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Nya proteiner 
tar plats

Framtidens 
mat är  
grön

Snabbmat på nytt vis

FAZER FOOD SERVICES

Framtidens mat
TRENDRAPPORT 2019

Är du redo för 
en glutenfri grön 
burgare? Läs mer 
på sidan 17.



Vad vi äter, hur maten har producerats och 
hur vi tar hand om avfallet är i dag mycket viktiga 
frågor, inte bara för restauranger och livsmedels
företag utan också för myndigheter, sjukhus, skolor 
och arbetsplatser. Vi har dessutom blivit mer med
vetna om hur våra val kan påverka vår hälsa och vår 
planet. Välbefinnande, hälsa och hållbarhet är också 
hjärtefrågor för oss på Fazer Food Services och 
något som finns djupt rotat inom hela företaget. Ett 
av våra mål är att servera mer grönt på våra restau
ranger. Sedan jag började på Fazer Food Services 
för fem år sedan har jag själv blivit inspirerad av 
mina kollegor och trappat ner på kött. Nu äter jag 
mer växtbaserad kost och tror att det är bra både 
för min hälsa och för miljön. Läs mer om den gröna 
revolutionen på sidan 14. 

En annan sak som jag har lärt mig är att kunskap 
driver fram förändring och utveckling. Det är en 
av anledningarna till att jag är mycket glad över att 
kunna presentera den här trendrapporten som 
handlar om framtidens mat. Med den vill vi göra en 
djupdykning i några av de aktuella trenderna inom 
mat, hälsa och hållbarhet. För vi tror att ju mer 
vi vet om maten, desto mer kan vi utveckla det 
som serveras på våra restauranger och förbättra 
kvaliteten. Det är därför vi forskar kring livsmedel 
som skulle kunna ha en positiv effekt på hjärnan 
och vår kognitiva prestationsförmåga i ett av våra 
nuvarande projekt, Brainhowprogrammet. Läs mer 
om det på sidorna 16 och 25. 

I den här rapporten har vi också 
gjort en undersökning för att få 
reda på vad konsumenterna tycker 
i vissa frågor.  Eftersom vi tycker att 
trender bör förankras i verkligheten 
är deras åsikter viktiga. Vilka slags val 
är våra gäster beredda att göra för 
att skydda miljön? Hur villiga är de att 
öka andelen växtbaserade livsmedel 
i sin kost?

Jag hoppas att du kommer att 
uppskatta att läsa om framtidens mat 
och lära dig mer om vår verksamhet i 
den här trendrapporten.

APTITRETARE

ANDREAS 
BERGGREN

Vd för Fazer Food Services

Framt idens  mat

NYA PROTEINER
Om vi ser tillbaka på 2018 så var det skålar 
överallt: Buddha bowls, poké bowls, acai bowls, 
smoothie bowls – allt du kan tänka dig serverat i en 
skål. Det var också året då Instagram exploderade 
av bilder på växtbaserad mat . Nästa år kommer vi 
förmodligen att få se fler rätter tillagade av protein 
från växter som lupiner, ärtor och soja samt ”kött-
fritt kött”. Läs mer om den gröna revolutionen 
på sidan 14.

VISDOM FRÅN ASIEN
Nästa år kommer matentusiasterna att prata om 
den uråldriga indiska hälsofilosofin ayurveda. En 
ayurvedisk kost betyder att du har en helhetssyn på 
mat och försöker att välja kost utifrån kropps- och 
personlighetstyp. Många har redan tagit den gula 
gurkmejan till sitt hjärta, huvudingrediensen i så 
kallad guldmjölk. Under 2019 gräver vi djupare 
i filosofin och en del kommer att byta ut olivolja 
och smör mot ghee – ett slags klarifierat smör där 
mjölkfettet har separerats från vattnet , vilket gör 
produkten laktosvänlig. Läs mer om mat med 
ett syfte på sidan 20. 
 

FÄRGSTARK A LAT TAR
Vi kommer fortsätta att dricka olika varianter av 
lattar som inte är g jorda av kaffebönor. Macha 
latte, som är g jord av ett japanskt grönt te med 
mycket klorofyll, hänger fortfarande med. Vi kom-
mer även att få se rödbetslatte, lila sötpotatislatte, 
blå ”smurflatte” med spirulina och svart latte g jord 
på aktivt kol!

BAK A MED BÖNOR
Linser, kikärter och bönor är inte bara goda i grytor 
– nästa år kommer vi även att baka med dem. 
Kakor, bröd och bullar får därmed ett extra tillskott 
av protein. När man bakar med bönor är socker 
inget måste, eftersom linser och bönor har en söt 
smak i sig själva.

GLIT TER OCH GLAMOUR
Som motvikt till den sunda och hållbara inriktning-
en i våra kök vill vi unna oss något extra ibland. 
Under 2019 kommer vi att se fler iögonfallande 
uppläggningar och mat som överraskar gästerna. 
Tänk ätligt guld, brinnande mat , Crystal Ball 
Frappuccino, glittercappuccino och bubbelvåfflor 
med extra allt . 

5 mattrender  
på gång för 2019

OM RAPPORTEN 
Fazer Food Services trendrapport om framtidens mat 2019 bygger på redak-
tionell forskning från Spoon, inklusive intervjuer med forskare, kockar och 
andra som arbetar med mat . Den bygger också på en rapport som g jorts för 
Fazer-koncernen av Foresight Factory, ett undersökningsföretag som är speci-
aliserat på framtida trender. Om ingenting annat anges kommer uppgifterna i 
rapporten från två konsumentundersökningar som utförts av data- och mark-
nadsundersökningsföretaget YouGov: en med totalt 2 040 CAWI-intervjuer 
med nordiska konsumenter i åldern 18–64 år, som ägde rum under perioden 
2–11 februari 2018, och en som genomfördes i juni 2018 (Fazer Food Services 
konsumentundersökning i fyra nordiska länder 2018), med omkring 4 000 
slutförda intervjuer.
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Framtidens 
mat är här



Om du kikar in i kristallkulan, vad ser 
du för stora mattrender på ingång?  

