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MATEN HOS OSS 

Skolmat har varit på tapeten både inom vår förening och i medier på sista tiden. Vårt nya, 

ekologiska föreningskök i ler- och halmelement har i januari 2018 varit i bruk ett år och 

Rosengårdens och Mikaelskolans tidigare separata kök har därmed slagits ihop till ett. Även 

om de dagliga rutinerna börjat rulla i köket finns ännu sådant som är under utveckling.  

Vid sidan av detta har även skolmaten överlag i Svenskfinland uppmärksammats. Vi fick 

besök av Svenska Yle som hade en temavecka i september med skolmat, och den åländske 

kocken Mikael Björklund som samarbetar med Axxells kocklinje bjöds in till oss i oktober.  

Samtidigt funderar vi mycket på vad vi vill med maten i vår förening. Att maten och 

pedagogiken vävs in i varandra är inget nytt, men hur konkretiserar vi det i vardagen, och hur 

tar vi med barnen, föräldrarna och personalen i utvecklandet av vår matstrategi? 

Eftersom maten väcker många tankar samtidigt som vi är otroligt stolta över att vi kan 

erbjuda något som få andra skolor kan, nämligen ekologisk och närproducerad mat tillredd i 

ett nybyggt, ekologiskt föreningskök vill vi i Ratatoskgruppen särskilt lyfta fram detta tema i 

höstens nummer. Vi försöker belysa maten i föreningen ur flera perspektiv; en introduktion till 

skolmaten i Finland inleder numret, och därefter tar vi pedagogiskt avstamp i maten ur olika 

åldersperspektiv. Kökspersonalen får naturligtvis också säga sitt, och längre fram får vi veta 

vad matstrategin handlar om och vad Mikael Björklund har för åsikter om skolmat.  

Tusen tack till alla som bidragit till detta nummer! 

Vi önskar er en trevlig läsning och en riktigt God Jul! 

Ratatoskredaktionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt nya, ekologiska kök i anslutning till ladugården, byggt av ler- och halmelement. 



SKOLMATEN DÅ OCH NU 

”Vad är det för mat idag?”, hör man eleverna undra innan lunch. Allt för sällan följs det åt av 

uppskattande kommentarer. För faktum är ju att vi är väldigt lyckligt lottade i Finland som för 

det första får varm och näringsrik mat serverad på lunch, gratis dessutom, och i 

Mikaelskolans fall kan vi tillägga att den i stor utsträckning också är ekologisk och närodlad.   

Finland blev det första landet i världen att servera gratis skollunch år 1948 för alla barn 

(Myöhänen 2014), och fortfarande är detta en sällsynt företeelse i världen, endast Sverige 

och Finland serverar varm lunch gratis. Redan på 30-talet fick en del särskilt utsatta barn 

gratis skolmat, men i efterkrigstidens Finland ville man att varje barn skulle få ett mål varm 

mat om dagen. Fortfarande kan det vara dagens enda varma mål mat om dagen för många 

barn. Man kan på många håll i landet märka att det går åt upp till 20 % mera mat på 

måndagar, för att barnen inte fått tillräckligt med mat hemma över helgen (Sundholm 2015). 

I början serverades främst soppor och gröt åt barnen, för att de förhindra undernäring och att 

barnen skulle hållas mätta. (Skolmatens historia). Idag är skolmaten fortsättningsvis ett av 

våra viktigaste medel att skapa jämlika förhållanden mellan barnen och att förebygga 

hälsoproblem. Dessutom är maten idag en viktig del av pedagogiken. Detta syns särskilt väl i 

Mikaelskolan var maten kommer fram i många olika perspektiv, de lägre klasserna odlar och 

skördar, i hälsolära diskuteras näringen i maten, i biologi matsmältningsorgan etc. Finland är 

idag ett föregångsland och t.ex. har den kända kocken Jamie Oliver arbetat för en gratis 

hälsosam lunch i skolan i Storbritannien, och modellen har gjorts upp efter Finland 

(Sundholm 2015). Utvecklingen fortsätter också i Finland, 2009 lagstiftades att maten inte 

enbart ska vara mättande, utan dessutom följa vissa kriterier för att vara näringsrik 

(skolmatens historia).  

