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Fortbildning vecka 44 PÅ RYSSBYGYMNASIET                                                                
 
 
Ekologisk vegetarisk mat 
med Erik Måneld  
den 28/10 -14 
 
Ökad medvetenhet i 
hållbarhetsfrågor i offentliga 

kök 
 
En kurs som plåster på en ledsen jord. 
 
I dag är det viktigare än någonsin att tänka på vår jord, både i hur vi lever, äter, 
konsumerar och arbetar.  
Det är inte svårt att hjälpa världen, och det kräver inga stora uppoffringar. Men utan 
redskap och kunskap kan det kännas som om vad jag gör inte spelar någon roll. 
 
Under en hel dag ska vi tillsammans ta oss igenom grunderna för vad det innebär att 
laga och servera mat med hållbarhetstanken i fokus, samt laga nya vegetariska rätter 
med fokus på säsong, ekologisk harmoni och matupplevelse. 
 
En kursdag 09:00 – 16:00 
09:00 – 10:30 

- Grundkurs i hållbarhetsfrågor 
- Maten är den enskilt största variabeln när det gäller påverkan på vår jord. 

Varför? 
- Hur lagar man mat med mindre miljöpåverkan? 

10:30 – 10:50 
- fikapaus 

10:50 – 11:00 
- Genomgång av dagens praktiska moment 
- Varför ska vi laga vegetariskt idag? 

11:00 – 14:00 
Vi lagar och äter; 
10 st. vegetariska huvudrätter 
2 sorters bröd 
10 st. små röror/smaksättningar/tillbehör 
1 dessert 
14:10 – 14:40 

- Promenerande Gruppdisskussioner 
- Hur gör jag det här i mitt kök? 

14:40 – 15:30 
- Genomgång av vad varje grupp kommit fram till, diskussion kring 

frågeställningar som dykt upp. 
15:30 – 16:00 

- Fika, eftersnack och utvärdering. 
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Grundkurs i Hållbarhetsfrågor – Vegetarisk Matlagning – Förändringsstrategier 
för offentliga kök - med Erik Måneld 
 
Erik Måneld har arbetat som kock i över tjugo år, varvat med pedagogiskt 
skrivararbete och diverse mystiska andra jobb. Nu jobbar han sedan sju år tillbaka 
med att ställa om konsumtionen i Sverige och Europa från en utarmande och oetisk, 
till en ekologisk och hållbar.  
 
I samband med ett antal olika organisationer och företag (Miljöresurs Linné, KRAV, 
Naturskyddsföreningen mm) har Erik hittills varit med att genom kursverksamhet 
utbilda över 3 000 kockar i Sveriges offentliga kök i hållbarhetsfrågan. 
Vill ni veta mer – googla! 
Eller kontakta Erik på 076 244 01 50 / erikmaneld@gmail.com 
 
Efter mer än tjugo års arbete på många olika platser i världen är Eriks mat en salig 
blandning av intressanta smaker och inspirationer, samtidigt som det enkla lyfts fram 
och tillåts att vara det som egentligen är meningen;  
God mat, rättvis för både jord och människa. 
   
Vi på Ryssbygymnasiet har lång erfarenhet av samarbete med Erik och 
garanterar att han är en sann inspiratör. Han föreläser hos oss när vi har 
träffar med vår YH-utbildning samt för våra elever på vår 
restaurangutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Kostnad för kursdagen är per person 800 kr inkl moms. Då ingår alla måltider (fm-
fika, lunch och em-fika) samt föreläsning och workshop. 
 
Vi erbjuder övernattning på vårt elevhem för 225 kr/person inkl frukost. 
 
Anmälan görs till info@ryssbygymnasiet.se eller 0372-40800 senast den 
14 oktober. Ange om ni önskar övernattning.  
 
Frågor besvaras av Charlotta Myhrberg på Ryssbygymnasiet. Vägbeskrivning finns på 
www.ryssbygymnasiet.se 
 
Välkomna med anmälan! 


