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SAMMANFATTNING 

Bakgrund I Europeiska Unionen (EU) har man blivit allt mer bekymrad över den försämrade 

folkhälsan och därför uppmanas befolkningen att förändra sin kosthållning och att träna mer. 

En ökad efterfråga av ekologisk föda har resulterat i ett uppdrag att utveckla en ekologisk 

salladsmeny.  

Syfte Syftet var att utarbeta en närings- och kostnadsberäknad ekologiskt inriktad 

salladsmeny till en lunchservering.  

Metod Två intervjuer med verksamma inom restaurangbranschen gjordes. En 

enkätundersökning med 96 presumtiva kunder genomfördes för att undersöka efterfrågan på 

en ekologisk salladsmeny. En provmatlagning och ett förenklat konsumenttest utfördes, där 

helhetsintryck, smak, konsistens och utseende bedömdes på en 9-gradig sensorisk skala. Alla 

recept näringsberäknades och jämfördes med Svenska Näringsrekommendationer (SNR) för 

de tre energigivarna. Kostnadsberäkningar gjordes på både ekologiska och konventionella 

livsmedel.  

Resultat Enkätundersökningen visade att det fanns en efterfråga på ekologiska 

lunchalternativ på den planerade lunchserveringen. Åtta sallader och fem dressingar 

utvecklades. Råvarukostnad för en konventionell sallad var i genomsnitt 20,02 kr och 30,52 kr 

för en ekologisk sallad. Salladerna hade ett energiinnehåll i genomsnitt på 515 kcal. 

Fördelningen av energigivarna var; i fett 17g (29E%), protein 26g (20E%) och kolhydrater 

66g (51E%). Konsumenttestet resulterade i att salladerna fick medianen ≥7 på 28 av 32 

bedömningar. Dressingarna fick medianen ≥7 på 13 av 20 bedömningar.  

Slutsats Det finns en efterfråga på ett ekologiskt utbud. Det är viktigt att ta beslut om vad 

som ska prioriteras vid utveckling av menyer. I nuläget finns det ett begränsat utbud av 

ekologiska råvaror och fortsatta kostnadsförhandlingar krävs för att gå med vinst.   



   

 
 

ABSTRACT 

Background In the European Union (EU) the worsened public health has raised an increasing 

concern. Therefore the population is urged to change their diets and exercise more. An 

increasing demand of organic foods has led to an assignment where the suppose was to 

develop an organic salad menu.  

Objective The objective was to compose a nutritious and cost calculated organically directed 

salad menu for a lunch restaurant.  

Methods Two interviews with individuals active within the restaurant business were done. 

One questionnaire with 96 presumptive customers was executed to investigate the demand on 

an organic salad menu. A test cooking and a simplified consumer test were done where total 

impression, taste, texture and appearance were evaluated on a rate between 1 and 9. All the 

recipes were nutrition calculated and compared with Swedish Nutrition Recommendations 

(SNR). The conventional and organic recipes were both cost calculated.  

Results The questionnaire showed a demand for organic alternatives in the intended lunch 

restaurant. Eight salads and five dressings have been developed. The raw material cost for a 

conventional salad had an average of 20,02 Skr and an organic had an average cost of 30,52 

Skr. The salads had an average energy content of 515 kcal. The salads showed an energy 

distribution at fat 17g (29E%), protein 26g (20E%) and carbohydrates 66g (51E%). The 

consumer test resulted in a rating of a median at ≥7 on 28 of 32 evaluations. The dressings 

was rated a median at ≥7 on 13 of 20 evaluations.  

Conclusion There is a demand of an organic supply. It is important to make a decision of 

what to prioritize while developing a menu. At present there is a limited supply of organic raw 

materials and a continued work of negotiation with suppliers is needed if a restaurant with an 

organic concept will make a profit. 
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1. BAKGRUND 
1.1. Folkhälsa i Europa 
I Europeiska Unionen (EU) är 36 % av alla vuxna överviktiga och drygt 17 % lider av fetma 

(1). Data visar också på att det finns en överdriven konsumtion av mättat fett, kolesterol och 

socker i europeiska länder (2).  

I EU har man blivit alltmer bekymrad över den ökande fetman och dess konsekvenser (2). 

Detta gäller särskilt diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. EU:s nya riktlinjer 

uppmanar därför konsumenterna till att äta mindre, förändra sin kosthållning och träna mer. 

Kostförändringen består främst i att byta ut animaliska produkter som är rika på mättat fett 

mot frukt och grönsaker. Detta ger, förutom en lägre halt mättat fett, en hög halt av 

antioxidanter, fibrer, vitaminer och mineraler.  

Antalet länder som kan uppfylla Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisationens (FAO) rekommendation av frukt och grönsaker, på 400g/dag och 

person, har ökat idag jämfört med 1961 (2). Sverige kan idag erbjuda sin befolkning i 

genomsnitt 500g frukt och grönsaker per dag och person. 

1.2. Ekologisk föda 
Att välja ett ekologiskt alternativ vid inköp och matintag blir mer och mer aktuellt (3). 

Ekologisk märkning innebär för animaliska produkter att djuren har fått vistas i naturen och 

haft möjlighet att ge utlopp för naturliga beteenden (4). Vid ekologisk odling garanteras 

konsumenten att produkten är fri från konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Detta har 

visat sig vara alltmer viktigt för konsumenterna, precis som andra icke-sensoriska attribut 

såsom avsaknad av tillsatser och konserveringsmedel. För att få kalla ett livsmedel ekologiskt 

måste 95 % av dess vikt bestå av ekologiska ingredienser. Det är dock tillåtet att ange hur stor 

del av produkten som består av ekologiska ingredienser om den inte når upp till kraven.  

I en översiktsartikel från 2003 har 210 studier sammanställts angående näringsinnehållet i 

ekologiskt respektive konventionellt odlade grödor (5). Där visades det att i 41 % av studierna 

hade de ekologiska grödorna ett högre innehåll av de studerade mikronutrienterna, medan de 

konventionella visade ett högre innehåll 13 % av gångerna. I 46 % av studierna kunde det inte 

konstateras någon skillnad alls. Skillnader i näringsinnehåll beror till stor del på de olika 

produktionsmetoderna som använts (6). Då en skillnad påvisats är denna ändå inte tillräckligt 

stor för att det ska vara sannolikt att detta ska ha någon påverkan på konsumenters hälsa (7). 

De eventuella positiva hälsoeffekterna kommer snarare från avsaknaden av 

bekämpningsmedelsrester hos ekologiska grödor (8).  

Andra studier har visat att ekologiska livsmedel, i synnerhet animaliska produkter, har en 

bättre sammansättning av fettsyror (8). Det har identifierats en högre halt av omega-3 och 

andra näringsämnen som anses vara viktiga för påverkan av den hälsomässiga kvalitén i 

livsmedel. Dessa slutsatser och samband är inte helt klarlagda då de egentliga orsakerna 

bakom skillnaden inte urskilts. För närvarande anses en balanserad diet, som är rik på frukt 

och grönsaker och som innehåller bitar från alla delar i kostcirkeln, är tillräcklig för att bevara 

och förbättra hälsan (5). Detta oavsett om varorna är ekologiska eller konventionella. Trots att 

det inte finns några entydiga bevis för att ekologisk föda är nyttigare så har en studie 

konstaterat att många konsumenter ändå har uppfattningen att ekologisk mat är hälsosammare 

och mer näringsriktig än konventionell (7). Denna uppfattning verkar också vara den 

huvudsakliga faktorn till att konsumenter väljer att köpa ekologiskt. Samma studie visar att då 

det gäller inköp av matvaror rent generellt, ekologiska som konventionella, är smaken den 

viktigaste faktorn vid val av varor.  
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Efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat under senare år samtidigt som produktionen inte 

har kunnat öka i samma takt eftersom produktionspriset är högre för ekologiska bönder (3). 

Detta har därigenom medfört en ökning av priset på ekologiska produkter. Samtidigt visar en 

studie att konsumenter verkar vara beredda att betala ett högre pris för ekologiska varor pga. 

deras övertygelse om att ekologisk mat är hälsosammare än konventionell (6). Det ökade 

intresset för ekologisk mat har gjort att en potentiell köpare av en lunchservering gett oss i 

uppdrag att ta fram en ekologiskt inriktad salladsmeny. 

2. SYFTE 
Syftet var att utarbeta en närings- och kostnadsberäknad ekologiskt inriktad salladsmeny till 

en lunchservering.  

3. METOD 
Arbetet bestod av en receptutveckling i flera olika steg. Först gjordes intervjuer med två 

personer, vid två olika tillfällen. Därefter gjordes en enkätundersökning med presumtiva 

kunder som utgjorde ett underlag för det fortsatta arbetet av receptutvecklingen. Slutligen 

kostnads- och näringsberäknades recepten och provmatlagning skedde med ett efterföljande 

förenklat konsumenttest.  

3.1. Receptutveckling 

3.1.1. Intervjuer  

Telefonintervju gjordes med den nuvarande ägaren av lunchserveringen för att ta reda på vad 

som är viktigt att tänka på vid receptutformning och hur driften av hennes lunchservering såg 

ut idag (Bilaga 1). Via högtalartelefon spelades intervjun in, där en av oss förde samtalet och 

en annan satt vid sidan av och antecknade ifall det skulle bli något fel med automatiken. Ett 

möte genomfördes för en intervju med verksamhetschefen för en servering med ett ekologiskt 

utbud, där det frågades om driften, råvaror och priser för att få tips och ta del av erfarenheter 

(Bilaga 2). Intervjuerna har använts som underlag vid framtagning av menyn.  

3.1.2. Enkätundersökning 

En enkätstudie gjordes för att undersöka vilken efterfrågan som fanns på ett ekologiskt 

koncept (Bilaga 3). Enkäten bestod av 13 frågor som fokuserade på hur ofta individerna åt ute 

och vad de efterfrågade vid ett eventuellt restaurangbesök. En pilotstudie genomfördes där 

sammanlagt tio enkäter delades ut. Sex stycken till okända, förbipasserande studenter, en till 

en förbipasserande lärare och de resterande tre delades ut till nära anhöriga. Kommentarer 

från de deltagande utvärderades och enkäten reviderades. Hundra enkäter delades sedan ut 

och informanterna bestod av elever på en närliggande skola till lunchserveringen och 

förbipasserande personer i stadens centrum. Hänsyn togs inte till kön, ålder, etnicitet eller 

andra bakgrundsvariabler. För utdelningen av enkäter anlitades två personer. Datainsamlingen 

skedde på dagtid under två vardagar och två helgdagar. Efter enkätundersökningen matades 

resultaten in och behandlades i SPSS 17.0 och Excel. Antalet enkäter som besvarades och 

skickades tillbaka var 100. Av dem blev det ett bortfall på fyra enkäter, vilka exkluderades 

eftersom de inte var korrekt ifyllda.  