Idag tar vi skolmaten för given, och klagar lätt om vi upplever att den inte är tillräckligt god, 

tillräckligt stora portioner, inte vår favoritmat - eller vad det nu kan vara vi fokuserar på just 

då. Skolmaten är på inga sätt heller en mirakelkur, vi har naturligtvis hälsoproblem som i alla 

andra länder. Men var skulle vi stå om vi inte skulle ha den goda näringsrika mat vi de facto 

har. Låt oss uppskatta hur lyckligt lottade vi är! 

 

Källor: 

Sundholm, Marianne. Artikel, yle.fi 30.11.2015 

(https://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/30/skolmaten-behovs-barnen-ar-hungriga-pa-

mandagar) [6.11.2017] 

Myöhänen, Pasi. Artikel, yle.fi 19.12.2014 (https://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/19/finland-

star-modell-brittisk-skolmat) [6.11.2017] 

Skolmatens historia. 

(https://www.pitea.se/Bokhyllan/Informationsmaterial/webb/maltider/Skolmatens%20historia.

pdf?t=636397138722534309) [6.11.2017) 

 

Linda Högström 

Klassföreståndare i klass 7 
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MATSITUATIONER PÅ ROSENGÅRDEN 
- FRÅN JORD TILL BORD 

”Jorden har oss detta gett, solen det i ljus berett. 

Kära sol och kära jord, er vi tackar vid vårt bord.” 

På Rosengården har vi turen att alla barngrupper är 

försedda med egna kök. Eftersom vår lunch 

levereras från skolköket och vi inte fysiskt längre är 

i samma byggnad som köket, saknar vi doften av 

maten då den tillreds. Vi tycker att det är viktigt att 

barnen får uppleva processen i hela matsituationen, 

d.v.s. från råvara till det att maten dukas fram på 

bordet. För att ge barnen denna möjlighet får de 

aktivt delta i förberedandet av måltiden, i 

anpassning efter ålder. Det kan såväl gälla 

tillredning av efterrätt (pannkaka, äppelmums, 

yoghurt) som fördelning av rotsaker/frukt eller att duka och att städa undan efter maten. Vi 

har bakningsdag en gång i veckan; då bakar varje barn sin egen efterrättssemla som vi 

sedan äter med sylt eller honung.  Barnen får hjälpa till att laga degen från grunden. 

Mellanmålet tillreds i barngruppen och 

då får de som vill hjälpa till med att t.ex. 

skära frukt. Principen är att det mesta 

vi gör gällande maten sker framför 

barnen. 

Förskolebarnen tillreder sin egen 

skördesoppa av rotsaker de hämtat 

och vid högtider bakar de och bjuder 

de andra grupperna på godsaker. 

Förskolan planerar även att i framtiden 

kunna mala mjöl och koka egen gröt av 

mjölet de malt.  

Under måltiden lägger vi stor vikt vid god stämning och matro. Alla grupper strävar till ett gott 

bordsskick, men detta betonas extra i förskolan. Måltiderna är även en social stund där 

många intressanta diskussioner förs. 

För att barnen skall kunna uppleva processen från jord till bord har vi odlingslådor på gården. 

I år odlade vi frilands gurka och blommor, men planen är att nästa vår utvidga odlandet. 

Barnen får vara med och bygga odlingslådor, fylla dem med jord, så, vattna och på hösten 

skörda. Inomhus har vi odlat smörgåskrasse och ärtskott. Barnen tyckte det var roligt att få 

skörda gurkor och äta dem till lunchen eller mellanmålet. 

 

Patricia Johansson 

Ledande pedagog på Rosengården 

 

 



VAD VILL VI LÄRA ELEVERNA OM MAT? 