– Maten kommer att bli ett ännu viktigare 
sätt att visa sin identitet. Det du äter visar 
till exempel att du gör medvetna val kring 
hållbarhet. Folk kommer att fortsätta ha en 
hälsosam kosthållning samtidigt som man vill 
unna sig något extra ibland, vi kommer att 
se mer exklusiva godsaker som samtidigt är 
hälsosamma. 

 
Vad kan vänta oss för gott?

– Som ett konkret exempel kan vi ta 
vegansk choklad. Konsumenterna – särskilt 
millennialgenerationen – är väl medvetna 
om de skadliga effekterna av ohälsosam 
mat, men är fortfarande sugna på godsaker. 
Enligt Google Trends har man också sett en 
betydande ökning av sökningar på ”vegansk 
choklad” över hela världen sedan 2015. 

Vad kommer vi ser mer av på tallri-
karna nästa år?

– Generellt kommer mer grönt säkerligen 
fortsätta att vara en av de viktigaste tren
derna framöver. Det finns många nyheter 
att välja mellan som alternativ till kött, och 
massor av läcker vegetarisk street food. 
Det har blivit väldigt lätt att välja bort kött! 
Enligt Foresight Factory planerar ungefär 
en tredjedel av världens konsumenter att 
minska sin konsumtion av rött kött under de 
kommande 12 månaderna. 

Ett annat område som växer är intresset 
för livsmedel som skulle kunna inverka på 
vår sinnesstämning. Ett mer uttalat holistiskt 
förhållningssätt till hälsa kommer att växa 
fram, tillsammans med en större övertygelse 
om att maten vi äter, och bakteriefloran i 
tarmen, kan ha en direkt inverkan på vårt 
psykiska välbefinnande och humör. Därför 
kommer livsmedelsprodukter som gör an
språk på att ha specifika funktionella fördelar 
att locka allt fler.

APTITRETARE

Framt idens  mat

JOHANNA 
KOSKENKORVA-TAPIALA
Senior Manager, Client & Guest Insight,  

Fazer Food Services

5 mattrender  
på gång för 2019
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Vad vi bestämmer oss för att äta handlar inte 
längre bara om vad vi är sugna på. Vi vill också veta 
varifrån maten kommer, hur den har producerats och 
vad som händer med matresterna. Har vi blivit prag
matiska matkonsumenter? Ja, åtminstone en allt stör
re del av oss. Medvetenheten om hur konsumtion av 
rött kött påverkar miljön ökar i de nordiska länderna, 
liksom motviljan mot ickeekologiska alternativ.

Enligt Foresight Factory finns ett ökande enga
gemang bland konsumenter för att skydda miljön i 
Norden. Men att vara en medveten konsument är 
inte alltid helt enkelt. När det gäller hållbar konsum
tion finns det många aspekter att ta hänsyn till. 

– Människor matas hela tiden med nya intryck, 

till exempel att vi borde äta mer grönt, äta vid vissa 
tider på dygnet och följa vissa dieter. Samtidigt 
måste vi överväga vad som är bra ur ett hållbart 
perspektiv, säger Kristina Persson, varumärkes och 
konceptansvarig på Fazer Food Services. 

– Vi har sett att många vill följa råden för sitt 
eget välbefinnande och för planetens bästa, men att 
de inte alltid vet hur de ska göra. 

Ett sätt att hjälpa människor att göra hälsosam
mare och mer hållbara val är nudging: det är en 
metod som används för att pusha konsumenterna 
till att göra hållbara val. Det kan till exempel handla 
om att placera vegetariska rätter högst upp på 

Hål lbar  kost

Vad vi äter har aldrig varit så viktigt som i dag. Det vi lägger på 
våra tallrikar avspeglar vår identitet – maten har blivit en del av 
vilka vi är. Men den medvetna konsumenten inser också att vi 
kan göra skillnad genom de val vi väljer att göra. 

Val som gör skillnad

Hål lbar  mat
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Val som gör skillnad

 menyn för att göra dem mer synliga eller att för
söka ändra beteenden, som att uppmuntra folk att 
lägga mindre mat på tallriken. 

– Genom att portionera ut maten kan vi både 
minska svinnet och bidra till våra gästers välbefin
nande, förklarar Kristina Persson. Makrotrenderna 
med fokus på individualisering, hållbarhet och mind
re matsvinn kommer att fortsätta att utvecklas, 
tillägger hon. 

– Vi kommer att fortsätta utmana och utbilda 
våra gäster om hur de kan bidra till att göra något 
bra för planeten. 

1 FRÅGAN
Skulle du köpa färdiglagad mat 

gjord på livsmedel som var på väg att gå ut?  

De nordiska länderna svarade positivt.

43  %   37  %   49  %  35  %
Källa: YouGovs rapport om mat och hälsa 2018

Hål lbar  mat

100  PROCENT 
CERTIF IERAD SOJA

Fazer-koncernen är medlem i Roundtable 
for Responsible Soy (RTRS) och strävar efter 
att år 2020 använda hundra procent certi-
fierad soja. Åtagandet gäller både den soja 
som Fazer använder som ingrediens i mat 
och den som används indirekt , exempelvis 
som djur foder för produktion av kött , fisk, 

mejerier och ägg.

Ja!

Varför är matsvinn en viktig fråga för 
Fazer Food Services?

– Matsvinnet har en enorm inverkan på 
miljön. En tredjedel av den mat som produ-
ceras i världen i dag kastas bort och det är 
alldeles för mycket!

Fazer Food Services befinner sig just nu 
i början av en resa när det gäller matsvinn. 
Mycket bra har gjorts, men det tar tid att 
ställa om driften på 1 200 restauranger. Vi 
vill förvandla utmaningen till en möjlighet 
och en ambition är att öka medvetenheten 
om matsvinn, både internt och externt. 

Hållbarhet utifrån ett affärsperspektiv 
handlar mycket om att göra kloka val 
genom hela värdekedjan, exempelvis när 
det gäller de råvaror vi köper in till våra 
restauranger. 

Borde vi se matavfall som en resurs? 
– Ja, ett exempel är hur vi jobbar med 

våra buffér. Självklart vill vi erbjuda våra 
gäster det bästa och servera en komplett 
buffé ända till stängningsdags, men om den 
är komplett ända till sista timmen riskerar 
vi att få en massa matrester över. 

