” kändes inte riktigt bra. Kontakt knöts via mail med P.G.
Williams en läkare och kostexpert från Nya Zeeland och han skickade ett par av sina artiklar
som handlar om just näringsförlust i cook chill.
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2.4 Databearbetning
Svaren på intervjuerna bearbetades och sammanfattades till en mer läsvänlig text. Genom att
de var skickade via mail blev det åtskilligt mycket lättare att bearbeta än om det varit en
ljudinspelare eller egna anteckningar inblandade och även här visade sig fördelen med att de
svarande hade sett och skrivit sina egna svar. Då behövdes inte heller något godkännande av
det som skrivits, då det är just deras egna ordagrant nedskrivna svar.

Litteraturen var som sagt svår att få tag i, dock har det som finns använts flitigt.
Livsmedelsverkets egna sidor och litteratur var aktuella att gå igenom lite extra då det är deras
rekommendationer som centralkök och förskolor går efter.

Enkäterna delades upp i två högar beroende på om pedagogen i fråga fyllt i ”Egen kokerska”
eller om de får maten ifrån centralköket. Därefter börjades bearbetningen av materialet för att
ta fram vilka åsikter de hade, vad de tyckte om maten och vad de skulle vilja ändra på.
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3. Resultat

Här kommer resultatet från de tre metoderna att presenteras. Det kommer läggas upp så att
varje frågeställning besvaras styckevis. Metoderna som valts har ju främst varit inriktade på
varsin fråga, dock ingår intervjun med centralkökets ansvarige under frågan om näringsförlust
då den handlar om hur maten hanteras.

3.1 Vad är det som gör att kommunen väljer att ta bort matlagningen från
förskolorna för att satsa på cook chill?
Kommunen började använda sig av cook chill redan vid införandet av metoden 1971, men då
fick de förskolor i närområdet varm mat, och ytterområdena fick kyld och eventuellt fryst
mat. Det finns inga siffror på hur många som hade vilken av dessa metoder.
Att man idag väljer att fortsätta med denna mat beror på att köken på förskolorna är utrustade
till att vara mottagningskök, och att en ombyggnation av dessa till att bli tillagningskök skulle
bli alltför kostsam.

Kostansvarige tycker att systemet fungerar bra, men att det naturligtvis kräver ett väl
fungerande kvalitetsprogram (Baserat på HACCP-principen, se Inledningen) där man har
effektiv kontroll och dokumentation, detta för att inte riskera bakterier i maten.
Kvalitetsprogrammet innefattar allt ifrån inköp av råvaror på den producerande anläggningen
till det mottagande kökets servering till gästen. Hos alla mottagningskök finns ett
egenkontrollprogram.

Egenkontroll eller egentillsyn är ett program som Livsmedelsverket utvecklat för att maten
och hygienen ska skötas på rätt sätt. (SLV, 2007)

Kostansvarige ser inte heller några negativa aspekter i att använda sig av cook chill, däremot
undrar denne över hur hela systemet med tillagning, nedkylning, transporter och sedan
uppvärmning påverkar naturen, då miljö är viktiga sakfrågor.

Att det skulle bli någon näringsförlust när man använder cook chill kunde den intervjuade inte
se då maten kyls ned så snabbt till sin låga temperatur. Men det är ju under förutsättning att
kökspersonalen på förskolan värmer upp maten enligt instruktionerna, dock påvisade den
intervjuade att det bara är huvudkomponenten som skickas ut. Potatis, ris, pasta och sallader
tillreds i varje kök ute på förskolorna.

Livsmedelsverkets önskan att all mat näringsberäknas försöker kommunen ta tillvara på och
själva beräkningen görs av entreprenören.

Vid frågan; ”Finns det möjlighet för de förskolor som vill, att fortfarande laga sin egen
mat?” svarar kostansvarige att de som har egen matlagning på förskolan kommer fortsätta
med den, men ingen av de nya förskolor som finns i kommunen kommet att börja med det då
det skulle kosta alldeles för mycket pengar att bygga om köken.

I kommunen finns idag 72 stycken kommunala och 12 stycken fristående förskolor, av dessa
använder sig 58% utav cook chill metoden.
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3.2 Blir det någon speciell näringsförlust när man kyler ned mat efter tillagning
med den så kallade cook chill metoden?

