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det har varit de övergri
den egna matkulturen.
fem
matkultur som pågått vid
för den satsning på samisk
Vi besökte en av
2012.
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skolor i norr- och Västerb
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s nordligaste tätort: karesua
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nya suppleante
r med
sikte på utveck
ling

Offentlig
upphandling

tre nya supple
anter med olika
bakgrund och
erfarenheter ska
stötta styrelsens
arbete framöv
er.
vi fick oss en pratstu
tre om utmaningar, nd med alla
styrkor och
mål för framtid
en.

– snårskog eller pote
sveriges livsmede ntial för
lsbransch?
Livsmedelsföretage
ns
konjunkturbrev
för det andra
kvartalet i år visar
på flera
glädjeämnen i
form av både
gynnsamma råvaru
kostnader
och ökad investe
ringstakt
bland livsmedelsfö
retagen.
Men när det komm
er till den
offentliga uppha
ndlingen är
missnöjet stort.
»tidskrävande
och krångligt«,
säger de.

Nå de som jobbar inom offentlig gastronomi!
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Sveriges enda tidning om offentlig gastronomi heter Magasin Måltid och den kommer ut
med 6 nummer om året. Magasin Måltid skriver om sånt som berör kockar, köksbiträden, måltidschefer, upphandlare, politiker, personer inom livsmedelsbranschen och andra som direkt
eller indirekt ansvarar för kost och nutrition och för de måltider som över 3 miljoner svenskar
äter varje dag.
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»att Wgj ö är ett
till Malm steg
naturligt t som jag
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välkomna

Helen stridh

hon är helt ny
på jobbet och
titeln är ännu inte
ska jobba med
spikad. Men tanke
inspiration och
n är att hon
kunskapsförmedl
konkret betyder
ing på Unilever
det att helen Stridh
Food Solutions.
, med en lång karriä
och detaljhande
ln bakom sig, ska
r inom krogbransc
stötta säljarkåren
hen
i mötet med kunde
rna.

34 Magasin Måltid
#16

Magasin Måltid engagerar sig både på ytan och på
djupet. Det är ett måste, med tanke på hur många
personer som är sysselsatta inom den offentliga
gastronomin och på hur många olika frågor som
berör målgruppen. Det är allt från ytligt skvaller till
djupgående kartläggningar av en kommuns kostverksamhet.

»jag kommer att
åka ut
runtom i landet
hålla i olika kund och
event
och -träffar, som
till
exempel buljo
ngskola
för kockar«

»Jag lagar mat varje
dag. Hemlagade
köttbullar med rårörda
lingon blir det
minst en gång i veckan.
Eller en härlig
fiskgryta med hembakt
a frallor till. Bra
mat är inte krånglig
mat. Jag bestämd
e
mig tidigt för att
bara äta god mat.
Jag äter
inte äcklig mat. För
det är inte svårare
att
laga bra mat med
bra råvaror. Sedan
kan
man alltid ta bra
genvägar, med våra
fina
fonder till exempel
.«

knorr är största
varumärket med
allt ifrån
soppor, buljonge
r och såser till
nudlar och
kompletta måltidslö
sningar. Unilever
är
storproducent
av margarin och
färskost
med varumärken
som Becel. Samt
världsledande när det
gäller glass och
te med varumärken som GB
Glace, Ben & Jerry’s
och
lipton. »Vi skapar
ingredienser som
sparar
värdefull preparer
ings tid i köket,
utan att
kompromissa med
smak eller stil.«

FOtO: LeNNArt
WeiBuLL

»Unilever behövde
någon som
kunde samordna
och utveckla stödet
till
säljorganisationen
i form av matkuns
kap.
Hur man ska prata
med kunderna/
kockarna och inspirera
dem att använda
våra produkter på
ett bra sätt.
Jag kommer dessutom
att
åka
ut runtom i landet
och hålla i olika
kundevent och -träffar,
som till exempel
buljongskola för
kockar.«
Själv började Helen
Stridh sin bana
som kallskänka på
Restaurang KB och
Leijontornet i Gamla
stan på 90-talet
.
»Tillsammans med
min dåvarande
man Jimmie Rundqvi
st arbetade jag sedan
med Carl Jan Granqvis
t på Grythyttan.
Men från början
är jag upplärd av
kocklegendaren
Örjan Klein.«
När barnen kom
funderade Helen
Stridh på att plugga
marknadsföring
och