”I solljuset mognar vad jorden oss ger. Så mognar i Gudomens ljus människans växande 

själ.” 

Ofta klingar dessa ord i matsalen då de yngre eleverna förbereder sig för lunchen. Lärare på 

olika åldersstadier har lite olika matverser eller sånger men det gemensamma för dem alla är 

att väcka tacksamhet och vördnad inför den mat som står på serveringsbordet. 

Matverser eller matsånger är ett sätt men vi vet alla att ingenting väcker vår uppskattning för 

mat så mycket som det att vi själva varit delaktiga i processen; om det så gäller blåbär eller 

lingon man plockat i skogen och sedan bakat en bärpaj eller tillrett en soppa som barnen fått 

skära rotfrukterna till. Vilken glädje för ett barn att få delta i matlagningen! 

 

I klass 1 i Mikaelskolan har alla klasser åtminstone varit delaktiga i bärplockning och bakning 

av St. Martinkexen. Vissa klasser har bakat pajer och lussebullar eller något annat. Likaså 

har några klasser på grund av olika omständigheter (läs: köksbygget) tillrett soppor eller gröt 

i klassrummet och det magiska är att det alltid blivit extra gott!  

På vårterminen i klass 2 börjar sedan det stora arbetet; nämligen, att själv odla mat! 

Odlingsjorden skall vändas, ogräs skall plockas bort och kärras iväg, jorden skall harvas och 

odlingsbänkar skapas... Oj, så mycket jobb det är innan man kan så något. Ibland har en 

häst varit till hjälp i det tunga arbetet medan andra fått klara sig med spadar, grepar och 

elevernas muskelkraft. Hur man än gjort så har saftpauserna varit välkomna! Och vilken 

stolthet då man äntligen fått potatisen satt eller rödbetsfröna sådda! Då trädgårdslandet står 

färdigt med skyltar för rödlök och gul lök, rödbeta, potatis osv så är eleverna redo för 

sommarlovet, men föräldrarnas insats börjar senast här. För att det skall finnas något att 



skörda måste landet vattnas, ogräs rensas och kanske behöver något gallras. Utan denna 

insats skulle det bli svårt att sköta ett trädgårdsland med en skolklass... 

 

Potatisen, löken och rödbetorna skördades med glädje och stolthet! Största delen såldes på 

Mikaelimarknaden och en liten mängd bl.a. rödbetor sparades för att snart mjölksyras 

tillsammans med kål. Och den längsta solrosen blev över 3 ½ m hög! Tänk att så mycket kan 

växa fram ur ett pyttelitet frö!  

 

Att ha fått mull under naglarna, att ha blivit utmattad av arbetet och sedan fått uppleva 

”undret” med de växande och senare mognande rotfrukterna; det gör stor skillnad i en 

människas liv! Man har fått vara delaktig i något riktigt. Man både vet och kan något viktigt. 



I Mikaelskolan har klasserna ofta möjlighet att besöka någon riktig bondgård. Tack till alla de 

gästvänliga gårdarna för det! I augusti fick hela klass 3 åka till Prästkulla Gård där vi fick 

bekanta oss med de fyra inhemska sädesslagen och efter en oförglömlig resa på ett 

traktorflak fick vi skörda råg med våra medhavda skäror. Elevernas famnar fyllda med stora 

sädeskärvar är ett minne som är bokstavligen kantad av guld, den gyllengula 

mognadsfärgen... Tillbaka i skolan fick rågen torka ett tag och en lagom blåsig dag bars den 

ut och tröskades med hjälp av en presenning, rena lakan och många trampande fötter! Efter 

att det värsta skräpet och halmen lyfts bort ”slängde” vi lakanet med råg rytmiskt upp i luften 

och var noga med att inte släppa taget! Tack vare vinden låg rågen ren på lakanet men så 

det kliade av agnen på oss alla!! 

 
Bilden från klass 3:s besök på Pargas gård år 2016-2017! 