3.1.3. Receptframtagning 

Baserat på enkätundersökningen, SNR:s rekommendationer (9), inspiration från kokböcker 

och recept hämtade från Internet utarbetades åtta olika salladsrätter samt sex dressingar 

(Bilaga 4). De huvud- och bikomponenter som hade en låg efterfrågan i enkätundersökningen 

ledde till receptförändringar, samtidigt som hänsyn togs till vad som skulle fungera ur ett 
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näringsmässigt perspektiv. Recepten har även setts över av en kock från ett hotell i södra 

Sverige för att få respons och ytterligare tips och idéer.  

3.1.4. Närings- och kostnadsberäkning 

Recepten näringsberäknades med hjälp av Dietist XP och kostnadsberäknades i Excel med 

hjälp av prislistor från uppdragsgivarens planerade grossister, Servera och BioFood (Bilaga 

5). Ytterligare en till grossist, Martin Olsson, har använts. Näringsberäkningarna är beräknade 

på en aktiv kvinna 31- 60 år med ett energibehov för en lunch på 746 kcal. Detta motsvarar 

cirka 30 % av det totala dagsbehovet på 2486 kcal. Hänsyn har endast tagits till energiprocent 

och antalet gram från energigivarna. Kostnads- och näringsberäkningar gjordes på de 

ursprungliga recepten och reviderades både efter provlagningen och efter konsumenttestet. 

Ekologiska kostnadsberäkningar har utgått från det ekologiska utbudet som finns hos de 

utvalda grossisterna och ingredienserna har ersatts med substitutionsprodukter vid behov. 

3.1.5. Provmatlagning 

Provmatlagningen ägde rum under en dag i ett av Institutionen för kostvetenskaps ”labbkök”, 

där åtta sallader och fem dressingar tillagades. Det som studerades var matens smak, 

konsistens, om det såg aptitligt ut samt rättens helhetsintryck. Arbetet under 

provmatlagningen bestod mestadels av att korrigera mängder och tillagningssätt så att 

salladerna och dressingarna skulle bli så tilltalande som möjligt. Allt vägdes och antecknades 

noggrant ner för att underlätta närings- och kostnadsberäkning. Avslutningsvis provsmakades 

varje sallad. 

3.1.6. Konsumenttest 

Dagen efter provmatlagningen utfördes ett förenklat konsumenttest av salladerna och 

dressingarna. Konsumenttestet ägde rum mellan klockan tio och elva en förmiddag i 

Institutionen för kostvetenskaps sensoriksal. Av praktiska skäl förbereddes dressingarna och 

det mesta av ingredienserna till salladerna dagen innan. Till konsumenttestet bjöds en 

sensorisk panel in, som bestod av tio personer. Fyra var lärare från Institutionen för 

kostvetenskap och de övriga sex var studenter vid Umeå universitet. Panelen fick föra 

protokoll och betygsätta matens smak, konsistens, utseende och helhetsintryck på en hedonisk 

9-gradig skala från 1, ”Tycker extremt illa om” till 9, ”Tycker extremt mycket om” (Bilaga 6). 

Alla fick provsmaka på åtta sallader och fem dressingar. Den sjätte dressingen, vinägretten, 

provsmakades inte under konsumentestet. Borden som deltagarna placerades ut vid var 

utspridda och ordnade så att individerna skulle störas så lite som möjligt av varandra. Då 

samtliga paneldeltagare var klara stannade tre lärare och fyra studenter kvar för en muntlig 

diskussion. Analys av panelens sensoriska bedömning gjordes med hjälp av SPSS 17.0 och 

resultatet från konsumentestet ledde till en revidering av recepten. Om flera individer gett ett 

lågt betyg på en sallad eller en dressing gjordes större förändringar i recepten, annars gjordes 

finputsningar för att ta hänsyn till kommentarer från bedömningsprotokollen.  

3.2. Etiska aspekter 

Deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt och följebrevet garanterade informanterna 

anonymitet under enkätstudien. Alla enkäter och konsumentprotokoll numrerades för att 

individerna inte skulle kunna urskiljas. Information från enkäten, det förenklade 

konsumentestet och intervjuerna har endast används i uppsatsen.  
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4. RESULTAT 

4.1. Intervjuer 
Vid en intervju med den nuvarande ägaren till lunchserveringen, som till stor del liknar 

uppdragsgivarens affärsidé, kom det fram att en alltför stor variation i menyn inte var att 

rekommendera. Den nuvarande ägaren menade att det är bättre att hålla sig till en 

standardmeny och sedan ha ett fåtal rätter att variera med eftersom detta håller bättre i 

längden. Hon uppskattade ett råvarupris på cirka 13 kr och ett försäljningspris på 60-65 kr, för 

att mellanskillnaden ska kunna täcka upp övriga kostnader och vinstmarginal. I intervjun med 

verksamhetschefen konstaterades det att en lägre vinstmarginal är att räkna med vid 

försäljning av ekologisk mat för att kunna hålla priset på en acceptabel nivå. Han menade 

också att det är viktigt att lägga ner mer kärlek på de billigaste råvarorna eftersom dessa 

annars kan uppfattas som tråkiga.  

4.2. Enkätundersökning 

Resultatet av enkätundersökningen visade att den största efterfrågan var på kyckling som 

huvudkomponent och pasta som bikomponent i salladerna (Figur 1 och 2). Näst störst 

efterfrågan var det på räkor och ris. Av de tillfrågade svarade 21 % att de ville ha couscous 

medan 50 % svarade ris, vilket gjorde att couscous byttes ut till ris i ett av recepten. Lax togs 

bort och ersattes av räkor, då efterfrågan på lax var lägre än förväntat. I enkäten framkom det 

att nästan 70 % av de tillfrågade kunde tänka sig att köpa sallad året runt (Bilaga 3) samt att 

60 % av de tillfrågade ville ha ett ekologiskt alternativ på menyn (Figur 3). Kvalité och smak 

värderades högre än pris (Bilaga 3).  

 

 

 

  

Figur 1. Vilken/Vilka huvudkomponenter som 

de tillfrågade i enkätundersökningen föredrog 

i en sallad. Flera alternativ kunde anges. 96 

svarande, vårterminen 2010.  

Figur 2. Vilken/Vilka bikomponenter som de 

tillfrågade i enkätundersökningen föredrog i en 

sallad. Flera alternativ kunde anges. 96 

svarande, vårterminen 2010.  
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4.3. Recept 

I tabell 1 kan man utläsa att genomsnittet för råvarukostnaden för salladerna låg på 20,02 kr 

inklusive moms när det gällde det konventionella priset. Det ekologiska salladspriset hade 

genomsnittet 30,52 kr inklusive moms. Den dyraste salladen, både konventionellt och 

ekologiskt, var Kräft- och räksalladen. Genomsnittet i energi var 515 kcal. Lägst energivärde 

hade den Grekiska salladen samtidigt som den innehöll samma mängd fett men hade högre 

fettenergiprocent än genomsnittet. Högst energivärde hade Ceasarsalladen. I genomsnitt var 

87 % av salladsinnehållet ekologiskt i andel råvaror. Ost och skinksalladen var den enda som 

hade ett helt ekologiskt råvaruinnehåll. 

Tabell 1. Sammanställning av närings- och kostnadsberäkning av portionssallader, 

vårterminen 2010. * Vanligt avser konventionellt ** Andel ekologiskt avser andel ekologiska 

livsmedel i salladen och inte viktprocent 

 

Tabell 2 visar att alla dressingar hade ett högt innehåll av fett. Genomsnittet för 

energiinnehållet var 109 kcal för en portion på cirka en halv deciliter. Råvarupriset för en 

konventionell dressing hade ett genomsnitt på 2,18 kr inklusive moms. Det ekologiska 

råvarupriset hade ett genomsnitt på 3,31 kr inklusive moms. Den dyraste dressingen, både 

konventionellt och ekologiskt, var Avokadodressingen. Detta berodde på att receptet till 

största delen utgjordes av avokado vilken är en dyr råvara. I genomsnitt hade dressingarna ett 

ekologiskt råvaruinnehåll på 92 %. Av dressingarna var fyra av sex stycken helt ekologiska.  

Sallad 
Fett 

g (E%) 

Protein 

g (E%) 

Kolhydrat 

g (E%) 
Kcal 

Pris  

vanligt* 

Pris  

ekologiskt 

Andel 

ekologiskt** 

Ost- & Skink 17 (29) 27 (20) 68 (51) 533 18,42 kr 31,71 kr 100 % 

Exotisk kyckling 16 (28) 28 (22) 65 (50) 517 21,51 kr 25,55 kr 88 % 

Räk- & mango 17 (30) 27 (21) 62 (49) 510 17,92 kr 21,38 kr 83 % 

Ceasar  17 (26) 33 (22) 78 (52) 603 17,74 kr 28,16 kr 88 % 

Grekisk 17 (35) 19 (17) 53 (48) 440 19,93 kr 31,29 kr 92 % 

Tonfisk 16 (29) 25 (20) 65 (52) 503 22,07 kr 35,73 kr 87 % 

Lufttorkad skinka 12 (22) 27 (21) 71 (56) 508 19,91 kr 33,33 kr 75 % 

Kräft- & räk 16 (29) 27 (21) 62 (49) 509 22,69 kr 36,97 kr 79 % 

Genomsnitt 17 (29) 26 (20) 66 (51) 515 20,02 kr 30,52 kr 87 % 

Figur 3. Vilken/Vilka alternativ som de tillfrågade i 

enkätundersökningen skulle vilja att det fanns på menyn. Flera 

alternativ kunde anges. 96 svarande, vårterminen 2010.  

på en meny, 96 st, vårterminen 
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Tabell 2. Sammanställning av närings- och kostnadsberäkning av portionsdressingar, 

vårterminen 2010. * Vanligt avser konventionellt ** Andel ekologiskt avser andel ekologiska 

livsmedel i dressingen och inte viktprocenten 

Dressing 
Fett 

g (E%) 

Protein 

g (E%) 

Kolhydrat 

g (E%) 
Kcal 

Pris 

vanligt* 

Pris 

ekologiskt 

Andel 

ekologiskt** 

Rhode Island 13 (84) 1 (4) 4 (12) 134 2,52 kr 3,40 kr 83 % 

Fetaost 7 (71) 5 (22) 1 (7) 83 2,79 kr 4,83 kr 100 % 

Avokado 7 (77) 1 (6) 3 (17) 77 3,24 kr 5,11 kr 100 % 

Ceasar 17 (95) 1 (3) 0,8 (2) 168 1,46 kr 1,46 kr 71 % 

Tzatziki 7 (66) 3 (13) 5 (21) 89 1,98 kr 3,46 kr 100 % 

Vinägrett 10 (96) 0 (0) 1 (4) 102 1,06 kr 1,59 kr 100 % 

Genomsnitt 10 (81,5) 2 (8,0) 3 (10,5) 109 2,18 kr 3,31 kr 92 % 

Resultatet från konsumenttestet visade att de populäraste salladerna var Grekisk och 

Lufttorkad skinka och på tredje plats kom Kräft- & räk (Figur 4). Lufttorkad skinka fick bäst 

median av alla sallader för alla attribut. Ingen sallad hade en lägre median än betyget 5,5 på 

något av attributen. De sallader som behövde större förändringar efter konsumenttestet var 

Ost- & skink, Exotisk kyckling, Räk- & mango och Tonfisk. Finjusteringar gjordes även av 

den Grekiska och Ceasarsalladen. 
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 Figur 4. Konsumenttest av fem sallader. Hedonisk 9-gradig skala där 1 = ”Tycker extremt 

illa om” och 9 = ”Tycker extremt mycket om”. Boxplottarna visar median, 25 och 75 

percentil, • är outliers och * är extremvärden, 10 svarande, vårterminen 2010.  