För ett tag sedan besökte jag en av våra 
restauranger i Köpenhamn där resterna 
från gårdagen hade lagts upp i trevliga 
skålar toppade med nya färska örter. 
”Gårdagens mat” hade inte gömts undan i 
slutet av bordet utan presenterades stolt 
framför buffén, något som jag verkligen 
tyckte var inspirerande. All mat är värdefull. 
Någon har lagt ner mycket arbete på att 
producera den och matrester ska inte 
betraktas som sopor! 

SANNA-MARIA 
HONGISTO

Senior Manager, Nutrition &  
Corporate Responsibility,  

Fazer Food Services



Läs mer om 
restaurang Loop 
som grundades  

av Johanna  
Kohvakka på 
sidorna 8–9!

Framtidens  
jordbruk
I takt med att världens befolkning ökar måste 
vi ändra vårt sätt att producera mat. Hur vi 
odlar maten är en sak som är under utveckling. 

Urban inomhusodling kan bidra till att minska både transporter 
och utsläpp. Med hjälp av så kallad ”agtech” kan grönsaker och 
kryddväxter odlas utan vare sig jord eller solljus. I stället odlas 
grönsakerna hydroponiskt, vilket innebär att de växer direkt i vatten 
blandat med växtnäring och med hjälp av en speciell LEDbelysning. 
Genom att odla på höjden, i en så kallad vertikal odling, kan utrym
met inomhus dessutom utnyttjas maximalt. Hydroponiskt jordbruk 
kan också bidra till att anpassa och optimera grönsaker så att de blir 
ännu nyttigare. I Japan odlar Fujitsu exempelvis en sorts sallad med 
lågt kaliuminnehåll i inomhusodlingar, med syfte att förebygga en 
njursjukdom som drabbar 10 procent av Japans befolkning. 

Att odla kött och fisk av celler från levande djur, något som 
en del kallar ”cellulärt jordbruk”, är i dag i stort sett redan möjligt. 
Finless Foods i Kalifornien säger sig tillverka världens första prov
rörsodlade fisk och skaldjur. Celler från levande fisk får växa i en 
bioreaktor till önskvärda former, som exempelvis fiskfiléer. 

Julie Gold är specialiserad på biomaterial och professor på avdel
ningen för biologisk fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göte
borg. Hon forskar på vävnadsteknik, med andra ord möjligheten att 
reproducera organ för mänskliga transplantationer. Julie Gold bör
jade intressera sig för cellulärt jordbruk redan 1997 eftersom hon 
såg många likheter mellan att reproducera organ och odla kött. Men 
utvecklingen av köttodlingen faller på finansiering av forskningen. 

– Maten skulle faktiskt kunna produceras i en livsmedelsfabrik 
i framtiden, precis som yoghurt eller surdeg odlas genom att man 
låter goda bakterier växa, säger hon. 

Julie Gold tror dock att det dröjer ett antal år innan man kan odla 
en saftig biff från levande celler. 

– Det finns många utmaningar, som att hitta rätt teknik för att 
kunna odla större köttbitar, säger hon. Men jag tror att det finns 
flera fördelar med den här tekniken, till exempel att man kan 
eliminera användningen av antibiotika i djurfoder och öka djurens 
välbefinnande. Det skulle också kunna gå att utforma mer hälso
samma köttprodukter, till exempel genom att ersätta animaliskt fett 
med vegetabiliskt fett. 

Hål lbar  mat
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 Jag kan tänka mig att äta insekter  

för att skydda miljön.

1 FRÅGAN

 9  %     7  %     7  %    15  %  
sve r ig e    danmark    norge     f in l and

Källa: Food Services konsumentundersökning, 
YouGov, juni 2018

Ja!

Smakrikt 
utan svinn

Utvecklingen av en mer 
hållbar livsmedelsförsörjning 
innebär naturligtvis en mängd 
utmaningar för både producen-

ter och kockar. Men samtidigt kan utma-
ningarna öppna upp för nya sätt att tänka 
– och tillaga mat på. Zero waste-rörelsen 
är ett exempel.

Matrester och överblivna ingredienser 
åker inte längre direkt i soporna. Det som 
en gång betraktades som avfall ses i dag 
snarare som en resurs för många kockar. 
En del har till och med tagit nollsvinnsmat-
lagning som en djärv och kreativ utmaning. 
Den prisbelönta svenska kocken Paul 
Svensson har startat en popup-restaurang 
i Stockholm som heter ReTaste. Genom 
att ta produkter som normalt skulle kastas 
bort när de närmar sig bäst före-datum 
och förvandla dem till innovativa rätter vill 
Paul Svensson ändra på attityderna kring 
”gammal mat”. Initiativet har fått mycket 
uppmärksamhet. En av gästerna som ätit 
på matsvinnsrestaurangen är  kronprinses-
san Victoria, som har ett uttalat intresse 
för hållbarhet.

i helsingfors serverar finlands första 
nollsvinnsrestaurang Loop luncher som 
till 90 procent består av ingredienser som 
varit på väg att slängas av exempelvis stor-
marknader, grossister och restauranger.

Sanna-Maria Hongisto, chef för nutri-
tion och företagsansvar på Fazer Food 
Services, välkomnar alla slags idéer för att 
minska matsvinnet och hoppas få se fler 
liknande initiativ framöver. 

– Jag tror att vi kommer att få se fler 
cirkulära restauranger och mer öppna kök 
framöver. Kunderna vill ha insyn. I dag vill 
många se hur maten tillagas, men jag tror 
även att avfallshanteringen snart kommer 
att hamna i rampljuset. Vi har sett en stark 
trend kring en önskan om information om 
matens ursprung. I en nära framtid tror 
jag att konsumenterna även kommer att 
kräva att få veta var avfallet hamnar. 



ÄT DEN!
Vattenbehållaren Ooho är en klotfor-
mad förpackning g jord av alger. Du 
kan antingen göra hål i behållaren 
och suga upp vattnet ur den eller 
äta upp hela bollen. Behållaren är 
framtagen för att minska antalet 

plastflaskor och kan användas till alla 
typer av vätskor från vatten till läsk.