Sedan malde vi rågen i kökets elektriska sädeskvarn (med riktiga kvarnstenar), tillverkade en 

surdegsstart och bakade vårt eget rågbröd! 

 Liknande erfarenheter och upplevelser är viktigare NU än någonsin tidigare. Vi lever i ett 

samhälle där allt tenderar att bli snuttifierat och lösryckt ur sitt sammanhang. Så mycket sker 

virtuellt och människan tappar lätt beröringspunkten till verkligheten. I en odlingsprocess är 

man delaktig och man kan handgripligen känna att man gör något meningsfullt. Man kunde 

säga att man rotar sig i världen. 

Genom det egna arbetet och delaktigheten kan en äkta vördnad uppstå.  Vördnad för mat, 

vördnad för liv!  

”Tack för maten, den var god. 

Den ger hälsa, kraft och mod. 

Tack Anne, Sesse och Sofia!” 

Med dessa eller liknande ord avslutas lunchen. Vi hoppas att alla därmed blir påminda om 

den insats som görs i köket. Utan människans vilja att göra något för sina medmänniskor 

skulle vårt lunchbord se mycket annorlunda ut. Tacksamma för flitiga händer i köket och med 

magarna mättade springer eleverna ut för att njuta av dagens ”höjdpunkt” – matrasten!  



 

 Och går man i klass 3 så får man inte glömma att föra mat åt kaninerna! Alla behöver mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var gång du äter bröd 

Tänk på hur solens glöd 

Har värmt vartenda litet korn 

Låtit det gro av kärlek 

Var gång du äter bröd tänk på din broders nöd  

Som ensam i sin hunger går 

-Du som ljus och värme får 

Giv honom bröd och kärlek 

- Herbert Hahn 

 

Laura Aarnio-Friman 

Klasslärare i klass 3 

 

 

 

 

 



HUSLIG EKONOMI PÅ MIKAELSKOLAN 

Jag har i år fått den fina möjligheten att hålla huslig ekonomi på Mikaelskolan med 

högstadiets klasser. Läroplanen säger att huslig ekonomi skall göra ungdomarna förtrogna 

med frågor som är viktiga för vår välfärd och ett gott liv, frågor som angår de unga själv, 

hemmet, familjen och deras förhållande till det föränderliga samhället och miljön. Vad 

betyder det? 

Ungdomarna är ju idag medvetna om mångt och mycket som rör mat och näring. De vet att 

socker inte är den bästa energikällan, att bönor innehåller proteiner och att nori är en alg. De 

kan debattera kring vegetarisk och vegan kost. De kan resonera om det är försvarligt att äta 

kött och i så fall finns det någon skillnad på massuppfödning och viltjakt. De kan också säga: 

”Jag tycker om amerikansk 

mat för den är flottig och 

innehåller socker” och det är ju 

ärligt! 

Jag tänker att huslig ekonomi 

idag kan erbjuda ett rum där 

man får med händerna och 

smaklökarna erfara och lära 

sig vad som händer om man 

sätter för mycket socker i 

smeten eller hur man skall 

hantera det där nori arket. Att 

få prova och känna, dofta och 

smaka. För fastän man vet en 

hel del kan man behöva pröva 

och testa den kunskapen och 

få kunskapen bekräftad. Till 

exempel genom att se att det 

där som blev över när vi gjorde 

en maträtt kan förvandlas till 

en helt ny rätt. Det är sunt med 

tanke på dagens 

konsumtionsrytm, bra för 

miljön och för plånboken. Helt i 

tiden. 

Däri ser jag kärnan i huslig ekonomi. Alla blir inte Jamie Olivers men jag hoppas att jag kan 

förmedla en matglädje till eleverna. Att de kan bli riktiga amatörer! Och menat med det som 

ordets ursprungliga betydelse är och inte med den negativa klang ordet tyvärr fått.  

Amatör av det latinska verbet amator ”en som älskar det hen gör”.  