Ost- & Skink Grekisk 

  
Exotisk kyckling Tonfisk 

  
Räk- och Mango Lufttorkad Skinka 

  
Ceasar Kräft- & Räk 
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 Tzatzikidressingen hade bäst betyg i både helhetsintryck och utseende. Det bästa resultatet 

gällande smak fick Tzatziki- och Fetaostdressingarna, där båda hade en median på 8. 

Tzatzikidressingen hade bäst median på alla attribut och Fetaostdressingen kom på andra 

plats. Flera deltagare angav att de ”Tyckte extremt illa om” Ceasardressingens olika attribut. 

Ceasardressingen var också den dressingen med störst spridning. De dressingar som behövde 

större förändringar efter konsumenttestet var Avokado-, Rhode Island- och Ceasardressingen.  

Rhode Island Fetaost 

  

Avokado Ceasar 

  

Tzatziki  

 

 

 Figur 5. Konsumenttest av fem dressingar. Hedonisk 9-gradig skala där 1 = ”Tycker extremt 

illa om” och 9 = ”Tycker extremt mycket om”. Boxplottarna visar median, 25 och 75 

percentil, • är outliers och * är extremvärden, 10 svarande, vårterminen 2010.  
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Tabell 3. Justeringstabell för åtta sallader. Visar justeringar vid fyra tillfällen. 

← borttaget, → tillagt, ↓ minskat, ↑ ökat. 

Ursprungligt recept 

sallad 

Enkät 

undersökning 

Närings & 

prisberäkning 
Provmatlagning Konsumenttest 

Ost & skinka: 

skinka, gurka, pasta, 

cheddarost, äpple, 

valnötter, krispsallat, 

paprika, tomat  

 ← valnötter 

→ olja 

→ basilika 

→ vitlök 

↓ cheddarost 

↓ äpple 

↓ tomat 

↓ gurka 

→ vindruvor 

Exotisk kyckling: 

kyckling, ananas, 

couscous, mango, 

rödlök, sallat, 

rädisor, avokado, 

cocktailtomat,  

← couscous 

→ ris 

→ curry 

← rädisor 

→ solroskärnor 

↓ ris 

↓ ananasringar 

↓ cocktailtomater 

↓ avokado 

 

→ kycklingmarinad 

Räk- & mango: 

räkor, krutong, 

sockerärtor, rödlök, 

mango, bulgur, 

paprika, machésallat 

 ← machésallat 

→ bistrosallat 

→ cashewnötter 

← cashewnötter 

→ solroskärnor 

↓ paprika 

↓ sallat 

↓ krutong 

→ citron 

Ceasar: kyckling, 

bacon, parmesan, 

romansallat, krutong 

 → pasta ↓ parmesan 

↓ krutong 

↓ sallat 

→ körsbärstomater 

→ vindruvor 

→ kycklingmarinad 

→ morot 

→ pastadressing 

Grekisk: fetaost, 

quinoa, sockerärtor, 

vattenmelon, 

jordgubbar, svarta 

oliver, ruccola, 

groddar, krutong 

 ← vattenmelon 

← jordgubbar 

→ soltorkade 

tomater 

→ gurka 

→ paprika 

→ rödlök 

→ morot 

↓ sallat 

↓ gurka 

↓ paprika 

↓ tomat 

↓ krutong 

→ honungsmelon 

↓ oliver 

Tonfisk: tonfisk, ägg, 

haricots verts, oliver, 

tomat, paprika, 

potatis, salladslök,  

 ← salladslök 

→ rödlök 

→ röda linser 

← röda linser 

↓ haricots verts 

↓ paprika 

↓ cocktailtomater 

← haricots verts 

→ sockerärtor 

→ rödbetor 

→ ruccola 

↑ potatis 

 

Lufttorkad skinka: 

lufttorkad skinka, 

parmesan, kapris, 

pasta, babyspenat, 

honungsmelon, 

rödlök, krutong, 

sockerärtor  

 → krutong 

→soltorkade 

tomater  

↓ parmesan 

↓ krutong 

 

Kräft- & räk: räkor, 

crème fraiche, 

majonnäs, lax, 

rödbeta, couscous, 

tomat, babyspenat, 

dill, cashewnötter 

← lax  

→ räkor 
 

← majonnäs  

→ honung 

→ olja 

→ äpple 

→ avokado 

↑ crème fraiche 

 

↓ avokado 

↓ spenat 

↓ tomat 

↓ crème fraiche  

↑ räkor 

 

→ citron 

↓ crème fraiche 
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Efter provmatlagningen minskades grönsaksmängderna i de flesta salladerna (Tabell 3). 

Resultatet av konsumenttestet gjorde att det blev en hel del ändringar i både dressingar och 

sallader. Ceasarsalladen fick en marinad på både pasta och kyckling för att få mer färg och 

smak. Innehållet i Tonfisksalladen byttes till viss del ut på grund av att konsistensen och 

utseendet inte fått tillräckligt bra betyg. Salladen med Lufttorkad skinka ändrades inte då den 

fick mycket bra betyg i konsumenttestet och hade relativt bra värden näringsmässigt. I flera av 

salladerna tillsattes frukt för att öka kolhydratmängden och minska fettenergiprocenten. 

Tabell 4. Justeringstabell för sex dressingar. Visar justeringar vid fyra tillfällen. 

← borttaget, → tillagt, ↓ minskat, ↑ ökat. 

Under provmatlagningen förändrades Fetaostdressingen för att den skulle få en bättre 

konsistens. Förändringar av Avokadodressingen gjordes för att minska råvarukostnaden och 

för att möta den sensoriska panelens önskemål. Efter konsumentestet byttes receptet ut på 

Ceasardressingen pga. kommentarer från den sensoriska panelen.  

Ursprungligt recept 

dressing 

Enkät 

undersökning 

Närings & 

prisberäkning 
Provmatlagning Konsumenttest 

Avokadoröra: 

avokado, crème 

fraiche, citron, salt, 

peppar 

   ← crème fraiche 

→ turkisk yoghurt  

→ tomat 

→ lök 

→ vitlök 

↓ avokado 

Ceasardressing: 

vitlök, sardeller, 

parmesan, vinäger, 

majonnäs, salt 

   ← majonnäs 

← vinäger 

← parmesan 

→ dijonsenap 

→ worchestershire sås 

→ citron 

→ ägg 

↓ sardeller 

↓ vitlök 

Rhode Island: 

majonnäs, konjak, 

tomatpuré, paprika 

pulver, vitpeppar, 

röd tabasco, salt 

 ← konjak  → crème fraiche 

↓ majonnäs 

 

 

 

 

Fetaost: fetaost, 

olivolja, vatten, 

honung 

  ← vatten 

← olivolja 

→ crème fraiche 

→ rapsolja 

 

Tzatziki: turkisk 

yoghurt, gurka, 

vitlök, salt, peppar, 

citron, olivolja 

  ↓ vitlök ← olivolja 

↓ turkisk yoghurt 

↓ gurka 

 

Vinägrett: 

vinäger, olivolja, 

vitlök, citron, 

svartpeppar, salt 
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5. DISKUSSION 

5.1. Metodkritik 
Vid receptframtagningen kan det diskuteras huruvida arbetet började från rätt ände. Menyn 

hade blivit ekologisk till större del om recepten komponerats genom att ekologiska råvaror 

satts ihop istället för metoden som användes under detta arbete. Anledning till val av metod 

berodde inledningsvis på fördröjning av grossisternas prislistor.  

Näringsberäkningarna har haft en stor inverkan på receptutvecklingen. Dessa har stundtals fått 

gå före smaken, vilket antagligen inte är vad de framtida kunderna föredrar. Beräkningarna 

har utgått från en aktiv kvinna för att få ett mellanting mellan män och kvinnor. Vissa 

livsmedel fanns inte med i Dietist XP (soltorkade tomater, kapris, lufttorkad skinka, vissa 

salladsorter m.fl.) vilket gjorde att näringsberäkningarna blev delvis missvisande eftersom 

dessa ersatts med relativt likvärdiga produkter. Kostnadsberäkningen är också till viss del 

missvisande då det gäller det ekologiska priset. Detta pga. att alla produkter inte har ett 

ekologiskt alternativ och att ett motsvarande konventionellt alternativ då har använts. 

Råvarupriserna som användes vid beräkningarna är dock sannolikt högre än de kommer att 

vara vid restaurangdrift eftersom det inte fanns något avtal med grossisterna.  

Eftersom två personer anlitades för att dela ut enkäten är det okänt hur mycket och vilken 

information som gick ut till de tillfrågade. Dock uppkom det troligtvis inte många 

missförstånd då varje enkät hade ett följebrev och det faktum att det inte blev ett stort bortfall 

i undersökningen. Det har heller inte rapporterats några problem från de som delade ut 

enkäterna. Urvalsmetoden kan ha varit missledande då en av informantgrupperna, 

skoleleverna, svarade på en relativt stor del av enkäterna samtidigt som de troligtvis inte är 

uppdragsgivarens största kundgrupp. Detta då elever blir serverade skollunch och att de 

tenderar till att ha sämre ekonomi (10). Ett problem vid analys av enkäten var att definitionen 

av kvalité kan variera mycket mellan människor (11), vilket gjorde det svårt att avgöra vad de 

tillfrågade i enkäten menade när de värderade kvalité högt. En i förväg bestämd definition av 

vad kvalité innebar borde ha presenteras i enkäten.  