FRAMTIDENS

Smarta för-
packningar
mat för med sig mycket förpackningar – och vi nordbor 
är duktiga på att återvinna. Men tänk om förpackningarna 
kunde förstöra sig själva när innehållet tagit slut. Eller till 
och med ätas upp? Den här sortens futuristiska förpack-
ningar är redan här, åtminstone i teorin. Den svenska 
förpackningsinnovatören Tomorrow Machine jobbar på att 
hitta lösningar för framtiden med inspiration från naturen. 
För smartare förpackningar än ägg- eller bananskal finns 
väl knappast? Ett exempel är att lagra olivolja i ett skal av 
socker och bivax. För att få ut oljan knäcker man bara 
skalet. En sådan förpackning kan återvinnas som matavfall.   

JAPANSK SNABBMAT
Ett bra sätt att använda rester och grön-
saker som har börjat bli lite torra är att 

förvandla dem till en trendig japansk snabb-
matsrätt . Okonomiyaki är en typ av street 
food som är väldigt populär i Japan. Rätten 
påminner om en råraka och kan göras på 
i stort sett vad som helst: svamp, kyckling, 
tonfisk, morötter, majs – i princip vad du 
vill – men basen är alltid vitkål och pann-
kakssmet . Namnet okonomiyaki kommer 
från ”okonomi” som betyder ”tilltalande” 

och ”yaki” som betyder grillad.  
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Jag tycker att det är mycket viktigt 

att en lunchrestaurang lagar mat 

på lokala råvaror och ekologiskt 

hållbara ingredienser.

1 FRÅGAN

 19  %   19  %   14  %   27  %  
sve r ig e    danmark    norge     f in l and

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning, 
YouGov, juni 2018

Ja!



Hål lbarhet  Xxxxxxx .
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Loop fyller 
tallrikar  
i stället för 
sop tunnor
På matsvinnsrestaurangen 
Loop är ingen morot för 
ful och ingen gurka för 
krokig. Den ideellt drivna 
restaurangen i Helsingfors 
kittlar smaklökarna med 
miljövänlig kreativitet  
som krydda.

Matsv inn
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E
n brun banan eller en trist rågbrödsski
va är precis lika god och näringsrik som 
de som är helt felfria. Men i mataffären 
väljer de flesta konsumenter hellre ett 
alternativ som ser trevligare ut. Bara i Fin
land åker miljontals fullt ätbara livsmedel 
i soporna eller komposten. Hushåll, buti

ker, restauranger och livsmedelsproducenter slänger 
335–460 miljoner kilo mat varje år.

En finsk organisation med namnet From Waste To 
Taste vill förhindra att mat kastas i soporna. Grun
daren och ordföranden Johanna Kohvakka dömer inte 
människor som slänger mat: hon har trots allt själv 
varit en av dem.

– Jag brukade tänka att mat är biologiskt nedbryt
bar, så det gör inte så mycket att slänga lite rester i 
komposten, säger hon.  

From Waste To Taste vill inte bara driva opinion, 
utan även föregå med gott exempel. Bland annat 
genom att driva Loop, en matsvinnsrestaurang som 
ligger bara ett stenkast från Helsingfors centrum. De
ras luncher och bruncher består till minst 90 procent 
av mat som varit på väg att slängas av stormarknader, 
grossister och restauranger. Organisationens bil, som 
har smeknamnet ”maträddaren”, hämtar upp livsmedel 
hos leverantörerna och kör dem till restaurangköket.

– Vi räddar livsmedel som annars skulle ha slängts 
och förvandlar dem till fina och goda maträtter, förkla
rar Johanna Kohvakka. På det sättet hoppas vi få upp 
ögonen för matsvinn, på ett roligt och avslappnat sätt.

När matbilen kommer väntar en överraskning för 
kockarna som inte vad dagens leverans kommer bli. 

Att inte veta vilka ingredienser man kommer att 
behöva förhålla sig till innebär både utmaningar och 
fungerar som inspiration till menyn. Ibland behöver 
kockarna hitta på helt nya recept – allt beroende på 
vad som finns tillgängligt för dagen. Taina Rauhamäki 
är kock på Loop och berättar att hon ibland har svårt 
att förstå varför vissa saker har slängts.

– Det finns massor att hitta på av sådant som en 
del slänger av vana, exempelvis broccolistjälkar och 
blomkålsblad.

Rauhamäki har jobbat på Loop sedan strax efter 

starten. När hon såg det allra 
första pressmeddelandet från 
den blivande restaurangen 
tog hon snabbt kontakt med 
Kohvakka och sade att hon 
ville vara med.

– Det här är inte bara ett 
kockjobb. Även om det låter 
som en kliché så hjälper vi 
faktiskt också till att rädda 
världen.

Utöver att servera måltider 
samarbetar From Waste To 
Taste också med välgörenhets
organisationer som är i behov 
av matleveranser. Men matsvin
net är så utbrett att det finns 
mer mat än välgörenhetsorganisationerna kan ta 
emot. Därför erbjuds lunchgästerna på restaurangen 
ibland gratis påsar med bröd och Loop använder 
också överblivet bröd till att brygga eget öl.

Restaurangen tar även ett socialt ansvar när det 
gäller rekrytering. Kockarna måste ha stor erfarenhet, 
men de assisteras av personer som kan ha svårt att 
hitta andra jobb och behöver arbetslivserfarenhet och 
referenser, till exempel nyanlända. Projektet är delvis 
finansierat av Europeiska socialfonden.

Loop samarbetar också med andra företag, bland 
andra Fazer. From Waste To Taste och Fazer har till 
exempel försökt samordna sin logistik för att få ner 
kostnaderna och minska sin gemensamma miljöpåver
kan, och man har tillsammans tagit fram recept med 
de livsmedel som slängs mest.

Johanna Kohvakka menar att zero waste är 
en globalt växande trend och att medvetenheten 
kommer att fortsätta öka. Mycket har redan gjorts, 
men mycket arbete återstår också. Den största 
uppgiften är att förändra attityder.

– Även om en druva har ruttnat är resten av 
kartongen fortfarande fullt ätbar, konstaterar 
Kohvakka. Vi vill få alla med oss i kampen mot 
matsvinnet!