När maten tillagas börjar processen av förlorad näring, ju hårdare och längre tillagning, desto
mer näring försvinner. De som är hårdast drabbad är C-vitaminerna, vilka även är några av de
vitaminer som ibland tillsätts extra innan tillagning på grund av den hårda processen.
(Nilsson, 2007)

När maten tillagas för cook chill metoden, kan den varmhållas ända upp till 30 min innan den
börjar kylas ned. Efter 30 min har upp till 4% Tiamin, 18%  Riboflavin, mellan 5-35%
Folat/Folsyra och ända upp till 78% C-vitamin försvunnit från maten.

Sedan själva tillagningen är klar portioneras mat som ska till förskolor i bläck, det vill säga
stora kantiner som är väldigt grunda. Man får endast placera mat i dessa till ett djup av 5 cm
för att det ska kunna värmas på rätt sätt. Sedan kyles maten ner till 0-3 grader och då
försvinner ytterligare vitaminer och ju längre tid det får ligga kylt desto större näringsförlust.
När det är dags för uppvärmning av maten försvinner återigen vitaminer och mineraler.

Mat i bläck förlorar i genomsnitt 7% Retinol, 17% Riboflavin, 6% Tiamin, 19% Vitamin B6,
42% C-vitamin och 31% Folat/Folsyra på att bara kylas ned en dag.
På 5 dagar har dessa värden ökat till 7% Retinol, 25% Riboflavin, 12% Tiamin, 32% Vitamin
B6, 67% C-vitamin och 41% Folat/Folsyra. Niacin och Betakaroten ingick inte i den totala
undersökningen och Retinol drabbades inte av förlust förrän den värmdes upp.  Detta är dock
bara genomsnitt, förlusten kan bli mycket större än så. (P.G. Williams, 1996).

Tabell 1: Näringsförlust i procent vid både cook chill och varmhållen mat. (källa P.G.
Williams (1996)
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Retinol innehåller vitamin A som är viktigt för växande barn, då den behövs för att hud, syn
och slemhinnor ska fungera normalt. Om inte man får tillräckligt med A-vitamin så kan man
bli mer mottaglig för sjukdomar då immunförsvaret försvagas samt att stor brist på det kan
göra en människa blind. Retinol finns i inälvsmat (främst lever), matfett, feta såser, mjölk, fil,
yoghurt och ost

Riboflavin , även kallat vitamin B2, behövs för att bryta ned fett, kolhydrater och protein. Vid
brist på vitamin B2 kan man få slemhinne- och hudförändringar. Riboflavin finns främst i
mjölk, fil, yoghurt, kött, fågel, ägg, inälvsmat, korv.

Tiamin  behövs för ämnesomsättningen av kolhydrater, vissa muskel- och nervfunktioner samt
kroppens energiproduktion. Om man lider allvarlig brist på Tiamin, som även går under
namnet vitamin B1, kan man få Beriberi som är en nervsjukdom. Tiamin finns främst i kött,
fågel, korv, fisk och skaldjur, matbröd och fikabröd, flingor/müsli samt mjölk och fil.

Niacin behövs för cellernas ämnesomsättning av fett och kolhydrater, men även för kroppens
energiproduktion. Allvarlig brist på ämnet kan ge Pellagra vilken är en hudsjukdom. Ämnet
finns främst i kött, fågel, fisk och skaldjur.

Vitamin B6 är nödvändigt för proteinomsättningen och har även betydelse för bl.a. nervernas
funktion. Om man lider brist på vitamin B6 kan det ge hudförändringar, neurologiska symtom
och anemi, det vill säga blodbrist. Finns i kött, fågel, korv och ägg, frukt och bärjuice.

Vitamin C behövs för bindvävens ämnesomsättning och med lindrig C-vitaminbrist kan man
få blödningar i tandköttet och försämrad sårläkning. Om man lider allvarlig brist på C-vitamin
kan det leda till skörbjugg. Ämnet finns i frukt, bär, juice, grönsaker och potatis.

Folat/Folsyra är två varianter ett sorts B-vitamin. Folat är naturligt och finns i mat medan
Folsyra är konstgjort Folat och används vid berikning och i kosttillskott. De är bägge
nödvändiga för cellernas ämnesomsättning och för bildning av röda blodkroppar. Vid brist på
Folat/Folsyra så ger det anemi (blodbrist). Detta ämne finns främst i baljväxter, rotfrukter,
grönsaker, frukter, bär och filmjölk samt yoghurt.