Det förenklade konsumenttestet hade gett en mer rättvis information om det hade utformats 

enligt ett korrekt sensoriskt test. Vid genomförandet är det viktigt att bl.a. ta hänsyn till att 

deltagarna sitter i ett väl belyst rum, att de har enskilda bås och att antalet smakprover inte är 

för många (12). Bedömarna hade för många prover för att kunna ta tillräcklig hänsyn till varje 

enskilt smakprov. Ett annat problem vid konsumenttestet var att deltagarna inte tillbads ta 

hänsyn till personliga smakpreferenser. Detta kan ha varit ett problem då en del ingredienser 

som användes hade starka och lite speciella smaker, såsom vitlök, kapris, oliver och sardeller.  

Det har inte lagts ner lika mycket arbete på dressingarna jämfört med salladerna. T.ex. fanns 

det ingen fråga om dressingarna i enkäten och vid provmatlagningen var det inte lika mycket 

fokus på dem som på salladerna. Detta gör att uppdragsgivaren kan behöva utveckla 

dressingarna.  

5.2. Resultatdiskussion  
Sallad till lunch och ekologiska alternativ verkar vara av intresse hos konsumenterna som 

deltog i enkätundersökningen (Bilaga 3). Detta stämmer överens med tidigare studier där det 

visat sig att efterfrågan på ekologiska produkter har ökat (3). Ett problem är dock att 

produktionen inte har kunnat öka i samma takt som efterfrågan pga. att produktionspriset är 

högre för ekologiska bönder, vilket har lett till en ökning av priset på ekologiska produkter. I 

en annan studie har det visat sig att konsumenter upplever dessa höga priser som ett hinder 

precis som den begränsade tillgången på ekologiska varor (7). Nära hälften (49 %) av de 
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svarande menade att de ofta eller alltid avstod från att köpa ekologiskt på grund av att priserna 

var för höga. Majoriteten (63 %) ansåg att det var mycket viktigt att ekologisk mat inte 

kostade mer än konventionell. Detta talar emot kostnadsberäkningarna som gjorts under detta 

arbete då salladerna kan betraktas som dyra att producera vid jämförelse med den nuvarande 

ägarens råvarukostnader. Den nuvarande ägarens råvarukostnad kan dock diskuteras då hon 

betonade att hon mer var en kock än en ekonom och att kostnaderna var mer av en 

uppskattning än något som kalkylerats. Trots detta bör den framtida köparen ändå räkna med 

en lägre vinstmarginal för de ekologiska produkterna. Som verksamhetschefen berättade i 

intervjun krävs detta för att kunna hålla det ekologiska priset på en acceptabel nivå. De 

ekologiska priserna kan i dagsläget inte förväntas ligga på samma nivå som de 

konventionella, men det finns studier som visar att konsumenter är benägna att betala mer för 

ekologiska produkter pga. deras tro om att det är hälsosammare (6). Detta gör att ett något 

högre pris för de ekologiska alternativen inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. Även 

enkätundersökningen som genomfördes visade att konsumenter inte anser att priset är den 

viktigaste faktorn vid val av lunchrestaurang. Andra studier visar att konsumenter säger sig 

föredra att köpa ekologiska matvaror men antalet regelbundna köpare trots detta är få (7). En 

anledning kan vara att konsumenterna fyller i önskemål om ett ekologiskt alternativ för att 

uppfattas som politiskt korrekta, och att detta inte alltid behöver betyda att dessa faktiskt 

kommer att köpa ekologiskt i slutänden. 

Tillgängligheten av ekologiska livsmedel är låg i dagsläget, i alla fall hos de grossister som 

använts vid kostnadsberäkningarna. Detta går att utläsa i tabell 1 och 2 där svårigheterna med 

att uppnå 95 % av andelen livsmedel visualiserats. Ambitionen att uppnå 95 % av den totala 

ingrediensvikten och därmed få märka produkterna ekologiska verkar därför ännu mer 

osannolikt. Att hitta en grossist som kan erbjuda alla, eller i alla fall de flesta, råvarorna 

ekologiskt kan vara svårt. I slutskedet av arbetet inkluderades ytterligare en grossist, Martin 

Olsson, för att öka andelen ekologiskt. Det låga utbudet av ekologiskt kan göra att 

leverantörerna blir många vilket medför större leverantörskostnader och övrigt merarbete. 

Avtal med eventuella lokalproducenter skulle kunna bidra till mer förmånliga priser samtidigt 

som transportkostnaderna eventuellt kan minskas. Om uppdragsgivaren strävar efter en helt 

ekologisk servering anser vi att hon bör förhandla till sig bättre priser och/eller försöka hitta 

andra leverantörer. För närvarande är därför en meny med ekologiska inslag ett mer realistisk 

alternativ än att sikta på en helt ekologisk meny.  

Vid näringsberäkningen av salladerna har vi inte tagit hänsyn till dressingarnas bidrag till fett 

och energi. Detta har beräknats separat eftersom kunderna själva bestämmer vilken dressing 

de vill ha till vilken sallad. En genomsnittlig sallad och dressing ger 515 respektive 109 kcal. 

Detta ger ett totalt genomsnittligt intag på 624 kcal vilket är 122 kcal mindre än det beräknade 

energibehovet för en lunch för en aktiv kvinna, 31-60 år. Den höga energimängden i 

dressingen krävs alltså för att lunchen ska komma i närheten av behovet. Dessa 122 kcal är ca 

16 % av energibehovet för en lunch, vilket är en relativt stor procentandel. Frågan är då om 

detta är godtagbart, samtidigt har beräkningarna gjorts på en aktiv kvinna vilket kan bli 

missvisande då antaganden om att alla är aktiva inte kan göras. Om näringsberäkningarna 

istället hade beräknats efter en inaktiv kvinna i samma ålder med ett energibehov på 659 kcal 

hade det varit betydligt närmare lunchbehovet. Detta skulle ha gjort att lunchen endast låg 

drygt 30 kcal under energibehovet för en lunch. Ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda 

köp av exempelvis frukt för att komplettera lunchen. Detta skulle bidra till en något högre 

energimängd och en lägre fettenergimängd, samtidigt som de kunder som har ett högre 

energibehov skulle tillfredställa detta bättre. Denna lösning skulle kunna vara ett bra och 

billigt sätt att tillfredställa fler kunder. 
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Analys av näringssammansättningen visar att den Grekiska salladen hade högst E% i fett men 

ungefär samma mängd fett i gram som de övriga salladerna. Detta beror på att denna sallad 

innehöll minst energi och att mängden fett därigenom fick en större procentandel. Den höga 

E% blir därför missvisande. Något som också är värt att notera var att salladerna i de flesta 

fall hade en något för hög protein E% då värdet enligt SNR kan variera mellan 10-20 E% men 

bör hålla sig till 15 E% protein vid planeringsändamål (9). Tre av salladerna ligger i 

underkant för rekommendationerna av kolhydrat E% . Detta behöver dock eventuellt inte vara 

ett problem då mellanmål och frukost kanske innehåller mindre protein och mer kolhydrater.  

Det kan utifrån enkätresultaten konstateras att en viss efterfrågan på laktos- och glutenfria 

alternativ på menyn, men någon speciell meny har inte gjorts. I en sallad och dressing är det 

lätt att byta ut dessa ingredienser eftersom det finns ett stort utbud av laktosfria produkter på 

marknaden(13). Fyra av åtta sallader är glutenfria eftersom krutongerna serveras vid sidan av. 

En studie visar att det kan vara problematiskt för glutenintoleranta att gå ut och äta om de inte 

kan lita på att maten som serveras är glutenfri (14). Att ha flera glutenfria alternativ på menyn 

kan därför vara något positivt då detta troligtvis kan locka till sig fler kunder. Även vänner 

och anhöriga kan då anpassa sig efter den glutenintoleranta och välja att gå till den restaurang 

som har det bästa utbudet för denna. Glutenintolerans är även den vanligaste kostrelaterade 

kroniska sjukdomen i Sverige vilket gör att dessa representerar en stor kundgrupp (15). 

6. SLUTSATS 
Det är tydligt att en efterfrågan på ekologiskt existerar. Vid menyplanering är det svårt att ta 

hänsyn till alla aspekter, såsom näringsriktighet, smakpreferenser och ekologiska råvaror 

samtidigt som menyn ska vara ekonomisk hållbar. Det är därför viktigt att i förväg ta beslut 

om vad som ska prioriteras vid utveckling av menyer. En ekologisk meny skulle i nuläget 

vara svår att praktisera då utbudet av ekologiska råvaror är begränsat. För att en sådan meny 

ska fungera krävs det även att bra priser har tillförhandlats från råvaruleverantörer. 

7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
JB och KL utförde intervjun med serveringsägaren och IS och KL genomförde intervjun med 

verksamhetschefen. De övriga delarna i arbetet har samtliga varit delaktiga i och arbetsbördan 

har delats lika.  

8. TACK 
Tack till verksamhetschefen för serveringen med ekologiskt utbud som ställde upp på intervju 

liksom den nuvarande ägaren för lunchserveringen. Vi vill även tacka de som hjälpt oss med 

utdelningen av enkäter och kocken som bidrog med inspiration till våra recept. 
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Bilaga 1 (1/1) 

 

Intervjumall 1 

Hur länge har du drivit företaget? 

Hur många anställda har du? 

Hur tänkte du när planerade menyn? Recept, kunder, hur gick framtagandet till? 

Hur många gäster brukar du ha per dag? Hur tänker du när du planerar antal portioner för 

dagen?  

Hur ofta förändrar du menyn? Finns det någon orsak till att du inte har rullande schema till 

menyn? 

Vad upplever du säljer bäst av det på menyn? 

Vilken är din största målgrupp? 

Hur stor del är råvarukostnad för en sallad i genomsnitt? 

Har du upplevt att kunderna saknar något, frågar efter något speciellt? 

Vad är svårast med driften?  Vad har du haft för problem?



Bilaga 2 (1/1) 

 

Intervjumall 2 

Driften 

Hur många anställda har ni? 

Hur ser ert koncept ut? Vad har ni för affärside? 

 

Ekologiskt 

 Hur stor del av ert utbud är ekologiskt? Hur kom det sig att ni började med ekologiskt?  

Har ni stött på svårigheter med att beställa och driva ekologiskt? I så fall vilka?  

Hur ser ni på prismässiga skillnader? 

Vad har ni upplevt att ni har fått för bemötande attityd från kunderna då det gäller ert 

ekologiska koncept? Märker ni någon skillnad? 

 

Lunchen 

Varför har ni pris per hg?  

Vad tjänar ni per portion?  

Hur många luncher säljer/planerar ni per dag? 

Vad kostar en lunch för er att producera?  

Hur ser era personalkostnader ut? 