”Det här är  
inte bara ett 
kockjobb, vi  
hjälper faktiskt 
också till att 
rädda världen”

Hur jobbar ni med att före-
bygga onödigt matavfall?

– Det gäller att planera or
dentligt för inköp, hantering och 
vilken mat som ska serveras. Vi 
har en metod som vi kallar ”bäs
ta arbetssättet” och som hjälper 
oss att ha en bra planering och 
uppföljning. Vi ordnar också kur
ser i bland annat matlagning, där 
våra kockar förklarar hur man 
kan använda alla delar av råva
rorna för att undvika svinn och 
hur man tar hand om rester.

Hur tror du att restaurang-
erna kommer att minska 
matsvinnet i framtiden? 

– Inom en snar framtid 
kommer ny teknik att under
lätta mätning och kontroll i 
syfte att minska matsvinnet. 
Vi har också sett en tendens 
att allt fler restauranger eli
minerar steg i leveranskedjan 
och köper lokalt, vilket också 
kommer innebära en positiv 
inverkan på svinnet. Samarbe
tet mellan leverantörer och 

restauranger kommer att öka i 
syfte att minska matsvinnet.

Hur kan restaurangerna 
uppmuntra sina gäster att 
minska svinnet? 

– Positiva attityder till 
portionsservering, nudging 
och liknande bidrar till att 
minska svinnet. Samarbetet 
mellan restauranger och deras 
gäster är därför viktigt för att 
minska det svinn som skapas 
av gästerna. 

JONNY ZACKRISSON 
Quality, Environmental 

Health and Safety Manager,  
Fazer Food Services
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I dag kan du beställa det mesta med ett klick. På grund av 
tidsbrist söker många efter bekvämare matalternativ och 
snart kanske din lunch levereras av en robot. Men smak 

och hälsa är lika viktigt som snabb service.

Snabb serc ive

Livet på språng

EN H JÄLPANDE HAND
AI-driven teknik ökar inom hela livsmedelssektorn. Robotar har 
börjat leverera mat till stora företag och universitetsområden i både 
Europa och USA. Den som är hungrig, men inte har tid att gå ut 
och äta lunch, kan göra en beställning via en mobilapp, och få sin 
mat levererad av en robot direkt till skrivbordet . Vilket i sin tur 
kommer förenkla för roboten att lokalisera beställaren.

– En önskan om bekvämlighet utvecklar logistiken, säger Johanna 
Koskenkorva-Tapiala, forskningsansvarig på Fazer Food Services. 
Konsumenterna vill bli nöjda direkt . På längre sikt kan vi förvänta 
oss att få se fler leveranskoncept med drönare som kan lämna 
paket direkt till mottagaren, var som helst med hjälp av GPS, optisk 
precisionsspårning, 3D-avbildning och system för avståndsmätning.

SERVERA MIG NU!
I en tid där många lever under  en 

ständig tidspress är det inte kon-
stigt att det ställs allt högre krav 
på att mat ska finnas tillgängligt 
överallt och konsumeras snabbt .  

Bars och mättande drycker är 
två sorters måltidslösningar som 

efter frågas alltmer av de som inte 
hinner mat eller som ett snabbt 

alternativ när det inte finns tid för 
en längre måltid.

!
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Snabb serc ive

Tid är pengar, brukar man säga, och det 
har aldrig varit tydligare än nu. Tidspressen – 
eller intrycket av tidsbrist – påverkar mycket 

av det vi gör i dag. Inte minst hur, när och vad vi 
äter. Tidspress medför ännu större psykosociala 
riskfaktorer i de nordiska länderna än på andra håll i 
Europa, enligt en undersökning som presenterats av 
Europeiska arbetsmiljöbyrån. 

Nordborna vill utnyttja den lilla fritid de har på ett 
bättre sätt och prioritera annorlunda än tidigare, 
 säger Michael Blaesbjerg, produktchef på Fazer 
Food Services. Matlagning har blivit en börda för 
nästan en fjärdedel av svenskarna och danskarna, 
enligt en undersökning från YouGov. 

– Det innebär även att man vill lägga mindre tid 
på att handla mat och laga middag, förklarar han. 
Men vårt sätt att se på hämtmat har förändrats – 
det duger inte längre med billiga hamburgare och 
pizza. Folk vill äta mat av hög kvalitet och fäster allt 
större vikt vid sin hälsa.

Allt fler finare restauranger hakar på takeaway
trenden, eftersom kunderna är villiga att betala mer 
för hälsosam hämtmat av hög kvalitet. 

Flexibla arbetstider, träning och andra fritidsak
tiviteter innebär att man inte längre håller sig till 
helt fasta mattider. Det har lett till ett behov av 
mer praktiska och flexibla måltidsalternativ. Bland 
annat ett krav på att restaurangerna har något att 
erbjuda hela dagen. Den ökade efterfrågan på att 
kunna äta var och när som helst har också lett till 
att vi småäter mer – men i dag vill vi ha nyttiga och 
naturliga alternativ. 

Färsk eller torkad frukt, färdigskurna grönsaksbitar 
och sockerfria bars är bara några exempel på nytti
ga snacks som människor med en aktiv livsstil gärna 
väljer. En annan trend är ”den fjärde måltiden”. I 
stället för att äta frukost, lunch och middag, lägger 
man till ett lite matigare mellanmål för att stå sig 
mellan huvudmålen som tenderar att bli mindre. 
Med andra ord är mindre portioner men fler mål
tider en tendens som verkar öka. Enligt det globala 
dataanalysföretaget Nielsen har mellanmålsförsälj
ningen ökat med 3,4 miljarder dollar globalt under 
2017. Det är inte småpotatis!

SNABBT OCH ENKELT
I dag finns det många webbtjänster och appar som går att 
använda för att förbeställa mat och gå förbi kön när det är 
dags att att hämta den. Det gör det lätt att kolla menyn, 
beställa och betala i förhand. Det nystartade företaget 
Say2eat använder chattrobotar för att kunderna ska kunna 
skicka beställningar till restaurangerna via Facebook Mes-
senger, Amazon Echo eller med ett sms – utan att behöva 
vänta i telefon på att någon ska ta beställningen.
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När jag väljer lunchrestaurang är det 

viktigt för mig att den har ett bra 

utbud av take away.