Betakaroten fungerar lika som Retinol men återfinns främst i råvaror som rotfrukter och
grönsaker.
(SLV, 2005)

Intervju med centralköket
En intervju hos centralköket i aktuell kommun gav svaren på en del frågor som berörde cook
chill (se bilaga 3).

Enligt den intervjuade så följer de Livsmedelsverkets näringsrekommendationer (2005) och
de har en kostekonom som ser till att det upprätthålls. Tyvärr finns det ingen möjlighet att få
någon innehållsförteckning på den mat som serveras och det är inte heller något de skickar
med ut tillsammans med maten, om det inte är något man som kund specifikt ber om.

Näringsinnehållet beräknas som ett genomsnitt per dag på en veckomeny, men skulle man
vilja kan man näringsberäkna maten i efterhand när den är uppvärmd, då skall provet dock till
ett laboratorium och det tar ungefär en vecka att få tillbaka resultatet.

Fördelarna som han ser det med cook-chill är att det underlättar produktionsmässigt då man
kan planera matlagningen i god tid och man undviker svinn och stress. Den intervjuade ansåg
inte heller att näringsvärdet minskades i nämnvärt lika stor takt som varmhållning, tvärtom
säger denne att man lättare bevarar näringsvärdet i maten om man snabbt kyler ned den.
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När maten skickas till förskolorna så förvaras den i kylbilar, det är även chaufförerna som har
till uppgift att kontrollera temperaturen under färd. På förskolorna tas maten om hand av
kökspersonal som skall ha egna upprättade rutiner för hanteringen, det är inget som
centralköket tar på sitt ansvar då de inte har personal på förskolorna. På förskolan har
kökspersonalen ansvaret att kontrollera temperaturen på maten både innan uppvärmning och
efter. Stämmer inte temperaturen utan är förhöjd (över 8 grader) skall maten returneras till
centralköket och får inte användas, den får inte heller serveras om den inte blivit uppvärmd
till minst 70 grader.

När frågan om studier gjorda på näringsförlust ställdes kunde han tyvärr inte ge något tips på
det, men han visste att sådana var gjorda.

3.3 Vilka åsikter har pedagogerna vid förskolan angående maten som serveras;
är de nöjda som det är eller finns det något de vill ändra på?

I allra högsta grad finns ett gediget intresse av vilken mat som serveras på förskolan. I takt
med att skrämselpropaganda för vad vi stoppar i oss ökar i kvällstidningar och dylikt, desto
oroligare blir pedagoger över vad som erbjuds barnen att äta på förskolan.
Av de 50 enkäter som skickades ut, kom 26 stycken tillbaka och samtliga som återkom
innehöll mängder av åsikter.

I enkäten som skickades ut fanns fem frågor (bilaga 1), i den första frågan gavs svaret om
vilken sorts matlagning som sker på förskolan. Trots att förskolorna var slumpmässigt utvalda
blev det så lyckat att hälften av dem har egen kokerska och hälften får mat från centralköket.
10 av de besvarade enkäterna kommer från de förskolor som har egen kokerska, de övriga 16
kommer från de med mottagningskök.

Det är tydligt vilka som tycker om maten som serveras och vilka som inte gör det, då sex
stycken av de med egen kokerska svarade att maten smakade Mycket bra och ingen av de med
mottagningskök gjorde det. Hos de med mottagningskök svarade till och med två stycken att
de anser att maten är Mycket dålig, medan det sämsta svaret de med kokerska svarade på vad
Dålig.
Förskolorna med mottagningskök motiverade genomgående sina svar. Man ansåg att man har
för mycket halvfabrikat och samma mat vecka efter vecka. Det är för mycket transfetter och
E-nummer och maten anses som näringsmässigt dålig. Någon irriterar sig över att maten är
fryst redan innan den kommer till centralköket.
Kokerskan får dock plus i kanten för att hon gör goda sallader till den annars till synes icke
uppskattade maten.

De med egen kokerska tycker bl.a. att det är bra variation på maten, med bra grönsaksbord.
Man irriterar sig främst på att alla produkter inte är svenska och inte heller närproducerad
vilket kokerskan själv skulle önska. Någon påvisar även att det känns dumt att vi bidrar till
miljöförstöringen genom att importera framförallt kött från Polen, Irland, Tyskland, Danmark
och Nya Zeeland. Och det är även dessa som svarat på att maten är Mindre bra och även
Dålig.
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Tabell 2. Vad tycker du om maten som serveras på förskolan?