Hur tänker ni då ni ska kombinera buffen? Hur kommer ni fram till nya recept? Hur ofta 

ändrar ni innehållet i buffen?  

Lagar ni allt själva? 

Tror ni att det hade varit någon skillnad i efterfrågan om ni hade haft serveringen någon 

annanstans än bland studenter?



Bilaga 3 (1/3) 

 

ENKÄT 

Efterfrågan av ekologiska måltider i Åmål 
Idag uppmärksammas ekologisk och hälsosam mat mer och mer. En ekologisk 

lunchrestaurang planeras eventuellt att öppnas i Åmål, där Salladsboden är belägen idag. Men 

finns det något intresse av detta i Åmål, och vad är det som efterfrågas? 

Nu har Du chansen att påverka det kommande utbudet! Vi är några koststudenter vid 

Umeå Universitet som avser att undersöka vilken efterfrågan som finns i Åmål.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet att Du som får frågeformuläret besvarar det.  Vi ber Dig också att 

svara så fullständigt och ärligt som möjligt.  

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt! Enkäten är utformad så att enskilda individer inte 

kan identifieras.  

Om Du har några frågor om undersökningen kan Du höra av dig till Josefin Bäckström, 

koststuderande vid Umeå Universitetet, tfn 070 73 56 558, mail joba0018@student.umu.se  

Trots att vi förorsakar dig ett visst besvär hoppas vi att Du vill hjälpa oss att få en uppfattning 

om den eventuella marknaden för ekologiska och näringsriktiga måltider. Därigenom kan Du 

hjälpa oss att skapa menyer som just Du vill ha! 

Tack på förhand för din medverkan!  

Umeå 2010-01-25 

Josefin Bäckström 

Katharina Lindström 

Ida Sjöström 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kön, □  Man 39,6% □  Kvinna 60,4% 

2. Födelseår ________________ 

3. Hur ofta under det senaste året har du köpt lunch från en restaurang/café? 

□   Varje dag 2,1%  □   Flera gånger/månad 33,3% 

□   Flera gånger/vecka 4,2%  □   Mer sällan 40,6% 

□   En gång/vecka 15,6%  □   Aldrig, gå vidare till fråga 5. 4,2 % 

4. Hur ofta har det varit från Salladsboden? 

□   Varje gång 1% 

□   Då och då 14,6% 

□   Sällan 27,1% 

□   Aldrig 57,3% 

5. Skulle du kunna tänka dig att köpa en kall maträtt, ex. sallad, till lunch? 

□  Ja, alla årstider 68,8%  □  Ja, men bara sommarhalvåret 19,8% 

 □  Nej 2,1%       □  Kanske/vet inte 7,3 % 
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6. Hur påverkar nedanstående alternativ dig vid val av lunchrestaurang? 
    Markera med ett kryss på varje rad. ( svaren är angivna i procent) 
  Liten påverkan   Stor påverkan  

Pris   □5,2 □12,5 □11,5□24,0 □20,8 □22,9 
 

Smak  □0 □1 □0 □1 □17,7 □80,2 
 

Kvalité på maten □0 □1 □2,1 □2,1 □18,8 □76 
 

”Snabbhet”   □1 □4,2 □20 □38,9 □26,3 □9,5 
 

Restaurangens läge □5,2 □9,4 □20,8 □33,3 □18,8 □11,6 
 

Trivsam måltidsmiljö  □0 □0 □6,3 □19,8 □34,4 □39,6 
 

Trevlig Personal  □0 □3,1 □5,2 □14,6 □19,8 □57,3 
 

Annat: Mobiltelefonfri, studentpriser   

7. Vilken/Vilka av dessa huvudingredienser skulle du vilja ha i en sallad? 
    Flera alternativ kan kryssas i.  

□ Kyckling 72 % □ Räkor 65,6% □ Lax 30,2%  □ Tonfisk 31,3% □ Rostbiff 29,2% 

□ Skinka 37,5%  □ Quorn 21,9% □ Tofu 4,2 Annat:1 % sås 

8. Vilken/Vilka av dessa tillbehör skulle du vilja ha i en sallad? 
    Flera alternativ kan kryssas i.  

□ Potatis 29,2% □ Pasta 71,9%  □ Ris 50% □ Linser 17,9% 

□ Bönor 24%  □ Quinoa 21,9%  □ Couscous 21%  

□ Bulgur 19,8% □ Matvete/Mathavre 9,4%  

Annat: 2,1% tomat, gurka, krutonger 

9. Vilket/Vilken av de nedanstående förslag skulle du vilja ha som alternativ på en meny? 
    Flera alternativ kan kryssas i.  

□ Ekologisk 60,4% □ Lågt GI 30,2%   □ Vegetarisk 26 % 

□ Glutenfri 4,2% □ Mjölkproteinfri 4,2%  □ Laktosfri 9,4 % 

□ Vill inte ha anpassat13,5% □ Annat: 3,1% diabetesvänlig,vegan, närproducerat 

10. Var äter du oftast din frukost på vardagarna? 

□ Hemma 81,3% □ Jobbet/skolan 16,7%  □ Café/Restaurang 0%  

□ Äter inte frukost 1% Annat: 1% på väg till skolan 

11. Skulle du kunna tänka dig att köpa en frukost på ”take away”? 

□  Ja 27,1% □  Nej 30,2% □  Kanske/vet inte 41,7% 

12. Om du skulle köpa frukost på restaurang/café, vad skulle du vilja att den innehåller? 
      Flera alternativ kan kryssas i. 

□ Smoothie 26% □ Kaffe 51%  □ Te 34,4%  □ Juice 69,8% 

□ Mjölk 34,4% □ Smörgås 78,1% □ Scones 30,2% □ Ägg & Bacon 43,8% 

□ Våfflor/Pannkaka 14,6% □ Gröt14,6% □ Fil/Yoghurt 60,4%  

 

Annan: 8,3 % oboy, espresso, en liten kaka, olika goda tillbehör till fika, ägg, hårt bröd& grönt, frukt 

och grönt 
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13. Övriga kommentarer 

 Var inte salladsboden stängd större delen av fjolåret? Skulle nog handlat där mer men 

det var stängt några ggr jag var där och då slutade jag gå dit, trodde de hade slagit 

igen. Får höra av min man att det går att ringa och beställa?? Ingen aning 

 Färskt bröd är alltid gott!  

 Boulecenter skulle kunna använda er att catera frukost till boulearrangemang 

 Mellanmål är underskattat. Hoppas att undersökningen ger ett intressant resultat.  

 Jag kan tänka mig att beställa sallad som jag kan ta med nästa dag till lunch (jag 

jobbar på annan ort). 
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Ost- & Skinksallad 

Ingredienser 1 port  4 port 10 port 

Spiralmakaroner 

(okokt) 

60 g 240g 600g 

Olivolja 5 ml 20 ml 50 ml 

Basilika 3 g 12g 30g 

Vitlöksklyfta 3 g 12g 30g 

Cheddarost 40g 160g 400g 

Rökt skinka i bit 50g 200g 500g 

Mixsallad 35g 140g 350g 

Gul Paprika 25g 100g 250g 

Tomater 35g 140g 350g 

Gurka 20g 80g 200g 

Äpplen 25g 100g 250g 

Citron konc 5 ml 20 ml 50 ml 

Vindruvor, gröna 70g 280g 700g 

 

Gör så här: 

1. Koka makaronerna i vatten och låt de sedan svalna något. 

2. Mixa olivolja, basilika och vitlök och blanda det sedan med makaronerna.  

3. Skär skinkan i strimlor och osten i kuber.  

4. Skölj mixsalladen (om den inte är krispig kan man lägga den i kallt vatten någon 

timme), torka den och bryt den i mindre bitar. 

5. Tärna paprika och gurka i mindre bitar och tomat i tunna skivor. 

6. Skär äpple i mindre bitar och häll några droppar citron över äpplena och blanda. 

7. Lägg upp makaroner, ost, skinka, sallad och grönsakerna 

8. Dekorera med vindruvor. 
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Exotisk Kycklingsallad 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Honung 1,5ml/ ¼ tsk 6ml 15ml 

Rapsolja 2,5ml 10ml 25ml 

Soja 1,5ml/ ¼ tsk  6ml 15ml 

Chilipulver 1g/ 1 krm 4g 10g 

Kycklingfilé 75g 300 g 750g 

Salt    

Svartpeppar    

Ris (okokt) 40g 160g 400g 

Curry 1 tsk    

Isbergssallat 75 g 300 g 750g 

Mango 50 g 200g 500g 

Ananasringar 45 g 180g 450g 

Rödlök 10 g 40g 400g 

Cocktailtomater 43 g (6st halvor) 12st 30st 

Avokado 41g 82g 410g 

Citron konc 10 ml 40 ml 100ml 

Rostade 

solroskärnor och 

pumpafrön 

 10g  40g  100g 

 

Gör så här: 

1. Blanda en marinad på honung, olja, soja och chilipulver och lägg kycklingen i en påse 

med marinaden. Låt stå i minst en timme.  

2. Bryn kycklingen. Krydda med salt och peppar. Tillaga i ugn i 200 ºC tills 

innertemperaturen når 73ºC. 

3. Koka riset enligt förpackningen. Stek riset 

tillsammans med curry.  

4. Skölj salladen, låt rinna av och skär sedan i mindre 

bitar.  

5. Skala och tärna mangon i bitar. 

6. Skär ananasen i bitar.  

7. Skala och skär rödlöken i ringar och dela till 

halvmånar.  

8. Dela tomaterna i halvor. 

9. Skala och kärna ur avokadon. Skär i bitar och ringla 

över citronsaft. 

10. Lägg upp riset, salladen, grönsakerna och frukten. 

Lägg på kycklingen och strö över solroskärnorna. 
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Räk- & mangosallad 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Fullkorns bulgur 

okokt 

48 g/0,5 dl 192g/ 2 dl  480g/ 5 dl 

Vatten 1 dl 4 dl 10 dl 

Olja 10 ml (2 tsk) 40 ml (8tsk) 1 dl  

Salt 1g/ 1 krm  4g 10g 

Räkor (frysta) 75 g 300 g 750 g 

Sallad Bistro 40g 160 g 400g 

Sockerärtor 25 g 100 g 250 g 

Rödlök 10g 40g/ ¼ st 100g 

Mango 50g 200g/ ½ st 500g 

Röd paprika 20g 80g 200g 

Krutonger 10 g 40 g 100g 

Citron 1 skiva (15g) 4 skivor 10 skivor 

Rostade 

solroskärnor och 

pumpafrön 

 10 g/ 1 msk  40g / 4 msk  100g/ 10 msk 

 

Gör så här: 

1. Koka bulgur med vatten, olja och salt enligt förpackningen. Låt svalna. 

2. Låt räkorna tina och rinna av. 

3. Skölj salladen och sockerärtorna. Låt rinna av. 

4. Skär rödlöken tunt och dela i halvmånar. 

5. Skala och skär mangon i bitar. 

6. Skölj, ansa och tärna paprikan i mindre bitar. 

7. Lägg upp sallad, bulgur, grönsaker, frukt och räkor. Toppa med krutonger och nötter. 

Toppa räkorna med en skiva citron. 
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Ceasarsallad 

 

Gör så här: 

1. Blanda en marinad på honung, olja, soja och chilipulver. Lägg kycklingen i en påse 

med marinaden. Låt stå i minst en timme.  