1 FRÅGAN

 31  %   28  %   29  %   29  %  
sve r ig e    danmark    norge     f in l and

Källa: Food Services konsumentundersökning, 
YouGov, juni 2018

Ja!
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Äta solo!

antalet singelhushåll i Europa ökar eftersom allt 
fler vuxna lever ensamma. Samtidgt ökar den äldre 
delen av befolkningen, vilket är ytterligare en anledning 
till ett allt större behov av flexibla måltider. Det går 
fortfarande att köpa familjepack, men det finns en väx-
ande efterfrågan på matportioner anpassade för bara 
en person. Det utformas även mer hushållsapparater 
för mindre hushåll, som diskmaskiner med plats för 
porslin för två. Men att äta ensam kan kännas jobbigt 
för många, särskilt på restauranger med bordsservering 
av kypare. Ichiran är en nudelrestaurang i Japan och 
USA som minskar det eventuella sociala obehaget med 
att äta ensam genom att undvika mänsklig interaktion 
vid beställning och servering. Gästerna skriver ner sina 
matbeställningar på papper och maten serveras via en 
lucka i ett enskilt bås.

 
Enligt en årlig undersökning på Fazers 
restauranger vill gästerna ha mer flexi-
bilitet och fler praktiska lösningar. Kan 
du ge några exempel på det?

– Folk äter i allt större utsträckning när de 
är hungriga, snarare än att gå efter klockan 
och äta på bestämda tider. Därför måste vi 
täcka hela dagen. I Danmark förser vi våra 
gäster med mat och mellanmål hela dagen 
genom att erbjuda frukostlösningar, mindre 
mellanmål innan lunchen, en sallad eller 
smörgås att ta med när de går från jobbet 
eller hämtmat till middag. Vi försöker hela 
tiden hålla jämna steg med de senaste tren-
derna för att tillgodose gästernas behov och 
önskemål och göra deras vardag enklare.

Beskriv Fazers nya, mer flexibla  
koncept. 

– Vi har två lösningar: Den ena är en 
webbutik där våra gäster kan beställa dagens 
meny och andra delikatesser som hämtmat. 
Ett annat koncept som är på gång är att våra 
gäster kan plocka upp en måltid ur Fazers 
frys och betala med sina mobiltelefoner. 
Då slipper man lägga tid på att handla och 
laga, eftersom det bara är att värma maten. 
Dessutom är alla måltider tillagade av våra 
passionerade Fazer-kockar. Våra gäster kan 
också välja ett mellanting: de lagar sin egen 
mat, men vi tillhandahåller recept och huvud- 
ingredienser. 

 
Tror du att många är beredda att sluta 
äta tillsammans? 

– Jag tror inte att vi kommer att upp-
leva det på våra restauranger. De flesta 
människor vill umgås och äta lunch tillsam-
mans med sina kollegor. Det vi däremot ser 
är att fler och fler människor jobbar hemma 
och när de är ute och reser. Det måste vi 
ha i åtanke och kunna erbjuda fler alternativ. 

MICHAEL BLAESBJERG
Product Manager,  

Fazer Food Services, Danmark

Snabb Serv ice

varför ge dricks till pizzabudet när självstyrande 
bilar kan göra jobbet? I USA har Domino's Pizza och 
Ford ett samarbete med pizzaleveranser. I teststudien 
får kunderna ange ett nummer på en pekskärm som 
sitter på utsidan av bilen. Då öppnas bildörren så att 
de kan ta sin pizza som hålls varm i en behållare. Enligt 
de första testerna som har genomförts i Michigan 
säger de flesta kunder ”tack” till bilen när de har fått 
sin pizza.

Jag tycker det är mycket viktigt att 

restaurangen har snabb service så att jag 

inte behöver vänta så länge på min lunch.

1 FRÅGAN

 31  %   36  %   34  %   43  %  
sve r ig e    danmark    norge     f in l and

Källa: Food Services konsumentundersökning, 
YouGov, juni 2018

Ja!

Tack!
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Smarta data kan användas för att 
odla mat på ett mer effektivt sätt, bland 
annat genom sensorsystem som styr 
vatten,  näringsämnen och atmosfäriska 
förhållanden. Local Roots i Los Angeles är 
ett av många företag som flyttar odlingen 
inomhus. De odlar grönsaker i så kallade 
TerraFarms som är tillverkade av fraktcon
tainrar. I stället för att vara beroende av 
solljus frodas växterna i behållare med hjälp 
av LEDbelysning. 

Dessutom bidrar teknik till att göra 
mattjänsterna mer bekväma, via appar  
där kunderna kan beställa i förväg, slippa köer och 
få maten levererad av drönare och robotar.

Det är inte oväntat att Amazon går 
i bräschen med AIlösningar som gör 
mattjänster mer bekväma. Ett exempel är 
Amazons Dash Replenishmenttjänst som 
gör det möjligt för uppkopplade hushålls
maskiner, som exempelvis ett kylskåp, att 
automatiskt beställa hem basvaror när de 
är på väg att ta slut. Amazon Echo i sin tur 
är en röststyrd enhet där användarna kan 
tala med den virtuella assistenten Alexa, 
som kan ta upp önskemål och sedan hjälpa 
till att beställa hem varor. Ett tredje är mat
butiken Amazon Go i Seattle. Här behöver 
kunderna inte gå via kassan överhuvudtaget. 
Amazon Go använder samma typ av teknik 
som finns i självkörande bilar: datorseende, 
sensorer och djupinlärning, så att kunderna 
kan gå in, plocka ner sina matvaror i en 
påse och gå ut.

Smarta itsystem kan också hjälpa till i 
kampen mot matsvinnet. Det nystartade 
svenska företaget Deligate hjälper livsmed
elsbutiker att hålla bättre koll på produk
ternas bästföredatum, minska sitt matsvinn 
och lägga mindre tid på inventering. 
Deligate vann ett pris för sin smarta app på 
FoodTechmässan i Örebro i mars 2018.

Detta är bara några exempel på hur 
foodtech banar väg för ökad bekvämlighet 
– och kanske i det långa loppet kan hjälpa 
till i kampen för att rädda vår planet.