Det mesta man ville ändra på i de förskolor som har mottagningskök var just att maten inte
lagades på plats, någon hade varit med sedan förskolan hade eget kök och skrev att det var
något som verkligen saknades, maten kan inte jämföras med den de fick då.
Några är irriterade över att maten måste beställas så långt i förväg att man därför måste slänga
mycket mat. Man kan inte se hur många barn man har just den dagen utan måste räkna med
att alla barnen finns på plats.
Man anser även att en del av maten som serveras inte är lämpade för små barn, bl.a.
potatisgratäng och soppa. Någon säger även att maten är väldigt smaklös, en annan säger att
konsistensen är gummiartad.
Man vill få in mer rena rätter, sådana som inte dryper av fett och innehåller otaliga mängder
E-nummer. Mer fisk, kyckling och kött, nyttigt rent kött som inte är friterat eller panerat. Man
vill även ha in mer närproducerad mat med ekologiska råvaror. Någon skriver att ”Barnen
behöver mer näringsriktig mat.”

De med kokerska tycker att man ska ha lika rätt till bra kvalité oavsett vilken förskola man går
på. Det de främst vill ändra på är mer närproducerad mat och att maten kommer ifrån Sverige,
samt att kokerskan ska få handla ifrån närproducerande återförsäljare.

Fråga fyra handlar om ifall pedagogerna får ta del av näringsinnehållet i maten.
Det var ungefär hälften av de med mottagningskök som svarade Ja på den frågan, de andra
svarade Nej eller Vet ej.
Bland de som svarade ja sa samma person som skrev om att barnen behöver mer näringsriktig
mat att denne blir ”Skrämd när man får veta hur mycket onyttigt det finns i maten.” och
” Ibland kanske det till och med är bättre att avstå från att äta.” En annan säger att ibland
kanske det är ”bättre att inte veta,” samt ”Mycket tillsatser, lite råvaror.”
De som svarade nej sa att de däremot undrar många gånger vad det är de äter och en påvisar
att denne litar på att de som lagar maten vet vad de gör.

Även bland de som har egen kokerska svarade man hälften ja, hälften nej.
Bland de som svarade ja tyckte man att det var bra att man fick ta del av näringsinnehållet och
bland de som sa nej litar man på att kokerskan kan sitt jobb.
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Tabell 3. Får ni som pedagoger ta del av näringsinnehållet i den mat som serveras?

Sista frågan på min enkät var en fråga där personen som svarade fick leka med fantasin och
man fick skriva vad man själv skulle önska av sitt förskolekök.
Det var 22 stycken som svarade på denna fråga, då man fick chansen att uttrycka sig med
egna ord.
Samtliga av de med mottagningskök skrev att ville ha egen kokerska och att maten lagades
från grunden med närproducerade råvaror. Att kokerskan skulle ha en gedigen utbildning och
ha ett stort intresse för matlagning. Om maten var renare skulle man även kunna fira barnens
födelsedagar med lite festligare fika än bara frukt. Man skulle vilja kunna bjuda på
årstidsanpassade måltider och efterrätter, som jordgubbar och grädde till midsommar och ett
riktigt julbord.
Man vill att barnen ska få ta del av matlagningen, både genom att vara med i köket och att få
känna matlukten i hela huset, eller varför inte doften av nybakat bröd på morgonen när de
kommer till förskolan.

Även bland de med kokerska fanns det önskemål, här var det dock fyra stycken som inte
svarade alls. Man önskade bl.a. mer variation på maten, mer husmanskost och mer populär
barnmat. Man vill att allt ska lagas ifrån grunden, bort med halvfabrikat som färdiglagade
köttbullar, sedan anser man att kokerskan ska få mer valfrihet när hon beställer mat.
Man vill få bort de utländska råvarorna, samt att all mat är närproducerad.

Vid samtliga svarsalternativ kunde man på flera enkäter avläsa att det på förskolan som man
anser vara det bästa och godaste är salladen som kokerskan gör.

Ja Nej Vet inte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mat från 
centralkök

Egen 
kokerska



14

4. Diskussion
Först ut kommer en sammanfattning av resultatet, sedan presenteras tillförlitligheten i arbetet
med eventuella felkällor. Därefter knyts påsen ihop med teorin och avslutningsvis kommer
förslag på hur man skulle kunna gå vidare med detta ämne.

