
äkta matglädje



Vad gör Middagsfrid?
Middagsfrid hjälper hushåll som har en ambitionambitionambitionambition

att äta hälsosam och varierad mat lagad från 
riktiga råvaror, men upplever en bristbristbristbrist på tid, 

kunskap eller fantasi för att göra det.

Detta sker genom: 

hemleverans hemleverans hemleverans hemleverans av färdigplanerade matkassar med 
alla råvaror råvaror råvaror råvaror man behöver för att laga 

5 middagar 5 middagar 5 middagar 5 middagar åt 4 personer

samt tillhörande receptreceptreceptrecept.

I varje leverans finns alltid en kött-, en fisk, en 
fågel och vegetarisk rätt. Fokus ligger på riktiga 

råvarorråvarorråvarorråvaror (ej halvfabrikat), ekologisktekologisktekologisktekologiskt och 
klimatsmartklimatsmartklimatsmartklimatsmart mat.



• Stockholm
• Göteborg
• Malmö
• Lund
• Vaxholm
• Södertälje
• Norrköping
• Nyköping
• Linköping
• Norrtälje
• Bro/Bålsta
• Uppsala
• Gävle

Middagsfrid finns i de flesta större städer

• Sundsvall
• Örebro
• Enköping
• Västerås
• Eskilstuna
• Jönköping
• Borås
• Trollhättan
• Vänersborg
• Uddevalla
• Halmstad
• Varberg
• Falkenberg
• Helsingborg

Middagsfrid levererar i över 250 orter i 70 kommuner och har ett upptagningsområde som är 53% av Sveriges befolkning



Middagsfrid är en 
framgångssaga

• Finalist i kategorin ”Årets Årets Årets Årets eeee----handelhandelhandelhandel”, Retail Awards 2011

• Årets Entreprenör 2010Årets Entreprenör 2010Årets Entreprenör 2010Årets Entreprenör 2010, Nya Affärer

• Årets tjänsteutvecklare 2009Årets tjänsteutvecklare 2009Årets tjänsteutvecklare 2009Årets tjänsteutvecklare 2009, Nutek

• Årets kvinnliga stjärnskottÅrets kvinnliga stjärnskottÅrets kvinnliga stjärnskottÅrets kvinnliga stjärnskott, region Sthlm 2009,” E&Y

• Årets Rookie 2009,Årets Rookie 2009,Årets Rookie 2009,Årets Rookie 2009, av branschorganet FriKöpenskap

• Finalist i kategorin ”Årets medvetna butikÅrets medvetna butikÅrets medvetna butikÅrets medvetna butik”, Retail Awards 2010

• Finalist i kategorin ”Årets utmanareÅrets utmanareÅrets utmanareÅrets utmanare”, Retail Awards 2010

• Anlitade av Sydsvenska Dagbladet som receptleverantör

Årets kvinnliga stjärnskott

Årets Rookie 2009



• Har en drivkraft att förändra konsumentbeteende och därmed livsmedelsbranschen

• På topp-100-listan över Sveriges viktigaste beslutsfattare för hållbart företagande (2010 & 2011)

Vi vill påverka branschen

Exempel 1: 

Vi upptäckte att all äggpasta i Sverige görs på ägg från 
burhöns.  � Tillsammans med kunder och media har vi 
nu fått fram en aktör som erbjuder äggpasta med ägg 
från frigående höns.

Exempel 2: 

Vi uppmanade våra kunder att mejla Semper sin åsikt 
om deras närproducerade Banan och Mangopuré � I
maj 2010 meddelade de att de backade med denna 
märkning.



Klimatfokus

• Middagsfrid var 2010 ensamma i Sverige 
om erbjuda att, fullt ut, 
klimatkompenserade middagar.

• Detta görs genom att vi investerar i miljö-
och klimatprojektet Solvatten

• Middagsfrids planerade veckomenyer gör 
att CO2-utsläppen reduceras med 60%

• Middagsfrid är Guldsponsor åt 
Naturskyddsföreningen

• Middagsfrid är deltagare i Stockholms 
Stads Klimatpakten



Matkassebranschen innebär är en 
matmässig miljörevolution

• Paradigmskifte: från Excess buying till Exact buying

• Introducerat en vegetarisk rätt som standard i 
matkassebranschen

• Minskar svinnet i 3 led

1. Inköp/lagerhållning: inget slängs ”i butik” -
inköp baserat på det som är beställt

2. Transport – just-in-time leverans i obruten 
kylkedja

3. I hemmet: specialskrivna recept så att 95-100% 
av råvarorna skall gå åt



Kommande debattartikel med SLU
- För att nå klimatmålen krävs en nationell samling för att minska miljöbelastningen från vår mat

• Den mat vi äter och slänger har en nästan lika stor negativ klimatpåverkan som alla 
våra resor står för.

• Trots detta saknas en nationell strategi för minskad klimatbelastning från 
livsmedelssektorn. 

