
Våra 15 luncher:
Korvstroganoff med ris
Fiskgratäng med potatis
Ugnsbakad lax med potatis
Sprödbakad fisk med potatis
Korv med potatismos
Lasagne
Köttfärssås och spagetti 
Pannbiff med potatis 
Gulaschsoppa
Pasta med skinksås
Pannkaka med sylt
Kycklinggryta med ris
Falafel med pitabröd
Vegetarisk biff med ris
Tacolåda

Varje rätt är näringsberäknad 
efter portionsstorlek anpassad 
till elevens ålder.

I näringsberäkningarna ingår 95 g 
grönsaker som morot, vitkål, majs, 
sallad och 1 tsk vinägrett samt ett 
knäckebröd med 5 g smörgåsfett 
som tillbehör.

Vi har räknat 
med att ett glas 
mjölk är 2 dl.

Mjölk eller vatten 
   till lunch i skolan? 

Mjölkkampen 
Lunchen i skolan är viktig eftersom den kan främja 
sunda matvanor och underlätta kon centra tion och 
inlärning hos eleverna. En lunchmåltid bör bidra med 
ungefär en tredjedel av all den näring som eleverna 
behöver få i sig under en dag.
 Vi har beräknat näringsinnehållet i 15 vanliga skol-
luncher. Beräkningarna är gjorda med antingen ett 
glas lättmjölk eller ett glas vatten som måltidsdryck. 
Därefter räknades ett genom snittligt näringsinnehåll 
för luncherna ut.
 Vi kom fram till att eleverna har betydligt lättare att 
få i sig den näring de behöver om de dricker mjölk till 
lunchen. Diagram på

nästa sida!



DIAGRAMMET VISAR skillnaden i näringsinnehåll i en genomsnittlig 
skollunch med ett glas lättmjölk (vitt) eller ett glas vatten (blått) som 
måltidsdryck. Siffrorna till vänster visar andelen i procent av rekom-
mendationen av kalorier (kcal) och olika näringsämnen för en lunch 
för elever 6–9 år. 

RiboflavinKcal
Protein Fett

Kolhydrat
Kalcium

Vitamin D
Tiamin

Vitamin B 12
Folat

Zink
Selen

FÖR ELEVER som äter små portioner eller inte hinner äta upp hela 
portionen är det särskilt viktigt att lunchen som serveras i skolan är 
näringsriktig. Mjölk innehåller mycket näring. Därför blir det enklare 
för eleverna att få i sig tillräckligt med näring om de dricker mjölk till 
skollunchen.

Når en stapel 100 % betyder 
det att rekommendationen 
för näringsämnet uppfylls.
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Vi ses på hjärtamjölk.se!


