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ICA, Mat-Tina och Generation Pep i samarbete för bättre hälsa bland barn och 
ungdomar 
 
Nästan en femtedel (17 procent) av barn och ungdomars kaloriintag i Sverige består av godis, läsk, kex 
och kakor och knappt hälften av alla barn äter grönsaker dagligen*. Detta vill ICA tillsammans med 
Mat-Tina och Generation Pep ändra på och lanserar nu Melliskockarna som syftar till att inspirera barn 
och unga till att äta en mer varierad kost. 
 
Initiativet Melliskockarna är en del av ICAs koncept Kompis med kroppen som sedan 2001 jobbat för 
att öka nyfikenheten och intresset för frukt och grönt bland barn i årskurs 2 och 5. Syftet med 
Melliskockarna är att barn ska lära sig vad som är ett bra mellanmål, genom att inspirera och visa 
hur varierade och roliga mellanmål kan vara.   
 
- Vad vi äter har stor betydelse för hur vi mår och hur mycket vi orkar, för barn och ungdomar är det 
extra viktigt med en varierad och hälsosam kost. Jag hoppas att vår nya satsning kommer generera 
många inspirerade Melliskockar framöver och att kunskaperna leder till hälsosammare matvanor 
för barn och ungdomar, säger Paula Frösell, dietist på ICA.  
 
I samband med att Melliskockarna lanseras har det också tagits fram: 
- En receptfolder framtagen av Mat-Tina i samarbete med ICAs chefskock och ICAs dietist där barn 
ska kunna lära sig följa recept och överraska sin familj med spännande maträtter 
- Ett antal inspirationsfilmer med Mat-Tina 
- En pysselbok med fokus på måttenheter och näringslära 
- En målarbok med info och tips kring mat och hälsa 
 
- Som mamma till två barn vet jag att det inte alltid är helt lätt att få barn att variera sina matvanor 
och äta mer frukt och grönt. Jag är glad över att vara en del av Melliskockarna och jag hoppas och 
tror att de recept och informationsmaterial som tagits fram kommer göra stor skillnad för många 
barn, säger Tina Nordström, kock. 
 
De skolklasser, förskolegrupper eller fritidsklasser som vill vara en del av Melliskockarna och ta del 
av den skolinformation som tagits fram kan anmäla sig på: 
https://www.ica.se/hallbarhet/halsa/kompis-med-kroppen/ 
 
* https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-14-

riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

https://generationpep.se/media/2395/2002_genpep_rapporten_-digital.pdf 

 



 

 

 

 

ICA Stiftelsen är founding partner till Generation Pep.  

ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men 

också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i 

samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt. Läs mer på icastiftelsen.se 

 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, 
ica.se, icagruppen.se 


