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Mora kommun tillhandahåller mat i förskolor,skolor och 
äldreomsorg lagad i centralkök på Mora Gymnasium. 
Denna mat körs sedan ut till respektive enhet. Detta 
innebär att maten levereras och varmhålls i minst ett par 
timmar på många enheter. Maten är näringsberäknad 
och i många fall vällagad men det förekommer också en 
stor del halvfabrikat. En del enheter får sin mat levererad
från lasarettsköket. Den maten är nedkyld och värms i 
mottagningsköket. 

Ett problem med att laga mat i centralkök och sedan 

distribuera den till både barn och gamla, ett åldersspann 

på 1-100 år, är att dessa vill ha och behöver olika 

maträtter. Alla vill ha mat de känner igen. För gamla som

med åldern får mindre aptit är det viktigt att känna igen 

maten och ha egna matminnen förknippade med det de 

äter. Något som också är viktigt för de äldre är att känna 

doften av mat, när den lagas. Kanske också att få hjälpa 

till med något litet i köket. 

Det är också svårt att beräkna portioner när maten 

distribueras från centralt håll. Hur mycket äter en 3 åring,

en 12 åring och en 83 åring? Det har genomförts 

vägning av den mat eleverna slänger för att göra dem 



medvetna om svinnet, men vad hjälper det om eleverna 

tar mindre mängd mat och äter upp om maten sedan 

slängs i köket? Det slängs mycket! 

En skola utan eget kök har mycket marginella resurser 

att ta tillvara mat som blir över. Maten blir därför onödigt 

dyr och kosthållningen inte hållbar ur ett miljö och 

klimatperspektiv.

Egna kök skulle ge en bättre kontroll på 

portionsstorlekar, resthantering och vilka rätter som 

serveras och till vem. 

Vänsterpartiet Mora föreslår:

att: Mora kommun fattar ett beslut om att vid renovering, 
ombyggnad, nybyggnation av förskolor, skolor och 
äldreboende skall tillagningskök planeras och byggas. 
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