Om Unilever
Food solutions

när det gäller hållbarh
et och fått många
priser för sitt miljöarb
ete. Men det har
man kanske inte
varit lika bra på att
kommunicera utåt.
»Unilever är verkligen
proaktiva i
miljöfrågor. Vi är
det globala företage
t
som värnar om vår
globala miljö.«
Bland annat har
man arbetat fram
ett särskilt program
för hur storkök ska
hantera matsvinn
et. »För det finns
mer
att göra där«, menar
hon.
Ett annat exempel
är certifieringen
av palmolja. I slutet
av 2014 kommer
all
den palmolja som
man handlar globalt
att köpas in från
hållbara källor som
kan
spåras tillbaka till
producenten.
»Ta vårt stora varumär
ke Knorr. Det är
inte massa pulverko
nstigheter i påsarna,
utan rena produkte
r. Det visste inte
jag
innan jag började«
, säger Helen Stridh
som ser fram emot
att bygga vidare
på
företagets goda arbete.
Så vad står på bordet
hemma en vanlig
vardagskväll?

Vilka utmanin
gar möter du i ditt
arbete som resultate
nhetschef?
»I min roll så har
jag budget- och
personalansvar.
Jag är även ansvarig
för rekrytering och
rehabilitering. Det
svåra tycker jag
är att på ett bra
sätt
lyckas förmedla
och inspirera ända
ner
till arbetsgrupperna.
Jag brinner för att
få ihop fungerand
e grupper, det ger
mig energi.«

Marie Söderqvis
t, Vd,
livmedelsföretagen

OM LivsMeDeLsFÖret
AgeNs
kONjuNkturBrev
 livsmedelsbranschens
konjunkturbrev utkommer
fyra gånger per
år.
 Medverkande
företag
procent av branschens står för ca 50
omsättning.
 alla svar är viktade
omsättningsstorlek, efter företagets
om inte annat
anges.

Maria siederer

Vilka utmanin
gar tycker du att
branschen står
inför?
»Jag tycker att arbetet
med
intressant. Alla kommune LOU är
r runt om i
Sverige ställer väldigt
höga krav men sedan
tycker jag inte att
man följer
mycket. Det är jätteviktig upp tillräckligt
t för mig att våra
varor uppfyller de
krav som vi ställt,
men
det händer alltför
ofta att det som
levereras
inte håller måttet.
Det här är ett stort
problem som vi måste
jobba mer på.«
Vilka utmanin
gar står
Kost & Näring
inför?
»För det första
är det jätteviktig
t att
Kost & Näring får
finnas kvar. Eftersom
många lokalavde
lningar lagts ner
så är
arbetet med fokusgrup
perna nu ännu
viktigare. Sedan
tycker jag det är
viktigt
med nätverksträffar,
att vara uppdatera
de
kring politiska frågor
och
kontakt med politiken. att hålla en bra
«

enhetschef/kos
tekonom,
stockholm stad,
Bromma stadsde
l
Vilka frågor jobbar
du
med dagligen?
»Jag jobbar med
äldreomsorgen i
synnerhet och med att
stötta vårdperso
nalen.
Men jag jobbar även
en del
Jag uppskattar verkligen med förskolor.
att få möta alla
olika kategorier
av matgäster, det
är en
ynnest.«
Vad är den största
utmaningen
för branschen,
tycker du?
»Jag tycker helt
klart att det är hemtjäns
ten, det är ett svårt
sammanhang och
ett
annorlunda perspekti
v. Att tänka till kring
hela måltiden är
otroligt viktigt.
Eftersom
måltiderna serveras
i hemmet så är förutsättningarna helt
andra. Gästerna
beter
sig också annorlun
da och det är många
fler aspekter som
påverkar helheten.
Det
är en viktig fråga
som vi inte får glömma
bort i debatten.«
Vad vill du bidra
med i ditt arbete
med Kost & Näring?
»Jag vet att styrelsen
drar ett tungt lass
och jag vill stötta
det arbetet. Jag
vill att vi
ska fortsätta arbeta
mot en större synlighet och öppenhet
kring vår verksamh
et,
så att alla vet vad
vi sysslar med.«

Magasin Måltid
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Rostade kikärte
r med

100 portio ner

5 kg
kikärter, torkade
och blötlagda
5 dl
rapsolja
5 msk sesamol
ja
2 dl
tacokrydda
½ dl
rökt paprikapulver
– pimentón
1 dl
spiskummin
10 st
vitlöksklyftor, pressade
10 st
chilifrukter, färska
½ dl
salt
1 kruka koriande
r