Vad händer när 

Mat möter  
teknik?
Foodtech har beskrivits som 
brytpunkten mellan mat och 
teknik, där teknik och insamling 
av data används för att förbättra 
jordbruket, livsmedelsindustrin, 
produktionen och distributionen 
av mat. Det pågår fortfarande 
en livlig debatt kring hur det 
nya begreppet ska definieras, 
men tekniken har utan tvekan 
ett allt större inflytande på 
livsmedelsvärlden. 

APPAR SOM 
RÄDDAR MAT
Appen Karma har räddat 
drygt 140 ton mat sedan 
den digitala lösningen 
lanserades 2016.
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Hä l sa  och  vä lbe f innande

Även om antalet personer som kallar sig 
strikta veganer eller vegetarianer fortfarande 
är relativt få, så ses köttfria alternativ på 
restauranger och i mataffärer inte längre som 
underordnat köttet. I dag är vegetariskt ett 
likvärdigt val som även allt fler köttätare väljer 
då och då. I genomsnitt 25 procent av delta
garna säger att de har ändrat sina kostvanor 
och dragit ner på kött under det senaste året, 
enligt YouGovs nordiska rapport om mat och 
hälsa 2018. För den här gruppen är den främ
sta drivkraften en önskan om att förbättra 
hälsa och välbefinnande, följt av omsorg om 
djurens välfärd och vår planet. – Jag tror att 
det här blir en långvarig trend eftersom det är 
vad världen behöver. Dagens köttkonsumtion 
är inte hållbar ur ett hälsoperspektiv, säger 
RuneChristoffer Dragsdahl, generalsekrete
rare för Danmarks vegetariska förening.

– Däremot kommer drivkrafterna sannolikt 
att växla när yngre generationer växer upp. 

Samma studie från YouGov visar att det 
har blivit en av de viktigaste identitetsmarkö
rerna för yngre personer att äta vegetariskt.

– Dagens unga växer upp med uppfatt
ningen att det är dåligt för planeten att 
äta kött, och de är mycket engagerade i 
hållbarhetsfrågor. När den här generationen 
konsumenter växt upp kommer den 
aspekten förmodligen bli deras främsta 
drivkraft, tillsammans med hälsan, säger 
Rune Christoffer Dragsdahl.

 I dag väljer allt fler att bli flexitarianer 
eller ”semivegetarianer”. Det innebär att 
man äter vegetariskt de flesta av veckans 
dagar men tillåter sig att äta kött då och då. 
Att få unna sig något extra är fortfarande 
viktigt för människors välbefinnande, men 
på ett mer balanserat sätt. Och när man 
väl väljer kött väljer många att unna sig ett 
ekologiskt kött av hög kvalitet.

– Veganer och vegetarianer representerar 
idealet, men de kommer fortfarande att 
vara en minoritet i framtiden, jämfört med 
antalet flexitarianer – som jag tror kommer 
att växa snabbare.

Samtidigt tror 85 procent av aktörerna 
inom livsmedels och restaurangbranschen 
att det håller på att ske ett proteinskifte, 
enligt en undersökning av Macklean*. Det 
innebär att allt fler kan komma att välja 
växtbaserat protein i stället för kött, men 
också att man är selektiv i sitt val av anima
liskt protein.

En ökad medvetenhet kring 
hälsofrågor börjar få effekt på 
livsmedelsmarknaden. Mycket 

tyder på att vi har nått en 
vändpunkt där vego har blivit 

mainstream.

* En enkät med hundra personer inom livsmedels-
industrin som genomfördes under 2018 av Macklean, 
ett svenskt konsultföretag för livsmedelsindustrin. 
Studien genomfördes i samarbete med Livsmedels-
Föreningen, en intresseorganisation för personer som 
är verksamma inom hela livsmedelskedjan. 

Den gröna revolutionen

1 FRÅGAN

sv e r ig e    danmark    norge      f in l and

31  %   23  %  23  %   41  %
Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning, 

 YouGov, juni 2018

Jag är intresserad av att äta mer 

vegetabiliskt protein som seitan, 

pulled havre, sojafärs eller liknande 

för att skydda miljön.

Ja!
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VÄX TB ASERAT KÖT T
the impossible burger är en vego-burgare som 
doftar, fräser och påminner om kött som tagits 
fram av en grupp forskare, lantbrukare och 
kockar i Silicon Valley i Kalifornien. Burgaren 
består av flera växtbaserade ingredienser som 
vete, kokosolja och potatis, men burgaren. Det 
är ingrediensen heme som ger den köttliknande 
effekten. Heme är en beståndsdel som finns i 
kött, men även i vissa växter som exempelvis 
sojarötter. Vego-burgaren har blivit en snackis 
eftersom den till och med avsöndrar ”köttsaft” 
när man tar en tugga av den. En annan trend är 
gammaldags köttbutiker med ett helt växtba-
serat utbud. Den holländske lantbrukaren Jaap 
Korteweg öppnade The Vegetarian Butcher i 
Nederländerna efter att han själv blivit vege-
tarian och hade svårt att hitta produkter som 
han tyckte smakade gott. Företaget producerar 
vegetariskt bacon, vego-köttbullar och varmkorv 
av växtbaserat protein bland annat från lokalt 
odlade lupiner och ärtor. Bland utbudet finns 
även fiskfri ”tonfisk” som är gjord på vasslepro-
tein och soja. Kortewegs mål är inte bara att 
förse vegetarianer med bra mat utan även att få 
köttälskare att uppskatta hans produkter.

VEGETARI SK  GOURMETMAT
samtidigt som många väljer proteiner som 
liknar kött till utseende, smak och konsistens, 
har grönsakerna i sig fått en renässans. I dag 
ser många kockar grönsaker som en innovativ 
utmaning, samtidigt som de hela tiden är på jakt 
efter ovanliga grönsaker. 

Förra året beslöt stjärnkocken Mathias 
 Dahlgren sig för att stänga sin gourmetrestau-
rang på Grand Hôtel i Stockholm för att i stället 
öppna den lakto-ovo-vegetariska restaurangen 
Rutabaga. 

På Michelin-restaurangen Geranium i Köpen-
hamn – utsedd till en av världens mest hållbara 
restauranger – vill kockarna inte bara förföra 
kött- och fiskälskare. De frestar också med en 
avsmakningsmeny som är helt vegansk men med 
samma toppklass som resten av deras mat. 

