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Hur är det med måltiderna egentligen?
Måltiderna som serveras tillagas av Måltidsservice, kommunens egen leverantör av
måltider.
Laga från grunden med valfrihet
Måltidsservice ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Vi lagar alla
soppor, såser, gratänger och grytor i våra kök. Vi kokar också egen sylt till pannkakorna och
bakar mycket av brödet själva. På menyerna finns alltid flera rätter att välja på och en dag i
veckan serverar vi vegetarisk mat till alla gäster i förskolan och grundskolan. På salladsbordet
finns många grönsaker att välja mellan och vilka de är varierar med säsong och tillgång.
Mer närproducerat i Uppsala
Sedan sommaren 2014 har Uppsala kommun nya livsmedelsavtal. Höga krav har ställts i
avtalen, tex på de livsmedel vi använder. Detta har lett till fler ekologiska livsmedel och fler
lokala leverantörer.







Kött och chark produkter levereras från Andersson & Tillman, som är en lokal
producent från Uppsala. Måltidsservice använder bara ekologisk nötfärs från
Andersson & Tillman.
Kycklingen i vår produktion är färsk, svensk kyckling.
Fisken som tillagas och serveras i våra restauranger är i stort sett alltid MSC-märkt,
vilket innebär att fisken fiskas på ett hållbart sätt.
Mjölken som serveras är svensk och ekologisk.
Bananerna vi köper in är ekologiska och fairtrade-märkta.
Pannkakorna, potatisbullarna och köttbullarna som vi serverar är ekologiska.

100% ekologiskt till 2023
Kommunstyrelsen i Uppsala tog under våren 2014 ett beslut om att år 2023 nå 100 %
ekologiska livsmedelsinköp. Måltidsservice är naturligtvis en del av det målet och arbetar
succesivt för att öka de ekologiska livsmedlen i produktionen. I och med nya livsmedelsavtal
har vi ökat andelen ekologiska varor. Fler exempel är tex filmjölk, pasta, mjöl,
tomatprodukter och baljväxter.
Varmt välkommen!
Du är naturligtvis välkommen att ta kontakt med oss om du har synpunkter eller idéer som
kan förbättra vår verksamhet, eller om du vill äta en god måltid hos oss!