Sammanfattning

Varför kommunen väljer att använda sig av cook chill beror på att de haft det sedan metoden
introducerades i kommunen 1971, de har inte heller några planer på att ändra på det. Köken
på respektive förskola är byggda som mottagningskök och det skulle kosta en alldeles för
mycket enligt kostansvarige att bygga om köken till tillagningskök. Kostansvarige ser inte
någon nackdel med att ha cook chill och inte heller att det skulle ge någon näringsförlust.

Den ansvarige hos centralköket säger däremot att det finns studier gjorda på näringsförlust,
men att det fortfarande ger mindre förlust än vid varmhållning som även det kan komma ifrån
storkök. Litteraturen presenterar hur näringen snabbt försvinner från mat som är fryst länge
och att den lider stor förlust av att åter värmas upp. Att cook chill skulle vara bättre för maten
än den som varmhålls kan diskuteras, men det handlar främst om hur länge maten hålls varm.
Efter fyra timmar börjar den tappa lika mycket näring som vid cook chill, men om den
varmhållna maten hålls varm under mindre än två timmar så är det bättre än cook chill
metoden. (Tabell 1)

Av enkäterna att döma är de allra flesta pedagogerna överens om att alla förskolor skall ha sitt
eget kök med egen kokerska, vilken i sin tur skall ha relevant utbildning. Man vill kunna få
variation och spänning i maten istället för den ständiga matsedeln där samma mat serveras
vecka efter vecka. Genom att ha kokerskan som lagar maten dagligen kan man undvika att
mycket mat slängs då man lätt kan räkna ut hur många barn som är på plats. Man vill att
barnen ska få ta del av matlagningen, dels att få vara i köket och dels få känna lukten av
nylagad mat.
Och sist men inte minst vill man ha god mat med närproducerade råvaror och som är
näringsrik och barnvänlig.

Tillförlitlighet

Efter att materialet hade bearbetats och resultatet visats, gav sig validiteten och reliabiliteten
till känna (Johansson & Svedner 2006). Det vill säga om valet av metoder har varit relevanta,
om frågorna och dess svar har gett den tyngd till arbetet som de var tänkta att göra.

Om intervjuerna varit personliga så hade reliabiliteten varit högre, för även om de intervjuade
har svarat genomgående hur det fungerar så har inte kroppsspråk kunna avläsas eller
följdfrågor kunnat ställas. Men att svaren kommer nedskrivna direkt ifrån den intervjuade ger
ändå en bra bild då det minskar risken för missförstånd, vilket i sin tur höjer reliabiliteten.

För att validiteten skall vara hög så måste reliabiliteten vara det (Gunnarsson 2002), här ges
en bra bild av vad pedagogerna tycker om maten i förskolan, så valet av den metoden var helt
rätt. Tyvärr var det ingen som fyllde i sitt namn och telefonnummer för en vidare intervju i
ämnet, det hade kunnat ge en ännu bättre bild. Om fler enkäter skickats ut hade man kunnat
utläsa ännu mer av svaren och förhoppningsvis hade någon nappat på intervju.
Studien är gjord i endast en kommun vilket gör att studien bara speglar några människors syn
och åsikter. Fler kommuner med intervjuer hade kunnat ge en bättre bild och fler enkäter hade
kunnat skickas ut, men svaren var dock ganska entydiga.
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Felkällor

Om intervjuerna gjorts öga mot öga kunde fler följdfrågor ha ställts och vidden på
intervjuerna hade troligtvis blivit bredare. Med bandspelare eller videokamera hade man även
kunnat höra och eventuellt se lite extra, som till exempel kroppsspråket hos den intervjuade.

Teoretisk tolkning

Vad jag undrar är varför skolverket skriver att den färdiglagade maten skulle fresta få.
(Skolverket 2008) Det måste ju finnas en anledning till att de väljer att skriva så och kanske är
det så att även de har läst innehållsförteckningen från den tortellinigratäng som serverats på
förskolor? (Eenfeldt 2009, bilaga 4) Kring denna innehållsförteckning har det blivit en stor
debatt och det är just den debatten som väckte mina funderingar kring cook chill och
näringsförlust.

Om maten förlorar näringsvärde redan i fabriken och sedan i centralköket som både Williams
(1996) och Nilsson (2007) skriver om så kanske inte maten skall tillagas i centralkök? De
påvisar även att maten får extra vitaminer tillsatt innan den börjar tillagas eftersom det
försvinner så mycket vid själva tillagningen.