• De initiativ som idag tas från producenthåll, till exempel Svenskt Sigills 
klimatmärkning, riskerar snarare att bli kontraproduktiva då de kan vilseleda 
konsumenterna att göra dåliga klimatval. 

• Därför måste det till en samlad och kraftfull nationell satsning driven från högsta nivå 
för att minska miljöbelastningen från livsmedelskedjan - annars uppnår vi aldrig 
klimatmålen.



Närproducerat betyder INTE 
klimatsmart



Ekologisk och miljövänlig är inte 
heller samma sak som  

klimatsmart
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CO2-utsläpp för olika råvaror

Källa: Naturvårdsverket, Konsumtionens 
klimatpåverkan nov 2008

Källa: Klimatsmart i hemmet,
Miljöförvaltningen, Stockholm

Animalier Vegetabilier



Varför är nöt klimatboven nr 1?
Producera foder till djuren

• Lustgas1 från produktion av mineralgödsel och 

• Lustgas från kvävegödsling av åkermark, som 
används för odling av foder, 

Rapar och pruttar

• Metangasutsläpp2 från djurens fodersmältning

Övrigt

• Utsläpp från energiproduktion som krävs vid odling 
av foder, transport av foder samt uppfödning.

Källa: Naturvårdsverket, Konsumtionens klimatpåverkan nov 2008

1 Lustgas är 296 ggr mer ”potens” än CO2

2 Metan är 23 ggr mer ”potent” än CO2
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CO2-utsläpp: råvaror & transporter

Källa: Naturvårdsverket, Konsumtionens 
klimatpåverkan nov 2008

Källa: Klimatsmart i hemmet,
Miljöförvaltningen, Stockholm

Animalier Vegetabilier

Källa: Naturvårdsverket –
Fakta om maten och miljön, 

rapport 5348

Transporter
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20.000 
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Lastbil 

3150 

km



Det är råvaran och inte 
transporten som avgör om du 
äter klimatsmart eller inte



Jämförelse av två maträtter

- 500 g nöt 
- 500 g grönsaker
- 300 g pasta

- 500 g gris
- 500 g grönsaker
- 300 g pasta

11,6 kg CO2

Mat Transport Totalt

+ =
Närproducerat

Lastbil från Spanien *

011,6

4,9 kg CO2+ =0,24,7

Spagetti bolognese

Fläskwok med nudlar

* 1,3  kg livsmedel med Lastbil, 
3150 km,  fyllnadsgrad på 50%

137 %
mer



Jämförelse av två maträtter

- 500 g nöt 
- 500 g grönsaker
- 300 g potatis

- 500 g kyckling
- 500 g grönsaker
- 300 g potatis

11,3 kg CO2

Mat Transport Totalt

+ =
Närproducerat

Båt ½-varv runt jorden *

011,3

3,3 kg CO2+ =0,62,7

Pannbiffar med 
grönsaker ugn

Kycklinglår med 
grönsaker i ugn

* 1,3  kg livsmedel med lastbåt, 
20.000 km

242 %
mer



Svenskarna saknar kunskap om vad 
klimatsmart mat är

Undersökningen genomförd i juni 2009 på uppdrag av Middagsfrid AB med 1032 respondenter.



Vill du minska dina CO2-utsläpp av maten så 
är det en åtgärd en åtgärd en åtgärd en åtgärd som överskuggar allt annat: 

REDUCERA MÄNGDEN NÖT

(närproducerat har obetydlig inverkan)



Vilket annat protein/kött du än 
väljer gör att CO2-utsläppen 
minskar med 70 - 90 %

Du behöver inte bli vegetarian



Den nya klimatmärkningen som är på gång 
riskerar att bli helt vilseledande

Bakom det projektet ligger Svenskt Sigill (bla
svenska köttbönder och mejerier). 



60% reduktion

Middagsfridsfamiljen mer än halverar sina 
CO2-utsläpp
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Transport

Svinn

Mat

Total reduktion 2010: 1 800 ton CO2 vilket motsvarar: 
• Byte till 60 000 stycken lågenergilampor
• 51 000 bostäder som under 1 år går från Stand-by till 
Off. (ex Sundsvall eller Växjö).

• 11,1 miljoner km med bil = 276 varv runt jorden
• 1 helt års bilkörning för ca 700 st bilar



Middagsfrids 3 budord om nöt:

1. Byt ut

2. Späd ut

3. Njut



2. Ät vegetariskt oftare



3. Välj kålgrönsaker, lök och 
rotfrukter istället för isbergssallad, 

gurka och tomat



4. Välj rätt tillbehör:
Potatis, vete, quinoa, råg, korn, havre är alla 

bättre val än ris



5. Välj grönmärkt fisk



6. Ät upp maten, ta tillvara rester



Tack!

Victor Theander

Twitter: victortheander

Mejl victor.theander@middagsfrid.se