Smakliga måltider!  

 

Yvonne Österlund 

Lärare i huslig ekonomi på Mikaelskolan 

 



NYTT KÖK, NY STRATEGI 

Inom steinerpedagogiken är maten och det ekologiska en viktig del. För att Mikaelskolan och 

Rosengården skulle kunna verka ändamålsenligt sida vid sida på Västerby gård var ett nytt, 

gemensamt föreningskök en förutsättning. Rosengården flyttade från Knipnäs till Västerby 

gård till höstterminen 2016, och det nya köket som är byggd i ekologiska ler- och 

halmelement färdigställdes och togs i bruk i januari 2017.  

I det nya köket där husmor Anne Antin-Ekblad, vice husmor Sofia Graeffe och köksbiträde 

Seija Hampf huserar börjar sakta men säkert arbetsrutinerna formas. Kökspersonalen och 

matutskottet jobbar för tillfället med att förnya matdirektiven, dvs.  riktlinjerna för maten som 

serveras och hurdana råvaror som används samt tillagningen av dem.  

Vid sidan av detta finnas också något som kallas matstrategi i tankarna. Undertecknad 

kontaktade Marianne Fred, som är medlem i föreningens styrelse och matutskott, och bad 

henne berätta mer: 

- Matstrategi är inget som vi ännu har i föreningen, utan något som kommer att formas 

efterhand. Vad vi i sammanhanget bör fundera på är vad vi vill förmedla med vår mat, vad 

den betyder för pedagogiken och vice versa och hur maten förverkligas i vår förening, 

berättar Marianne.  

Tanken är att alla som är verksamma inom föreningen; personal, elever, föräldrar och 

producenter ska få vara med och påverka och forma strategin.  

- Matstrategin handlar inte egentligen om vad som serveras, utan hur och varför. När vi har 

en matstrategi kan denna konkretiseras genom att gå med i olika projekt, som exempelvis 

Östersjövänlig mat.  

Inledningsvis kommer arbetet med matstrategin att köras igång genom att matutskottet 

pratar med kollegierna och diskuterar hurdana arbetsmetoder som kunde passa för elever i 

olika åldrar.  

 - Det verkligt värdefulla arbetet är att forma strategin och engagera sig i maten, samt de 

samarbetsprocesser och infallsvinklar som detta föder. Vi vill även i framtiden värna om att 

maten kommer från lokala producenter och är ekologisk samt att vi har en proffsig personal, 

säger Marianne avslutningsvis.  

 

Rebecca Fagerström 

Kanslist 

 

 

 

 

 

 



MATEN I FÖRENINGEN - KÖKSPERSONALEN BERÄTTAR 

Inom steinerpedagogiken talar man om Rytm, Värme och Sinnen när det gäller mat och 

näring: 

Rytm Maten ska få växa och utvecklas i egen rytm. Maten är ekologisk och helst 

biodynamisk. 

Rytm Vi äter det som naturen erbjuder oss i varje årstid och därför serverar vi närodlat och 

enligt säsong. 

Värme Måltiden och näringen ger kroppen och själen ljus och värme.  

Sinnen När vi äter använder vi alla sinnen. Maten ska vara välsmakande och tilltalande. 

Matro är viktigt! Detta är utgångspunkterna i vårt kök och utvecklas ständigt med glädje.  

Här nedan berättar vår egen kökspersonal om arbetet i köket och hur det har förändrats 

under åren.  

 

När började du jobba i föreningens kök, och var? 

Seija Hampf: 1986 på Smedsgatan inne i Ekenäs centrum.  

Anne Antin-Ekblad: 1999 i Gula husets kök på Västerby gård.  

Sofia Graeffe: 2013 i Rosengårdens kök i våra dåvarande utrymmen i Knipnäs 

 

Idag tillreds ca 200 portioner dagligen totalt i föreningen. Hur många portioner 

tillreddes då? 