I innehållsförteckningen för tortellinigratängen i bilaga 4 är  mängden tillsatser kanske mest
förvånande. En tortellinigratäng kan göras på mindre än fem ingredienser, om de gjort det och
valt mer rena råvaror hade den kunnat se ut så här: bacon/skinka, totellini, ost, grädde, varken
mer eller mindre.
Så utöver den redan befintliga näringsförlust som sker i cook chill så vet man inte vad som
finns i maten om man inte får en sådan här innehållsförteckning, men som den ansvarige vid
centralköket sa så får man ingen sådan om man inte är kund hos dem. Oroliga pedagoger får
då alltså inte någon möjlighet att läsa någon sådan och inte heller en näringsöversikt trots
deras övertygelse om hur dålig maten är.

Livsmedelsverkets (2007) rekommendation att tiden mellan tillagning och servering skall vara
så kort som möjligt borde vara ett krav och däribland borde cook chill, cook hot, cook cold
och allt vad det innebär räknas in. Att någonting kyls ner till en låg temperatur gör ju
uppenbarligen inte någon stor nytta, speciellt inte när det får ligga några dagar då maten
förlorar näring för varje stund den får ligga kyld. (Williams 1996)

I Sundsvalls rapport (2008) och vad kostansvarige i intervjun talade om var stora kostnader
för att bygga om köken till att fungera som tillagningskök. Kanske har de rätt i det nu, när
läget med nedskärningar är som störst. Bortsett från det undrar jag om inte det i långa loppet
skulle vara billigare att ha tillagningskök och laga sin egen mat, med beräkning av dagens
barn och mindre mat som slängs. Att slippa ha en entreprenör som kostar lite extra och
framförallt att få tillbaka den glädjen i förskolorna som köket faktiskt ger dem. Dock skulle
man kunna ställa högre krav på råvarorna som köps in till centralköken, att de är
närproducerade istället för att ha rest över hela världen och även att alla skall få tillgång till
näringsinnehåll. Om Livsmedelsverket (2007) får igenom sina önskemål kommer detta att
kunna bli verklighet i de flesta kommuner.

Ungefär hälften av alla pedagoger sa att de inte får ta del av näringsinnehållet och långt ifrån
alla får en utbildning på kost och hälsa (Haartman 2003). Pedagoger är förebilder för barnen
och hur kan de vara det på bästa om de inte har någon grund att stå på? Som människa gör vi
oftast som vi lärt oss, på gott och ont. Har man då bara egna erfarenheter att gå på och de är
felaktiga kommer man ju även att lära ut fel.
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Förslag till fortsatt forskning.

Ett sätt att utveckla aktuella frågeställningar vore att ta in fristående förskolor i
undersökningen för att se hur de skulle svara när de själva väljer varifrån maten skall köpas
och hur den ska tillagas. Att få höra deras åsikter om maten vore intressant att jämföra i
förhållande till de kommunala förskolorna.

Att utveckla därifrån vore att fördjupa sig i vad det kostar att ha mottagningskök eller eget
kök. Detta kunde göras genom att ta reda på vad varje portion i den fristående förskolan
kostar och vad skillnaden skulle bli i jämförelse med centralkökets portionskostnad, samt att
ta reda på vad det kostar att bygga de respektive köken.

Man skulle även kunna arbeta vidare med cook chillmetoden och gå på djupet med hur det går
till och vad som händer med maten. Ta reda på vilka råvaror som används och hur de följer
näringsrekommendationerna.

Förslag till praktisk tillämpning.

Genom att lämna ut detta arbete till kommunen skulle man kunna göra dem uppmärksamma
på vad som händer med maten när den går igenom cook chillmetoden, samt visa på
pedagogernas åsikter om fördelarna med eget kök. Förhoppningsvis väcks deras intresse och
de tar chansen att studera vidare i ämnet.

Att visa på detta resultat för pedagogerna skulle kunna svara på deras funderingar om maten,
de som är osäkra på vad cook chill handlar om och vad den gör med maten får en möjlighet
att läsa om det.
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Bilaga 1
Hej!

Jag heter Jenny Hedqvist och går sista terminen på lärarutbildningen med inriktning förskola
vid Högskolan i Gävle. Jag gör nu mitt examensarbete och har valt att fokusera på maten i
förskolan. Varför kommunen väljer att ta bort matlagningen från förskolan och istället satsa
på mottagningskök, samt vad ni som arbetar på förskolan tycker om det.

Därför skulle det vara mig till stor hjälp om ni pedagoger ville fylla i en varsin enkät. Ringa in
ert svar och motivera gärna vad ni svarat med hjälp av de extra rader som finns.
Du behöver inte skriva ner ditt namn eller vilken förskola du arbetar på, enkäten kommer att
behandlas anonymt.