MaGnUS naeSS,

Röd matkornss

100 portio ner
4 kg
1 kg
1 kg

GlOBala GYMnaSiet
, StOCkhOlM

allad

matkorn, kokt och
avsvalnat
rödbetor, kokta,
skalade och delade
spenat

Dressin g:
5 dl
vit balsamvinäger
2l
rapsolja
honung efter smak
salt och peppar
efter smak

pimentón

häll av kikärtern
a i ett durkslag
och låt dem torka
sedan med oljorna,
en stund. Blanda
kryddorna och
dem
vitlöken i en stor
ut dem på ugnsblec
bunke. Sprid sedan
k så att de inte
ligger på varandra
200 grader i 30
. Sätt in dem på
minuter. halvera
sedan chilifrukt
på händerna är
erna (engångshandsk
att rekommendera)
ar
på längden med
lägg dem sedan
bibehållen stjälk.
på ett bleck, och
när kikärterna har
15 minuter ställer
varit i ugnen i
du även in de halverad
låt allt svalna och
e chilifrukterna
för grillning.
blanda kikärtern
a med chilin. häll
dekorera med
upp i skålar och
färsk koriander.

Blanda ihop matkorn
et, rödbetorna
och spenaten i
en skål eller kantin.
rör sedan ihop
dressingen och
häll
över salladen.
Farida kOWriah,
dOMarrinGenS
UPPSala
SkOla,
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Eftersom Magasin Måltid samtidigt är medlemstidning för kostchefernas medlemsorganisation Kost
& Näring – når vi också en majoritet av kostcheferna
i Sverige.
Magasin Måltid finns inte bara som tidning, utan
också på nätet samt i sociala medier – där vi är en
ofta citerad källa och en naturlig mötesplats för
målgruppen.

#16 55

t!
Härproducera

Målgruppen består av:
• Kockar, kökspersonal, måltidschefer, upphandlare,
livsmedelsföretag och andra som ansvarar för att
drygt 3 miljoner svenskar blir mätta varje dag
• Vi vill nå alla offentliga kök - från dagis, förskola
och skola - till sjukhus, äldreboenden, fängelser
och militära anrättningar

utbildning: restaura
ngskoleutbildning
,
högskolekompete
ns, marknadsföring
och
kommunikation.
ålder: 45 år.
Familj: Bor i enebybe
rg, danderyd,
med sambo, som
är ica-handlare,
och barn.
roligt matminn
e: »Vi åt alltid spaghet
ti
och köttfärssås
med massa goda
tillbehör
hemma hos oss
på lördagarna.
då var hela
familjen samlad.
Mamma, pappa
och vi fyra
barn. ibland försökte
min mamma bjuda
på något annat
– och det gick
inte hem.
För oss var det
en mysig tradition
att äta
spaghetti och köttfärss
ås varje lördag!«

Hur tycker du att
man ska möta
förändringen?

»Jag tycker att vi
behöver samverka
mer,
både sinsemellan
och med andra intresseorganisationer.
Och så ska vi fokusera
på
de goda exemplen
och inte på de dåliga.«

agneta Elovsson

verksamhetsche
f kost- och städservice, Falkenb
ergs kommun
Vad har du för
förhoppning i ditt
arbete med styrelsen
?
»Nu är vi ju bara
suppleanter och
inte
alltid med i de stora
frågorna. Men jag
vill
ta den här chansen
till att påverka och
arbeta med viktiga
frågor. Sedan tycker
jag att detta är en
bra chans för utöka
mitt
nätverk.«
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som math
Magas in
att vara med
ser fram emot

»det ska bli ro
skapa någontinligt att
g
tillsammans!«nytt
ekonomi. Målet
var att bli kostekon
om
för att kunna kombine
ra sitt stora
matlagningsintre
sse med ett dagjobb.
Men så sökte Ica
mini-trainees och
erbjöd
en ettårig utbildnin
g med mycket praktik
ute i butikerna.
»Då kom jag in i
detaljhandelsbran
schen och blev såld!«
Hon blev kvar på
Ica i elva år och var
bland annat chef
för Ica-köket i fem
år.
2010 blev sedan
Helen Stridh konsult
och
det är på den vägen
som Unilever kom
in i
hennes liv.
»Det var i samband
med GastroNordmässan i maj. Jag
skulle hjälpa Unilever
och stod i deras monter.
De behövde
någon som var placerad
i Solna för att
utveckla och samordn
a kundkontakterna
och vara stöd till
säljarna. Ge dem
råg i
ryggen. För vi är
en leverantör som
vet och
kan det där med
mat!«
Unilever står liksom
många andra
stora livsmedelsföretag
inför spännande
utmaningar. Företage
t har legat långt
fram