Seija: Då jag började tillreddes 13 portioner; 8 dagisbarn, 2 skolelever och 3 vuxna.  

Anne: ca 100 portioner i Mikaelskolan (elever och vuxna) 

Sofia: ca 55 portioner på Rosengården (barn och vuxna) 

 

Vilken är den största praktiska skillnaden sedan det 

nya köket blev klart jämfört med hur du jobbade 

tidigare? 

Seija: Köksutrymmet är många gånger större nu än då 

jag började. Då hade vi ett kök på under 10 kvadratmeter, 

och idag är köket 120 kvadrat! På Smedsgatan hade vi 

heller ingen matsal - då åt eleverna i klassrummen.  

Anne: Storleken och arbetsytorna är utan tvekan de 

största förändringarna. Nu har vi mer förvaringsutrymmen 

och bättre organisation med separat skalutrymme och en 

stor grönsakskyl. Torrförrådet är ungefär fem gånger 

större än i gula huset. Tack vare de stora fönstren är det 

också mycket ljusare än hur det var tidigare. Vi är helt 

enkelt på en bra plats nu; vi ser ut över skolgården och 

vad som händer där, och vi syns också utifrån. Matsalen 

är också stämningsfull och alla får plats.  

Sofia: Mycket har ändrats med både för-och nackdelar, 

så som det är med förändringar. På Knipnäs lagade jag 

Köksutrymmet på Smedgatan. Här 
tillreddes som mest mat för nästan 100 
personer dagligen! 



mat på plats, satte upp mat till alla grupper och körde själv ut maten på kärra till grupperna. 

Kontakten till köket var enkel och direkt och t.ex. kunde barnen själva komma och hämta mer 

mat om det behövdes vid lunchen. All porslin från grupperna diskades i köket och 

mellanmålet lagade vi i köket.   

Nu tillagar vi maten i föreningens gemensamma kök 

och packar maten i transportlådor. Lådorna förs till 

Rosengårdens alla egna kök och maten sätts upp i 

serveringsskålar av pedagogerna. Gruppernas 

mellanmål hämtas en gång i veckan från köket och 

tillagas i gruppen. Disken sköts i gruppernas 

utdelningskök. 

Pedagogerna är nu delaktiga i maten på ett annat 

sätt. Alla sysslor som rör sig kring maten stärker 

känslan av att vara hemma. 

 

Hur har maten och arbetet i köket förändrats 

under dessa år, och hur anpassas skolans och 

barnträdgårdens rätter efter varandra? 

Seija: I början serverades endast vegetarisk mat, och 

huvudsakligen soppa och gröt. Föräldrar i föreningen 

turades om att jobba i köket. Detta ändrade först år 

1999, då en husmor anställdes. Tidigare fungerade 

arbetet i köket mer som då man lagar mat hemma - 

nu är situationen en annan då alla myndighetskrav 

och restriktioner måste tas i beaktande.  

Anne: Då jag började jobba i skolköket hade jag ingen erfarenhet av hurdan mat som 

serveras i en steinerskola.  I takt med åren har erfarenheten och kunskaperna ökat betydligt. 

Då jag började serverades mera husmanskost, medan fokus idag läggs på mera 

säsongsbetonad mat.  Den 

vegetariska sidan av maten har 

efter hand blivit mer variationsrik i 

takt med att min arbetserfarenhet 

har ökat, även om de som äter 

kött idag är proportionellt sett fler 

nu än då. Nu är vi dessutom tre 

som jobbar i köket och arbetet 

löper på ett annat sätt och vi 

hinner med mer än tidigare.  

Avslutningsvis vill jag ännu lyfta 

fram hur mycket stöd och hjälp 

jag hade av ”Sesse” då jag 

började; då visste jag t.ex. knappt 

vad surkål var! Hon hade ett 

enormt tålamod, och det är en 

stor bit som faller bort då hon går 

i pension.    