2. Bryn kycklingen i stekpanna. Krydda med salt och peppar. Tillaga klart i ugn tills 

kycklingen når innertemperaturen 70ºC. Låt svalna.  

3. Koka pastan enligt instruktionerna på förpackningen. Låt svalna något 

4. Mixa olivolja, basilika och vitlök och blanda det sedan i pastan.  

5. Stek bacon. Lägg upp på papper och låt droppa av. 

Låt baconet svalna. 

6. Skölj tomaterna och dela dem i halvor. 

7. Skala och strimla moroten fint. 

8. Skölj salladen och torka av. Riv i bitar. 

9. Skölj vindruvorna. Dela i halvor.  

10. Blanda sallad, vindruvor, morot, tomat, kyckling, 

bacon och krutonger tillsammans med pastan.  

11. Hyvla parmesanosten i tunna skivor över salladen. 

 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Honung 1,5ml/ ¼ tsk 6ml 15ml 

Olja 2,5ml 10ml 25ml 

Soja 1,5ml/ ¼ tsk  6ml 15ml 

Chilipulver 1g/ 1 krm 4g 10g 

Kycklingfilé 60g 240g 600g 

Olivolja 5 ml 20 ml 50 ml 

Basilika 3g 12g 30g 

Vitlök 3g 12g 30g 

Pasta 73g 292g 730g 

Bacon 12g 48g 120g 

Krutonger 10g 40g  100g 

Cocktailtomater 29g 116g 290g 

Morot 30g 120g 300g 

Babyromansallat 40g 200g 500g 

Vindruvor, gröna 75g 300 g 750 g 

Parmesanost 15g 60g 150g 
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Grekisk Sallad 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Quinoa, röd okokt 50 g/0,5 dl 200 g/2 dl 500g/5 dl 

Sallad Gourmet 50 g 200 g 500g 

Fetaost 50 g 200 g 500 g 

Soltorkade tomater  10 g/ 1 msk 40g/4 msk 100g/10 msk 

Morot 30g 120 g 300 g 

Gurka 40 g 160 g 400 g 

Tomat 50g 200g 500g 

Gul Paprika 27 g 108 g 270 g 

Honungsmelon 65 g 260g 650g 

Rödlök 15 g 60 g 150 g 

Svarta oliver med 

kärnor 

30 g 120 g 300 g 

Krutong 10g 40 g 100 g 

 

Gör så här: 

1. Koka quinoan 20 min i saltat vatten. 

2. Skölj salladen och låt rinna av.  

3. Skär fetaosten i kuber. 

4. Strimla soltorkade tomater. 

5. Skala och strimla moroten. 

6. Skölj och skär gurka i mindre bitar 

7. Skölj tomater och skär i skivor. 

8. Skölj och strimla paprikan. 

9. Skär honungsmelonen i kuber.  

10. Skär rödlöken i tunna skivor. 

11. Ta ur kärnorna från oliverna.  

12. Lägg upp quinoa, sallad, fetaost, soltorkade tomater, 

gurka, paprika, morot, honungsmelon, rödlök och 

oliver.  

13. Toppa med krutonger
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Tonfisksallad 

 

Ingredienser 1 port 4 port 10port 

Rödbetor 60 g 240 g 600 g 

Honung 7 g /1 tsk 28g 70g 

Olja 5 ml/ 1 tsk 20g 50g 

Potatis 150 g 400g 1,5 kg 

Dijonsenap 18g/1 tsk 72g 180g 

Vinäger 7,5g/ 1,5 tsk 30 g 75g 

Olja 7,5ml/ 1,5 tsk 30 ml 75 ml 

Ruccola 40 g 160 g 400 g 

Sockerärtor 25 g 100g  250 g 

Ägg 1 st 4st  10 st 

Rödlök 10g 40g 100g 

Gul Paprika 25 g 100 g 250g 

Cocktailtomater 42 g 168 g 420g 

Svarta Oliver m 

kärnor 

30 g 120 g 300g 

Tonfisk på burk 50g 200g 500g 

 

Gör så här: 

1. Skala rödbetorna och skär dem i mindre bitar. Lägg dem i en ugnssäker form och blanda i 

honung och olja. Tillaga i ugn på 200 grader i ca 23 min. Låt svalna. 

2. Skala och koka potatisen i ca 10 min.  

3. Blanda senap och vinäger. Vispa i oljan, droppvis i början. Häll dressingen över den 

ljumna potatisen. 

4. Hårdkoka ägg, ca 8 min, lägg dem i kallt vatten och skär sedan i klyftor.  

5. Skölj ruccolan och sockerärtorna. Låt rinna av.  

6. Skala och skiva lök, paprika och dela tomaterna i halvor.  Ta ut kärnorna från oliverna.  

7. Dela tonfisken i mindre bitar  

8. Blanda potatis, sockerärtor, oliver, och lök tonfisk, i en 

skål. Dekorera med rödbetor, tomater, paprika och ägg. 
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Lufttorkad skinka 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Pasta 100g 400g 1kg 

Olja 5 ml / 1 tsk 20ml 50ml 

Basilika 3g  12g 30g 

Vitlök 3g 12g 30g 

Soltorkade tomater 10 g 40g 100g 

Parmesan 10 g 40g 100g 

Gourmet sallad 25g 100g 250g 

Sockerärtor 25g 100g 250g 

Lufttorkad skinka 50g 200g 500g 

Kapris 9 g / 1msk 36g/ 4msk 90g/ 10msk 

Honungsmelon 65 g 260 g 650 g 

Krutonger 10 g 40 g 100 g 

 

Gör så här 

1. Koka pastan enligt instruktionerna. Skölj av den och häll upp i en skål.  

2. Mixa olivolja, basilika, vitlök och blanda det i pastan.  

3. Strimla de soltorkade tomaterna.  

4.  Riv parmesanosten. 

5. Skölj salladen och sockerärtorna. 

6. Blanda pastan med salladen och sockerärtorna.  

7.  Lägg parmaskinkan ovanpå och dekorera med kapris, melon, riven parmesan, 

soltorkade tomater och krutonger 
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Kräft- & räksallad 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Rödbetor 60 g 240 g 600 g 

Flytande Honung 7 g/ 1 tsk 28g 70g 

Olja 5 g/ 1 tsk 20g 50g 

Vatten 1/2 dl 2 dl 5 dl 

Couscous (okokt) 34 g/ ½ dl 128/ 2 dl 340g/ 5dl 

Äpple 40 g 160 g 400 g 

Citron konc. 10ml 40ml 100ml 

Kräftor 25g 100g 250g 

Räkor 50 g 200g 500g 

Crème fraiche 0,25 dl 1dl 5dl 

Citron konc 10 ml 2msk 5msk 

Dill 16g 64g 160g 

Salt    

Peppar    

Spenat 30g 120g 300g 

Tomater 32 g 128 g 320 g 

Avokado 40 g 160 g 400 g 

Citron 1 skiva 4 skivor 10 skivor 

 

Gör så här: 

1. Skala och skär rödbetorna i mindre bitar . Lägg rödbetorna i en ugnsform och ringla 

över olja och honung. Salta och peppra . Baka i ugnen på 200 grader i ca 23 min. 

2. Koka upp lika mycket vatten som couscous. Lägg i couscous och låt svälla i 5 min. Låt 

svalna.  

3. Skala och tärna äpplen. Droppa över citronsaft.  

4. Blanda kräftor och räkor med crème fraiche, citronsaft och dill. Smaka av med salt och 

peppar.  

5. Skölj spenaten. Skölj tomaterna och skär i skivor. 

6. Skala avokadon och skär i klyftor. Droppa eventuellt 

över citron för längre hållbarhet.  

7. Blanda couscousen med spenaten och äpplena. 

8. Garnera med rödbetor, räkröran, tomaterna och 

avokadon. Dekorera med en citronskiva. 
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Krutonger 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Fullkornsbröd 1 skiva 4 skivor 10 skivor 

 

Gör så här: 

1. Sätt ugnen på 175ºC.  

2. Skär bort kanterna på brödet. Skär brödet i små kuber. 

3. Lägg på ugnsplåt i övre delen av ugnen i ca 10 min, tills de har fått fin gyllenbrun 

färg.  
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Rhode Islanddressing 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Majonnäs 27,5g 110g 275g 

Lätt Crème fraiche 25g 100g 250g 

Tomatpuré 8,25g 33g 825g 

Paprikapulver 0,5g 2g/ 1tsk 5g 

Röd tabasco 0,25g 1g 25g 

Vitpeppar    

Salt    

Citron  Några droppar  

 

Gör så här: 

1. Blanda majonnäs, tomatpuré, paprikapulver och tabasco. Smaka av med vitpeppar och salt. 

Tillsätt eventuellt några droppar pressad citron.  

 

 

 

Fetaostdressing 

Ingredienser 1port 4port 10port 

Fetaost 24g 96g 240g 

Rapsolja 2g 8g 20g 

Honung 1g 4g 10g 

Crème fraiche 10g 40g 100g 

 

Gör så här: 

1. Dela fetaosten i mindre bitar och tillsätt lite olja i sänder 

2. Tillsätt crème fraiche i fetaostblandningen och ringla över honungen.  
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Avokadodressing 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Lök 10g 40g 100g 

Tomat 13g 52g 130g 

Avokado 41g 162g 410g  

Turisk yoghurt 5g 20g 50g 

Citron 1,6g 6,7g 16g 

Vitlök 1g 4g 10g 

Salt    

Svartpeppar    

 

Gör så här: 

1. Skala och hacka löken. Skålla tomaterna, skala och tärna dem fint.  

2.  Dela avokadorna, ta ut köttet och mosa det med en gaffel tillsammans med crème 

fraiche och pressad citron. Spara avokadokärnan om avokadodressingen inte ska ätas 

genast.  

3. Rör i lök, tomat, pressa i vitlöken och smaka av med salt, peppar . 

4. Ställ röran kallt. Om dressingen inte ska serveras genast, lämna avokadokärnan i för 

bättre hållbarhet.  