#16

Vad har du för
förhoppning kring
din roll i styrelsen
?
»Jag vill vara med
och påverka kostchefs
rollen som jag tycker
behöver utvecklin
g.
Tiderna förändras
och det är viktigt
att vi
i Kost & Näring
följer med. Här
vill jag ta
mitt ansvar och
bidra med både
kunskap,
åsikter och samarbet
e.«

k utveckLi Ng

flyttar

Helen stridh, insp
iratör och kuns
kapsförmedla
på Unilever Food
re
solutions i soln
a

Det ska bli fantastis
kt
roligt. Unilever står
inför
en ny fas, ett slags
nytänk.
Vi ska skapa något
nytt
tillsammans«, säger
Helen Stridh som
inte riktigt vet vad
det
ska stå på visitkort
et när Magasin Måltid
intervjuar henne.
»Men något i stil
med
>produktutvecklin
gskock<, förklarar
hon.
Det som däremot
lyser igenom är att
hon fått »världen
s roligaste jobb«.
Det
är fritt och kreativt
och hon ska bland
mycket annat ansvara
för provköket i
Solna.
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gOD ekOLOgis

25 procent av alla
de produkter som
den offentliga sektorn
köper av livsmedel
sföretagen
är ekologiska, vilket
är en enorm volymskil
jämfört med dagligvar
lnad
uhandeln som endast
ger runt 5 procent.
ligMånga kommune
r ligger
och med högre än
25 procent och trenden till
att denna siffra kommer
visar
att öka över tid.
Men
ställer sig producen
terna till denna målmedv hur
tenhet bland Sveriges
ekommuner? Beredskap
är hyfsat god. 80
en
procent av
har ekologiska produkter livsmedelsföretagen
i sitt utbud och 34
procent säger att
de skulle kunna
utöka sitt utbud
från dag ett medan
64 procent skulle
kunna
göra det med viss
fördröjning. Vi kan
konstatera
att tillgången på
ekologiska produkter
är hyfsat
god, men att det
krävs en högre efterfråga
ökade försäljnin
n om
gsvolymer ska bli
verklighet. Vi
kan också konstater
a att den offentliga
sektorn
jämfört med dagligvar
uhandeln drar ett
stort lass
när det gäller ekologisk
a inköp.

5.000 ex (april 2016)
6 utgåvor/år

,
ä–kA NgAs
LAri Pitk råd MalM ö (MP)
kOMM Unal

kockarna bakom

»

För respondenter
i enkäten ligger den
genomsnittliga försäljnin
gsandelen till den
offentliga
sektorn på 7 procent.
För över 63 procent
av
respondenterna
är affären mindre
lönsam än för
den övriga verksamh
eten, övriga meddelar
det inte är någon
att
skillnad mellan den
privata och
offentliga sidan.
Här kan man alltså
fortfarande
se att priset är den
mest betydelsefulla
faktorn
för Sveriges offentliga
sektor. 4 av 10 företag
inom livsmedelsindustrin
yttrar en önskan
att större hänsyn
om
skulle tas till smak
och kvalitet.
Av alla livsmedel
sföretag i Sverige
är det endast
1 av 8 som säljer
till den offentliga
sektorn, då
de flesta anser att
det är såväl tidskräva
nde som

Elin Waltersson

Resultatenhetschef
vid
kostenheten i södertä
lje

omständligt. Tack
vare den omröstnin
g i EU:s
ministerråd som
ägde rum i början
av året lever
livsmedelsbransche
n numera med ett
hopp om
enklare och tydligare
upphandling framöver. en
sätter också sin förhoppn
Man
ing till detta nya
när det gäller att
direktiv
i framtiden möjliggör
a »större
smakupplevelser«p
å sjukhus och i skolmatsa
i Sverige.
lar

NR

MÅNAD

VECKA

UTG.DAG

MAT.DAG

3/2016 (26)

Juni

22

3/6

10/5

4/2016 (27)

Augusti

34

26/8

7/7

5/2016 (28)

Oktober

41

14/10

20/9

6/2016 (29)

December

48

2/12

8/11

Ökad upplaga!
NR 4 delas ut på White Guide Jr
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ANNONSFORMAT
Annons
Uppslag
Helsida
Omslag, insida
Baksida, insida
Baksida
Halvsida, stående
Halvsida, liggande
Kvartssida