Köket år 2017 

Vår rymliga, stämningsfulla matsal i ladugården 



Sofia: Rosengården har en tydlig matrytm som köket följer och skolan följer i stort samma 

rytm. Då vi planerar vegetariska dagar serveras det samma i Rosengården och skolan, men 

kryddningen är mildare till Rosengården. Är det kött eller fisk till skolan finns det ett 

vegetariskt alternativ till Rosengården. 

 

Den inledande texten skriven av Sofia Graeffe 

Intervjun sammanställd av Rebecca Fagerström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETT ÅLÄNDSKT KOCKBESÖK 

Föreningen hade den stora äran att få den åländske kocken Mikael Björklund på besök den 6 

oktober. Mikaelskolans niondeklassare Elsa Colérus fick känna honom på pulsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Björklund med Seija Hampf, Sofia Graeffe och Anne Antin-Ekblad 

 

Varför besöker du skolor? 

 

Jag fick faktiskt en inbjudan att komma hit, jag far runt här i Raseborg och besöker olika 

skolor. Allt ifrån högstadier till lågstadier, och åldringar, för att titta lite på hur maten fungerar 

och vad som är bra och vad man kanske kunde göra om och såna saker. Och då fick jag 

komma hit och jag har faktiskt blivit väldigt imponerad, jättegod mat och alla elever. Det var 

riktigt skojigt, det här besöket. 

 

Visste du mycket om Steinerskolor innan du kom hit? 

 

Inte så mycket, jag har bara hört att det är väl lite min stils skola. Det har varit ganska roligt 

när jag har gått runt här, det påminner om när jag själv gick i skolan. Vi hade stora delar 

mycket på det här sättet som man har i steinerskolan. Och sen har jag hört mycket positivt, 

att man har ett ganska bra mattänk och tänker med barnen och så äter man bra i skolan, det 

går åt, och det är ju viktigt. 

 

Vad är det bästa och sämsta med ditt jobb? 



 

Det bästa är att jag får fara runt och träffa massa olika människor som jobbar i olika 

branscher, jag får hålla på med mat och jag älskar och hålla på med mat. Det syns ju på 

mage och allt förstås (skrattar). Just nu så kanske det sämsta med mitt yrke är att jag reser 

ganska mycket så jag är inte hemma så jättemycket med familjen och det är väl kanske lite 

sådär tråkigt. Men det går ju i perioder. 

 

När visste du att du ville bli kock? Har du alltid vetat att du vill bli det?  

 

Innerst inne så har det väl alltid funnits att jag skulle bli kock. Mina föräldrar jobbade så jag 

hjälpte alltid till i köket och med husliga sysslor och tyckte att det var jätteskojigt att få laga 

mycket mat. Jag skulle bli möbelsnickare var tanken men jag kom inte in, jag hade för dåliga 

betyg för att komma in i möbelbyggarskola och då kom jag in på kocklinjen och då fattade jag 

att det är det här jag ska hålla på med. Och då blev jag kock. Men jag har inte gett upp 

drömmarna att bli möbelsnickare så sen när jag blir lite äldre och börjar tycka att det är 

tråkigt att vara kock, då kanske jag blir möbelsnickare 

 

Vad tyckte du om skolmaten när du gick i skolan? 

 

Jag tyckte faktiskt jättepositivt om skolmaten. Vi hade fantastisk mat, ända ifrån dagis, så vi 

har haft bra mat hela tiden. På Åland, som jag växte upp, så använder man mycket lokalt och 

mycket hantverk. Det är från grunden som man arbetar och det är ju något som byggts på, 

det är sån mat jag tycker om i dagens läge också.  

 

Om du var en skolmaträtt, vilken skulle det vara? 

 

Ärtsoppa. Det är min favoritmaträtt och ärtsoppa är ju så gott. Lite grönt där och så ligger det 

lite kött och flyter och lite gul lök och lite senap. Och så dricker man mjölk och så har man en 

liten smörgås till. Det är smaskigt. 

 

Vad är din favoriträtt att laga och att äta? 