Tack på förhand!

Fråga 1
Hur tillagas maten på er förskola?

a. Värms upp från centralkök. b. Tillagas av egen kokerska.

c. Annat:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Fråga 2
Vad tycker du om maten som serveras på förskolan?

a. Mycket Bra b. Bra c. Mindre Bra d. Dålig e. Mycket dålig

Motivera gärna ditt svar:_______________________________________________________

Fråga 3
Finns det något du skulle vilja ändra på med förskolans mat?

a. Ja b. Nej

Motivera gärna ditt svar:_______________________________________________________

Fråga 4
Får ni som pedagoger ta del av näringsinnehållet i den mat som serveras?

a. Ja b. Nej

Vad tycker du om det:_________________________________________________________
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Fråga 5
Om du fick fria tyglar, hur skulle du vilja att tillagning och servering av mat på förskolan såg
ut?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack så mycket för din hjälp!

Om du känner att du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju i ämnet så skriv
gärna ner ditt namn och telefonnummer så hör jag av mig.

Med vänlig hälsning
Jenny Hedqvist
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Bilaga 2
Intervjun med kostansvarige vid kommunen med svaren till.

1. Hur många förskolor finns det i kommunen?
Svar: 72 st + 12 fristående förskolor

2. Hur många av dem använder sig av cook-chill?
Svar: Vi har ett känt centralkök som entreprenör och de har cook-chillsystemet. 49
förskolor har det systemet och resterande 23 lagar egen mat. Fristående förskolorna
lagar egen mat.

3. När började kommunen att använda sig av cook-chill?
Vid starten år 1971. Men..då fanns det en kombination av kök som fick varm mat i
närområdet, fryst mat i ytterområdena och kyld mat (alltså den frysta och kylda var
enligt cook-chill). Fördelningen kan jag inte svara på.

4. Varför väljer kommunen att satsa på den metoden?
Svar: Kommunen valde från uppstarten att använda detta system eftersom de olika
köken på förskolor (de flesta), skolor och äldreboenden var och är utrustade enbart för
mottagningskök.
Kostnaden för ombyggnation av alla dessa till tillagningskök skulle bli gigantisk. Vi
har ju Livsmedelslagstiftningen att ta hänsyn till.

5. Hur tycker du att det systemet fungerar?
Svar: Det fungerar bra. Det krävs naturligtvis ett väl fungerande kvalitetsprogram
(baserat på HACCP -principen) med effektiv kontroll och dokumentation.
Kvalitetsprogrammet måste innefatta allt, från inköp av råvaror på den producerande
anläggningen till det mottagande kökets servering av maten till gäst. Ett
egenkontrollprogram finns ute på alla mottagningskök.

6. Vad ser du för negativa aspekter i att använda cook-chill?
Svar: Inga !? Idag pratar vi mycket miljö. Vad som skulle vara intressant är hur
mycket detta system i hela kedjan med tillagning, nedkylning, transporter och sedan
uppvärmning ute på mottagande kök gör negativt för miljön. Även om transporter i
detta fall inte är den största boven i sammanhanget. Detta har inte studerats men jag
ska ta kontakt med ev. SIK i Göteborg.

7. Vad ser du för positiva aspekter i att använda cook-chill?
Svar: Se nedan, svar på 8

8. Finns det någon näringsförlust i att använda sig av cook-chill?
Svar: Nej, eftersom maten snabbt kyls ned till mellan 0 grader och +3 grader. Sedan
gäller det för kökspersonalen ute på mottagningsköken att de värmer upp maten enligt
instruktioner. OBS! det är enbart huvudkomponenten som skickas ut. Potatis, ris pasta
och sallader tillreds på varje kök ute i verksamheterna.

9. Finns det möjlighet för de förskolor som vill att fortfarande laga sin egen mat?
Svar:  De som gör det idag fortsätter med det. Inga nya förskolor i kommunens försorg
börjar med detta. I så fall blir det någon entreprenör som också då är arbetsgivare till
personalen i köket. Se svar i 4 (gigantiska kostnader, Livsmedelslagstiftning).

10. Har ni som kommun tagit tillvara på SLV´s önskan om att maten
näringsberäknas?
Svar: Ja! Detta görs idag av entreprenören
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Bilaga 3
Intervjun med den ansvariga på centralköket, samt svaren.