 

Ceasardressing 

Ingredienser  1 port 4 port 10 port 

Ägg 7g 21g 70g 

Vitlöksklyfta 0,4g  1,2g 3g 

Citronsaft 4g 16g 40g 

Ansjovis, sardeller 1,9g 7,6g 19g 

Dijon senap 2,1g 8,4g 21g 

Worcestershiresås 0,5g 2g 5g 

Raps olja 17g 64g 170g 

Salt    

Peppar    

Gör så här : 

1. Knäck ägget i mixer eller i skål för stavmixer. 

2. Lägg i skalad vitlöksklyfta, citronsaft, sardellerna eller ansjovis filéerna, senap och 
worcesterhiresås, mixa allt väl. 

3. Häll i oljan i en fin stråle under mixning. 

4. Smaka av med salt och peppar
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Tzatzikidressing 

Ingredienser 1port 4port 10port 

Turkisk Yoghurt 83g 332g 830g 

Strimlad gurka 13g 52g 130g 

Vitlök 1g 4g 10g 

Salt    

Peppar    

Citron konc 1g 4g 10g 

Kaffefilter 1st 1st 2st 

 

Gör så här:  

1. Häll yoghurten i ett kaffefilter och låt den stå 1 timme så att vasslen rinner av.  

2.  Skala gurkan tunt med potatisskalare och grovriv den på ett rivjärn. Blanda rivet med 

salt och låt den ligga i 5 minuter och sedan rinna av genom en trådsil.  

3.  Blanda gurkmoset med yoghurten. Smaksätt med pressad vitlök, eventuellt mera salt, 

peppar, pressad citron.  

 

 

 

Vinägrettdressing 

Ingredienser 1 port 4 port 10 port 

Vinäger 3,5g 14g 35g 

Olivolja 11g 44g 110g 

Vitlök 0,4g 4g 4g 

Citron konc 7g 24g 70g 

Svartpeppar    

Salt    

 

Gör så här 

1. Blanda vinäger och olja. Pressa i vitlöken och citronen. Salta och peppra. 

 



 

 

 
 

Kostnadskalkyl 
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KONVENTIONELLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGISKT 
Maträtt: Ost och skinksallad    

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Spiralmakaroner krav 63 33,39              2,10 kr  

Olivolja eko(liter) 5 94,80              0,47 kr  

Basilika (torkad) Eko 3 333,25              1,00 kr  

Vitlöksklyfta Eko 1 75,40              0,08 kr  

Huvudsallad Eko 35 145,17              5,08 kr  

Herrgård Krav  30 104,13              3,12 kr  

Skinka Svartrökt Eko 40 218,46              8,74 kr  

Paprika Eko  25 41,90              1,05 kr  

Tomater Eko  35 43,68              1,53 kr  

Gurka Eko  20 86,65              1,73 kr  

Äpplen Eko  25 36,32              0,91 kr  

Citron konc Eko  5 62,08              0,31 kr  

Vindruvor gröna Eko 70 79,80              5,59 kr  

   Total    

   råvarukostnad            31,71 kr  

 

 

 

 

Maträtt: Ost och skinksallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Spiralmakaroner  63 18,63          1,17 kr  

Olivolja (liter) 5 75,15          0,38 kr  

Basilika  3 66,38          0,20 kr  

Vitlöksklyfta 1 65,19          0,07 kr  

Mixsallad  35 123,71          4,33 kr  

Cheddarost 30 95,91          2,88 kr  

Rökt skinka i bit 40 86,42          3,46 kr  

Paprika  25 27,38          0,68 kr  

Tomater  35 25,64          0,90 kr  

Gurka  20 38,68          0,77 kr  

Äpplen  25 16,74          0,42 kr  

Citron konc (liter) 5 22,00          0,11 kr  

Vindruvor röda 70 43,69          3,06 kr  

   Total    

   råvarukostnad        18,42 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Exotisk kycklingsallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Kycklingfilé 75 87,08          6,53 kr  

Ris fullkorn 40 34,54          1,38 kr  

Curry   3 99,30          0,30 kr  

Isbergssallad 75 34,12          2,56 kr  

Mango färsk 50 88,92          4,45 kr  

Ananasringar 45 17,72          0,80 kr  

Rödlök   10 9,58          0,10 kr  

Olja  2,5 75,15          0,19 kr  

Soja  1,5 44,16          0,07 kr  

Honung  1,5 84,93          0,13 kr  

Chili  0,1 160,00          0,02 kr  

Cocktailtomater 43 47,08          2,02 kr  

Avokado st pris 0,3 8,63          2,59 kr  

Citron konc (liter)  10 22,00          0,22 kr  

Solroskärnor 4,5 37,78          0,17 kr  

Pumpakärnor  4,5 66,56          0,30 kr  

   Total   

   råvarukostnad        21,51 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Exotisk kycklingsallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Kycklingfilé  75 87,08           6,53 kr  

Ris Fullkorn Eko 40 33,16           1,33 kr  

Curry Eko  3 99,30           0,30 kr  

Isbergssallad Eko 75 28,91           2,17 kr  

Mango färsk Eko(st) 0,16 11,00           1,76 kr  

Ananas färsk Eko (st) 0,1 36,00           3,60 kr  

Rödlök Eko  10 30,89           0,31 kr  

Cocktailtomater Eko 43 91,48           3,93 kr  

Avokado Eko (st)  0,3 13,10           3,93 kr  

Citron konc Krav 10 62,08           0,62 kr  

Solroskärnor Eko 4,5 52,61           0,24 kr  

Olja Eko  2,5 94,80           0,24 kr  

Soja Eko  1,5 70,35           0,11 kr  

Honung Eko  1,5 110,14           0,17 kr  

Chili Eko  0,1 264,30           0,03 kr  

Pumpafrön Eko  4,5 66,56           0,30 kr  

   Total    

   råvarukostnad         25,55 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Räk- och mango sallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Fullkorns bulgur  48 21,86          1,05 kr  

Räkor skalad 75 94,85          7,11 kr  

Sockerärtor 25 57,18          1,43 kr  

Rödlök   10 9,58          0,10 kr  

Mango färsk 50 88,92          4,45 kr  

Röd paprika  20 27,38          0,55 kr  

Sallad bistro 40 48,58          1,94 kr  

Krutonger 10 39,5          0,40 kr  

Solroskärnor 4,5 37,78          0,17 kr  

Pumpa kärnor 4,5 66,56          0,30 kr  

Citron  15 26,02          0,39 kr  

Olja  0,5 75,15          0,04 kr  

   Total   

   råvarukostnad        17,92 kr  

 

EKOLOGISKT 
Maträtt: Räk- och mango sallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Bulgur Krav  48 43,39           2,08 kr  

Räkor skalad  75 94,85           7,11 kr  

Sockerärtor  25 57,18           1,43 kr  

Rödlök Eko  10 30,89           0,31 kr  

Mango färsk Eko (st) 0,16 11,00           1,76 kr  

Röd paprika Eko 20 41,90           0,84 kr  

Huvudsallad Eko 40 145,17           5,81 kr  

Krutonger Eko  10 46,11           0,46 kr  

Pumpafrön Eko  4,5 66,56           0,30 kr  

Solroskärnor Eko 4,5 52,61           0,24 kr  

Citron Eko  15 66,06           0,99 kr  

Olja Eko  0,5 94,80           0,05 kr  

   Total    

   råvarukostnad         21,38 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Ceasar sallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Kycklingfilé 60                       87,08              5,22 kr  

Bacon   12                       62,13              0,75 kr  

Krutonger 10                       39,50              0,40 kr  

Babyromansallad 40                       44,52              1,78 kr  

Parmesanost 15                     127,36              1,91 kr  

Spiralmakaroner 73                       22,71              1,66 kr  

Olja  2,5                       75,15              0,19 kr  

Soja  1,5                       44,16              0,07 kr  

Honung  1,5                       84,93              0,13 kr  

Chili  0,1                     160,00              0,02 kr  

Cocktailtomater 29                       47,08              1,37 kr  

Olivolja (liter) 5                       75,15              0,38 kr  

Basilika  3                       66,38              0,20 kr  

Vitlöksklyfta 1                       65,19              0,07 kr  

Morot  30                       11,50              0,35 kr  

Vindruvor röda 75                       43,69              3,28 kr  

   Total   

   råvarukostnad        17,74 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Ceasar sallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Kycklingfilé  60 87,08           5,22 kr  

Bacon Eko  12 89,00           1,07 kr  

Krutonger Eko  10 46,11           0,46 kr  

Romansallad Eko 40 157,20           6,29 kr  

Parmesanost  15 127,36           1,91 kr  

Spiralmakaroner Krav 73 33,39           2,44 kr  

Olja Eko  2,5 94,80           0,24 kr  

Soja Eko  1,5 70,35           0,11 kr  

Honung Eko  1,5 110,14           0,17 kr  

Chili Eko  0,1 264,30           0,03 kr  

Coctailtomater Eko 29 91,48           2,65 kr  

Olivolja Eko(liter) 5 94,80           0,47 kr  

Basilika torkad Eko 3 333,25           1,00 kr  

Vitlöksklyfta Eko 1 75,40           0,08 kr  

Morot Eko  3 15,55           0,05 kr  

Vindruvor gröna Eko 75 79,80           5,99 kr  

   Total    

   råvarukostnad         28,16 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Grekisk sallad      

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Quinoa röd 50 58,52          2,93 kr  

Sallad gourmet 50 69,08          3,45 kr  

Fetaost  50 99,33          4,97 kr  

Soltorkade tomater 10 104,82          1,05 kr  

Gurka   40 38,68          1,55 kr  

Paprika  27 27,38          0,74 kr  

Tomater  34 25,64          0,87 kr  

Rödlök  15 9,58          0,14 kr  

Svarta oliver 30 62,16          1,86 kr  

Morot  30 11,50          0,35 kr  

Krutonger 10 39,05          0,39 kr  

Honungsmelon 65 25,09          1,63 kr  

   Total    

   råvarukostnad        19,93 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Grekisk sallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Quinoa röd Eko  50 45,31           2,27 kr  

Huvudsallad Eko 50 145,17           7,26 kr  

Fetaost Krav  50 177,54           8,88 kr  

Soltorkade tomater Eko 10 93,20           0,93 kr  

Gurka Eko  40 86,65           3,47 kr  

Paprika Eko  27 41,90           1,13 kr  

Tomater Eko  34 43,68           1,49 kr  

Rödlök Eko  15 30,89           0,46 kr  

Oliver Kalamata Eko 30 95,10           2,85 kr  

Morot Eko  30 15,55           0,47 kr  

Krutong Eko  10 46,11           0,46 kr  

Honungsmelon  65 25,09           1,63 kr  

   Total    

   råvarukostnad         31,29 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Tonfisk Sallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Potatis  150 7,90          1,19 kr  