 

Min favoriträtt att äta är ärtsoppa och min favoriträtt att laga är nog, ja, att hålla på med fisk. I 

alla fall för ögonblicket, men det byts med jämna mellanrum. Fisk, fågel, kött, grönsaker, det 

är lite olika. 

 

Vad tyckte du om hussan i skolan? Tycker du att du lärde dig något av den? 

 

Ja, grundläggande sådär. Man fick pröva lite mera själv än vad man har gjort hemma, så att 

visst tycker jag att man lärde sig lite. Och det var jätteroligt. Roligt att man fick ha det. Vi hade 

så att man fick baka en gång i året ungefär, eller något sånt. Då var det riktigt lyx. Sen fick 

man ta det med sig hem och i skolbussen fick man bjuda  

 

Vad har du för utbildning? 

 

Jag gick grundskola och sen gick jag en treårig kockutbildning. 

 

 



Och sen började du jobba? 

 

Sen började jag jobba. Under de tre åren jag studerade till kock jobbade jag mycket på kvällar 

och helger och sånt, så jag började jobba som ganska ung. Jag tyckte det var roligt, och det 

roligaste var att kombinera arbete med skola för då fick man se hur arbetet skulle vara och då 

fick man också en bild av skolan  

 

När lagade du mat sist, och vad var det? 

 

Den senaste maten jag lagade var igår. Då gjorde jag en förrätt på kycklingballotine och till 

den en kastelholmsostdressing, syrade tomater, gurktärningar, picklad rödlök och sen hade vi 

en liten rucolasallad. Sen var det smörstekt abborre med potatiskompott, blåmusselsås, en 

skaldjurskaka och morötter och bondbönor. Till dessert var det creme brulee, chokladfondant, 

snickerskaka, äppelkompott, geléade apelsiner, vaniljglass och körsbärssorbet. 

 

Åt vem var all den här maten? 

 

Jag hade en kurs för tolv personer så de hjälpte också till med maten. Vi tillredde den och sen 

åt de och blev jättemätta. 

 

Elsa Colérus 

Klass 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVSLUTNINGSVIS TIPSAR KÖKET OM NÅGRA VINTRIGA RECEPT: 

 
Morotspesto 

Du behöver: 

400 g morötter kokta och kalla. 

2 dl solroskärnor. 

2 st vitlöksklyftor. 

3 dl parmesanost riven. 

2 msk pressad citronsaft. 

2 dl olivolja. 

flingsalt. 

nymald peppar. 

 
Mixa morötter, solroskärnor, hackad vitlök, parmesanost, citronsaft och olja. Smaka av med 
salt och peppar. Låt smakerna mogna en stund före servering.  

 
Vintersolsoppa 

Du behöver:  

2 dl röda linser 

1 lök 

2 vitlökar 

1/2 dl olivolja 

5 dl rivna rotsaker (t.ex. morot, palsternacka, kålrot) 

6 dl vatten 

1 burk krossad tomat 

1 tsk kummin 

1 tsk kardemumma 

1 tsk curry 

1 tsk kanel 

vatten 

salt  

buljong 

 

Skölj linserna och sätt vatten på dem så det täcker. Hacka löken och vitlöken. Fräs på svag 

värme med kummin och kardemumma. Fräs rotsakerna med löken. Sätt till 6 dl vatten. När 

det kokar sätt till linserna. Koka i 15 minuter (ser det torrt ut tillsätt mer vatten). Tillsätt 

krossade tomater och koka ännu 10 minuter. Tillsätt curry och kanel. Tillsätt salt och buljong 

efter smak.  Gör hur du vill, men man kan låta soppan vara i bitar eller använda stavmixer.  

Smaklig måltid! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaelskolan och Rosengården  

Hangövägen 2061 

10660 Ekenäs 

www.mikaelskolan.fi 

www.rosengarden.fi 
 

http://www.mikaelskolan.fi/
http://www.rosengarden.fi/