BILAGOR

Utfallande format
420x265 mm + 3 mm utfall
210x265 mm + 3 mm utfall
210x265 mm + 3 mm utfall
210x265 mm + 3 mm utfall
210x235 mm + 3 mm utfall
87,5x227 mm
180x113
87,5x113

Tester visar att en tidningsbilaga ger upp till 10 gånger högre svarsfrekvens än oadresserad direktreklam. Din
bilaga kan dessutom se ut nästan hur som helst och nå en köpstark målgrupp till en mycket låg kontaktkostnad.
Det finns en mängd beprövade aktiviteter att välja mellan:

Listpris
45 000 kr*
27 500 kr*
30 000 kr*
30 000 kr*
35 000 kr*
18 000 kr*
18 000 kr*
10 000 kr*

Fasta bilagor
Lösa bilagor
Plastade

Limmade på annons och som varuprov
Maxformat 190x245 mm, minst 105x148 mm
Inplastade bilagor med t ex aktivitetsbrev till t ex återförsäljare

Lösa
< 50 g 5:50/st*
> 50 g offert
Sampling				offert

ANNONSKONTAKT

Helsida

Baksida, insida
Baksida

Halvsida, stående

Halvsida, liggande

Kvartssida, stående

ANNONSMATERIAL
Vi tar endast emot digitalt material. Teknisk information finner ni på www.mediavanner.se.
Har du frågor om material kontakta Anneli Bonde, anneli.bonde@mediakraft.se eller på 08-23 45 36.
Behöver du hjälp med formgivning av din annons? Ta gäna kontakt med Kathleen Graphic Design på
0704-26 17 77 eller info@kathleen.se för prisuppgift. Se även info på www.kathleen.se eller LinkedIn.

MARKNADSPLATS
Priser för 6 införanden (helår)
Modul
Format
Modul 1
57x53 mm
Modul 2
119x53 mm
Modul 3
57x108 mm
Modul 4
119x108 mm

Listpris
12 000 kr*
16 000 kr*
16 000 kr*
32 000 kr*

Modul inkl. rullande banner på hemsidan:

52 000 kr*
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PRISER OCH BEGÄRD PLACERING
Samtliga priser är inkl. reklamskatt och exkl. moms. För begärd placering: 10 % pristillägg.

3
1
2

BEORDRINGSUPPLYSNINGAR
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas tidningen senast två månader före införingsdag.
Ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt
material ansvaras ej.
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WEBBANNONSERING På magasinmaltid.se uppdaterar vi dagligen vad som händer i branschen.
Format
Banner 1–2, topp
Banner 3, panorama
Banner 4-5, sido

Format pixlar
350x150 px
1080x150 px
300x430 px

Fast listpris/2-veckor
5 000 kr*
7 500 kr*
2 500 kr*

300
x
150

* Alla listpriser exkl moms.
300
x
150

1080 x 150

300
x
430

NYHETSBREV
Nyhetsbrev är en effektiv kommunikationskanal för dig som snabbt vill nå ut med erbjudanden och
information. Nyhetsbrev utkommer varje måndag med blandande matnyheter inom både offentlig och
privat sektor. I dagsläget har vi drygt 22 000 mottagare.
Annons
Topp
Banner A
Banner B

Format pixlar
615x115 px
350x330 px
350x330 px

Listpris
7 000 kr*
6 000 kr*
5 500 kr*

ANNONSERA ÄVEN I RESTAURANGVÄRLDEN
Restaurangvärlden är den enda tidning som driver aktuella branschfrågor för dem som arbetar inom den privata restaurangnäringen.
Målgruppen är krögare, kockar, sommelierer och matsalspersonal som
vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i deras omvärld..
Restaurangvärlden i Sverige behöver en initierad tidning som både
förmår beröra med aktualiteter och nyheter – och som kan göra mer
djupgående reportage om sånt som engagerar landets restauranger.
Den primära målgruppen består av krögare, kockar, sommelierer och
matsalspersonal som vill vara uppdaterade om vad som händer i deras
omvärld.
Den sekundära målgruppen består av livsmedelsföretag, politiker,
myndigheter, organisationer och foodies som uppskattar en påläst
och påstridig mattidning.

Begär offert för paketpris Magasin Måltid & Restaurangvärlden.

2016/04

Uppslag

För ytterligare information om annonsering i Magasin Måltid, eller annonspaket med Restaurangvärlden, kontakta
Robert Wallner på 08-23 45 32, robert.wallner@mediakraft.se eller annonssäljare Magnus Svenlert 076-306 77 26,
magnus.svenlert@mediakraft.se.

Nå de som
arbetar inom
restaurangnäringen.