1. Hur förvaras maten på väg till förskolorna?
Svar: I kylbil.

2. Hur förvaras maten på förskolorna till det är dags att värma upp och servera?
Svar: Beror på förskolan. D.v.s. de ska ha egna upprättade rutiner för hanteringen. Vi
har inte personal på kommunens förskolor.

3. Vem har till ansvar att kontrollera temperaturen vid färden till förskol orna?
Svar: Det har och gör chaufförerna.

4. Vem har till ansvar att kontrollera temperaturen på förskolorna?
Svar: I allmänhet kökspersonalen på förskolan. Ytterst föreståndaren.

5. 5. Hur går man till väga om inte temperaturen stämmer?
Svar: Om temperaturen är förhöjd (över 8 grader) skall maten returneras och får inte
användas.

6. Finns det krav på näringsinnehåll från er sida?
Svar: Ja, vi följer helt Livsmedelsverkets rekommendationer.

7. 7. Vem har ansvaret för att det upprätthålls?
Svar: Vi har en kostekonom som ansvarar för det.

8. Vem kontrollerar att näringsinnehållet stämmer när det lämnar köket?
Svar: Näringsinnehållet beräknas som ett genomsnitt per dag på en veckomeny.

9. 9. Finns näringsinnehållet/livsmedelsinnehållet tillgängligt för allmänheten?
Svar: Nej. Det är alldeles för mycket information. Men om vi får frågan om en
specifik maträtt så  kan vi ta ställning till det då, men detta gäller bara de som är
kunder hos oss.

10. Kan näringsinnehållet kontrolleras på maten när den skall serveras?
Svar: Ja. Men då får man skicka maten till ett laboratorium som analyserar den. Svaret
brukar ta ca en vecka.

11. Förlorar maten näringsvärde när den blir uppvärmd?
Svar: Ja, i viss mån. Men framförallt så förlorar maten näringsvärde när den hålls
varm för länge. Det är därför som Cook Chill-mat kan ha högre näringsvärde än varm
mat som först transporteras varm och sedan varmhålls under serveringen.

12. Finns det några studier gjorda på näringsförlust med cook and chill?
Svar: Ja, det gör det. Men jag kan inte tipsa om någon just nu. Jag rekommenderar
livsmedelsverkets hemsida. Där kan man få tips om olika undersökningar.

13. Vilka fördelar ger det att använda cook and chill?
Svar: Kyld förvaring ger knappast någon näringsvärdesminskning jämfört med
varmhållning. När man kyler maten snabbt så bevarar det näringsämnen. Rent
produktionsmässigt så underlättar Cook Chill eftersom man kan planera matlagningen
i god tid och undviker svinn och stress. Man kan också få en högre
produktionskapacitet genom att man kan laga mat många fler timmar per dag i köket
än vid varmmatlagning då man bara kan laga så mycket som ska ätas upp inom två
timmar.
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Bilaga 4
Detta är innehållsförteckningen från den tortellinigratäng som serverades på förskolor tidigare
i år.

Tortellinigratäng med ost/skinka

Innehåll: Rökt skinka (griskött, koksalt, antioxidations-medel E325 & E301, druvsocker,
maltodextrin, stabiliseringsmedel E450 & E451, konserveringsmedel E250,
förtjockningsmedel E407a), tortellini (durumvetemjöl), ägg, ströbröd (vetemjöl, vatten
animaliskt fett från gris, salt, jäst), vegetabilisk olja, ost, tomatpulver 3,0procent, salt,
örtkrydda 0,3 procent, arom vitlök), mjölk, ostcreme (mjölk, smältost av cheddarost, smör,
salt, mjölksyrakultur, konserveringsmedel; sorbinsyra), hollandeisås (skummjölkspulver,
modifierad stärkelse, maltodextrin, salt, vegetabiliskt fett, lök, jästextrakt, socker,
äggulepulver, stabiliseringsmedel E 450, emulgeringsmedel sojalecitin, surhetsreglerande
medel citronsyra & E 262, vasslepulver från mjölk, citronjuicepulver, förtjockningsmedel
guarkärnmjöl, vitlök, gurkmeja, arom), snowflake (modifierad majsstärkelse E 1422),
margarin (vegetabilisk olja, vatten, vassle, emulgeringsmedel härdad vegetabilisk olja,
sojalecitin, salt, konserveringsmedel kaliumsorbat, arom, surhetsreglerande medel citronsyra,
A- och D-vitaminer).