Sockerärtor 25 57,18          1,43 kr  

Ägg  55 32,76          1,80 kr  

Rödlök  10 9,58          0,10 kr  

Paprika gul 25 27,38          0,68 kr  

Svarta Oliver m kärnor 30 66,23          1,99 kr  

Cocktail tomater 42 47,08          1,98 kr  

Tonfisk på burk 50 92,50          4,63 kr  

Olivolja  7,5 75,15          0,56 kr  

Vinäger  7,5 25,31          0,19 kr  

Dijonsenap 18 50,59          0,91 kr  

Ruccola  40 121,60          4,86 kr  

Rödbetor  60 13,03          0,78 kr  

Olja  5 75,15          0,38 kr  

Flytande Honung 7 84,93          0,59 kr  

   Total    

   råvarukostnad        22,07 kr  

EKOLOGISKT 
 

Maträtt: Tonfisk Sallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Potatis Eko  150 14,28           2,14 kr  

Sockerärter   25 57,18           1,43 kr  

Ägg Krav  55 57,54           3,16 kr  

Rödlök Eko  10 30,89           0,31 kr  

Paprika gul Eko  25 41,90           1,05 kr  

Oliver Kalamat Eko 30 95,10           2,85 kr  

Cocktailtomater Eko 42 91,48           3,84 kr  

Tonfisk på burk  50 92,50           4,63 kr  

Olivolja Eko  7,5 94,80           0,71 kr  

Vinäger Eko  7,5 47,40           0,36 kr  

Dijonsenap Eko  18 128,83           2,32 kr  

Ruccula Eko  40 206,31           8,25 kr  

Rödbetor Krav  60 57,18           3,43 kr  

Olja Eko  5 94,80           0,47 kr  

Flytande Honung Eko 7 110,14           0,77 kr  

   Total    

   råvarukostnad         35,73 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Lufttorkad skinksallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Spiralmakaroner 100 22,71          2,27 kr  

Olja  5 75,15          0,38 kr  

Vitlök  1 65,19          0,07 kr  

Basilika  3 66,38          0,20 kr  

Soltorkade tomater 10 104,82          1,05 kr  

Sockerärtor 25 57,18          1,43 kr  

Parmesan 10 127,36          1,27 kr  

Sallad Gourmet 10 69,08          0,69 kr  

Honungsmelon 65 25,09          1,63 kr  

Lufttorkad skinka 50 183,96          9,20 kr  

Kapris  9 148,55          1,34 kr  

Krutonger 10 39,50          0,40 kr  

   Total    

   råvarukostnad        19,91 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Lufttorkad skink sallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Spiralmakaroner Krav 100 33,39           3,34 kr  

Olja Eko (liter)  5 94,80           0,47 kr  

Vitlök Eko  1 75,40           0,08 kr  

Basilika Eko  3 333,25           1,00 kr  

Soltorkade tomater Eko 10 93,20           0,93 kr  

Sockerärtor  25 57,18           1,43 kr  

Parmesan  10 127,36           1,27 kr  

Huvud sallad Eko 10 145,17           1,45 kr  

Honungsmelon  65 25,09           1,63 kr  

Lufttorkad skinka Eko 50 381,67         19,08 kr  

Kapris Eko  9 242,08           2,18 kr  

Krutonger Eko  10 46,11           0,46 kr  

   Total    

   råvarukostnad         33,33 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Kräft- och räksallad     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Couscous (okokt) 34 27,67          0,94 kr  

Rödbetor  60 13,03          0,78 kr  

Olja  5 75,15          0,38 kr  

Flytande Honung 7 84,93          0,59 kr  

Äpple  40 16,74          0,67 kr  

Avokado st pris 0,3 8,63          2,59 kr  

Tomater  35 25,64          0,90 kr  

Spenat  30 141,27          4,24 kr  

Kräftor  25 138,99          3,47 kr  

Räkor  50 94,85          4,74 kr  

Crème fraiche, lätt 25 28,45          0,71 kr  

Citron konc (liter) 10 62,08          0,62 kr  

Dill  16 103,94          1,66 kr  

Citron  15 26,02          0,39 kr  

   Total    

   råvarukostnad        22,69 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Kräft- och räksallad   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Couscous Eko  34 50,10           1,70 kr  

Rödbetor Krav  60 57,18           3,43 kr  

Olja Eko  50 94,80           4,74 kr  

Flytande Honung Eko 7 110,14           0,77 kr  

Äpple Eko  40 36,32           1,45 kr  

Avokado (st) Eko 0,3 13,10           3,93 kr  

Tomater Eko  32 43,68           1,40 kr  

Spenat  30 141,27           4,24 kr  

Kräftor  25 138,99           3,47 kr  

Räkor  50 94,85           4,74 kr  

Crème fraiche Eko 25 36,93           0,92 kr  

Citron konc Eko  10 62,08           0,62 kr  

Dill Eko  16 284,60           4,55 kr  

Citron Eko  15 66,06           0,99 kr  

   Total    

   råvarukostnad         36,97 kr  
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DRESSINGAR 

KONVENTIONELLT 
Maträtt: Rhode Island dressing   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Majonnäs 27,5 27,71      0,76 kr  

Crème fraiche lätt 25 28,45      0,71 kr  

Tomatpuré 8,25 41,60      0,34 kr  

Paprikapulver 4 82,20      0,33 kr  

Röd tabasco 1 376,34      0,38 kr  

Citron konc 4 26,02      0,10 kr  

   Total    

   råvarukostnad      2,63 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Rhode Island dressing   

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd Pris/kg inkl. moms  Summa  

Majonnäs Eko 27,5 71,29       1,96 kr  

Crème fraiche Eko 25 36,93       0,92 kr  

Tomatpuré Krav 8,25 56,55       0,47 kr  

Paprikapulver Eko 10 352,88       3,53 kr  

Röd tabasco 1 376,34       0,38 kr  

Citron konc Eko 4 66,06       0,26 kr  

   Total    

   råvarukostnad       3,40 kr  

KONVENTIONELLT 
Maträtt: Fetaost dressing      

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Fetaost  24 99,33      2,38 kr  

Rapsolja (liter) 2 75,15      0,15 kr  

Turkisk yoghurt 10 17,10      0,17 kr  

Honung  1 84,93      0,08 kr  

   Total    

   råvarukostnad      2,79 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Fetaost dressing     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd Pris/kg inkl. moms  Summa  

Fetaost krav 24 177,54       4,26 kr  

Olivolja (liter) eko 2 94,80       0,19 kr  

Turkisk yoghurt eko 10 26,40       0,26 kr  

Honung, flyt. Eko 1 110,14       0,11 kr  

   Total    

   råvarukostnad       4,82 kr  
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KONVENTIONELLT 

Maträtt: Avokadoröra     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Avokado st pris 0,3 8,63      2,59 kr  

Turisk yoghurt  5 17,10      0,09 kr  

Citron konc 1,6 26,02      0,04 kr  

Tomat  13 25,64      0,33 kr  

Lök  10 9,58      0,10 kr  

Vitlök  1 65,19      0,07 kr  

   Total    

   råvarukostnad      3,21 kr  

 

EKOLOGISKT 

 
Maträtt: Avokadoröra     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Avokado Eko st pris 0,3 13,10       3,93 kr  

Turisk yoghurt Eko 5 26,40       0,13 kr  

Citron konc Eko 1,6 66,06       0,11 kr  

Tomat Eko 13 43,68       0,57 kr  

Lök Eko  10 16,87       0,17 kr  

Vitlök Eko 1 75,40       0,08 kr  

   Total   

    råvarukostnad       5,11 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Ceasar dressing     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Vitlöksklyfta 0,4 65,19      0,03 kr  

Sardeller 1,9 74,47      0,14 kr  

Dijon senap 2,1 57,96      0,12 kr  

Worcestershiresås 0,5 116,71      0,06 kr  

Ägg  7 32,76      0,23 kr  

Rapsolja  17 20,04      0,34 kr  

Citron konc 4 26,02      0,10 kr  

   Total    

   råvarukostnad      1,02 kr  

 

EKOLOGISKT 
Maträtt: Ceasar dressing     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms Summa 

Vitlöksklyfta Eko 0,4 75,40       0,03 kr  

Sardeller 1,9 74,47       0,14 kr  

Dijonsenap Eko 2,1 128,83       0,27 kr  

Worcestershiresås 0,5 116,71       0,06 kr  

Ägg Krav  7 57,54       0,40 kr  

Raps olja Eko 17 25,92       0,44 kr  

Citron konc Eko 4 66,06       0,26 kr  

   Total    

   råvarukostnad       1,46 kr  
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KONVENTIONELLT 
Maträtt: Tzatziki       

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Turkisk yoghurt 83 17,10      1,42 kr  

Vitlök  1 65,19      0,07 kr  

Gurka  13 36,68      0,48 kr  

Citron konc 1 26,02      0,03 kr  

   Total    

   råvarukostnad      1,99 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Tzatziki       

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Turkisk yoghurt Eko 83 26,40       2,19 kr  

Vitlök Eko 1 75,40       0,08 kr  

Gurka Eko 13 86,65       1,13 kr  

Citron konc Eko 1 66,06       0,07 kr  

   Total    

   råvarukostnad       3,46 kr  

KONVENTIONELLT 
Maträtt: Vinägrett     

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Vinäger  3,5 16,18      0,06 kr  

Olivolja liter 11 75,15      0,83 kr  

Vitlök  0,4 65,19      0,03 kr  

Citron konc 7 26,02      0,18 kr  

   Total    

   råvarukostnad      1,09 kr  

EKOLOGISKT 
Maträtt: Vinägrett       

Antal portioner: 1   

Råvara:   Mängd(g) Pris/kg inkl. moms  Summa  

Vinäger Eko 3,5 47,40       0,17 kr  

Olivolja liter Eko 11 94,80       1,04 kr  

Vitlök Eko 0,4 75,40       0,03 kr  

Citron konc Eko 7 66,06       0,46 kr  

   Total    

   råvarukostnad       1,59 kr  
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PROTOKOLL VID SENSORISK BEDÖMNING 

Sallad/Dressing nr:_________ 

 

 Utseende Konsistens Smak Helhetsintryck 

Tycker 
Extremt 

mycket om 

    

Tycker 
väldigt 

mycket om 

    

Tycker 
måttligt 

om 

    

Tycker 
något om 

    

Tycker 
varken bra 
eller dåligt 

    

Tycker 
något illa 

om 

    

Tycker 
måttligt 
illa om 

    

Tycker 
väldigt illa 

om  

    

Tycker 
extremt 
illa om 

    