PORTIONSKONTROLL 2 .0 
människor börjar bli mer medvetna om 
effekten av överkonsumtion, både för planeten 
och för den egna hälsan. Många justerar sina 
kostvanor och strävar efter balans, i samklang 
med den gamla svenska filosofin om att lagom 
är bäst. Utöver att man skär ner på ”dålig” mat 
som socker, processade livsmedel och rött 
kött finns också en ökande medvetenhet om 
portionsstorleken på våra tallrikar. Många börjar 
inse att en viktig del av en hälsosam livsstil är att 
äta med måtta. Det här är dock inte ett nytt 
koncept. Invånarna på ön Okinawa i Japan har 
en väldigt hög levnadsålder. Många studier har 
genomförts under åren för att ta reda på hem-
ligheten bakom deras långa, friska liv. Det upp-
täcktes att Okinawas invånare i många hundra 
år har följt principen om ”Hara Hachi Bu”, vilket 
betyder att äta tills man är ”nästan mätt”. 
När portionerna är mindre blir det också 
viktigare att allt på tallriken ger bra näring: stora 
mängder pasta tenderar därför att få ge vika för 
mer näringsrika nykomlingar som zucchininudlar, 
så kallade zoodles och lins- och bönpasta.

Det våras 
för växt-
baserat
Även om allt fler går över till 
vegetarisk mat vill man inte 
kompromissa med vare sig 
smak eller upplevelse. Utbudet 
av växtbaserat protein växer. 
Det finns till och med veganska 
korvar och hamburgare som 
luktar och smakar som kött 
– och till och med innehåller 
”köttsaft”. 

Ovan: världens första 
”plant-butcher”, 

Jaap Korteweg. Till 
vänster: en maträtt 

från den danska 
stjärnrestaurangen 

Geranium. 
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Hur arbetar Fazer med näringslära i allmänhet? 
– Näringslära, hälsa och hållbarhet är mycket viktiga 

fokusområden för oss. Vi vill utveckla hälsosamma 
produkter som ger rum för njutning, eftersom vi 
tycker att man ska kunna äta hälsosamt och samtidigt 
trivas med livet. Vi investerar tid och pengar i att 
utveckla näringsriktiga livsmedel och Fazer har en 
forskargrupp där många av oss har bakgrund inom 
näringsforskning.

Vad tittar Fazer på när det gäller personlig kost?
– Ett av de mest intressanta områdena handlar 

om den bakteriella arvsmassan i tarmen. Att äta mat 
som fiberrika spannmål, bär och rotfrukter kan ha en 
positiv effekt på tarmfloran. Kopplingen mellan hjärna, 
och tarm plus maten vi äter kan påverka både humör, 
prestation och hälsa. 

Beskriv Fazers forskning.
– I vårt forskningsprogram Brainhow undersöker 

vi vilka typer av livsmedel som i kombination med 
sömn, fysisk och psykisk träning och återhämtning 
kan förbättra den kognitiva förmågan. En holistisk 
syn på näringstillförsel hjälper människor att hålla 
sina energinivåer på topp. Vi har genomfört studier 
i Finland där vi erbjuder ”hjärnvänlig” mat i våra 

restauranger och digitala hjälpmedel som hjälper 
användaren att hålla koll på måltider, sömn, motion 
och kostvanor. Vi är intresserade av att ta reda på om 
deltagare som äter mer regelbundet har mer energi 
under hela dagen och om de slipper ”dippen” efter 
lunch om de äter kost som tagits fram med tanke på 
att vara bra för hjärnan. Hjärnvänlig mat kommer att 
bli ett stort område inom den närmaste framtiden.

Kommer vi få se fler nyheter inom personlig 
kost?

– Att kunna testa sig själv för att se hur matvanorna 
påverkar hälsan kommer att bli stort. Vi följer ständigt 
forskningen och marknaden inom det området.  
I dag är det möjligt att ta blodprover för DNA-tester 
och metabola parametrar på marknaden, men de är 
ganska osäkra rent vetenskapligt och dessutom dyra.  
I framtiden kommer analyserna att bli mindre invasiva, 
mer tillförlitliga och mycket billigare. I stället för att ta 
ett blodprov kommer testet kunna göras med hjälp av 
saliv eller svett från huden.

Personligt anpassad kost är en enormt stark trend, 
särskilt i västvärlden. Vi håller ögonen på det här 
området och undersöker möjligheterna att samarbeta 
med olika universitet och forskningsinstitut för att öka 
vår kunskap och föra den vidare till våra kunder.

Skräddarsydd mat
I dag finns ett växande intresse för personligt anpassad kost och för hur 
det vi äter påverkar oss både fysiskt och mentalt. Personligt anpassad kost 
är en trend på väg uppåt och ett viktigt område för Fazer. 

ULRIKA 
GUNNERUD

Senior Manager, Research,  
Fazer Group

HJÄRNVÄNLIGT
Mörk choklad innehåller magne-
sium som kan förebygga trötthet 
och flavanoler från kakao som kan 
hjälpa till att bevara elasticiteten 
i blodkärlen och bidra till ett 
normalt blodflöde.

Hälsa  och  vä lbe f innande
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En modern burgare behöver inte innehålla 
vare sig kött eller gluten, enligt matbloggaren 
och kokboksförfattaren Martin Nordin. I sin bok 
Gröna burgare från 2017 utmanar han föreställ
ningarna om vad en hamburgare ska innehålla 
– och hur den ska se ut. Burgaren som visas här 
på bilden är Nordins tolkning av hur hälsosam 
snabbmat kan se ut 2019: en vegansk biff gjord 
på saltrostad sötpotatis och linser med högt 
proteininnehåll, lök och dulsealger kokta i vitt 
vin. Burgaren är toppad med cashewnötsmör, vit 
kimchi och färska örter och serveras i romansal
ladsblad i stället för bröd.

Vegansk 
snabbmat
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1 FRÅGAN

sv e r ig e    danmark    norge      f in l and

 23  %  18  %   17  %   28  %
Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  

YouGov, juni 2018

Jag är intresserad av att sluta äta 

kött helt och hållet eller bara äta  

kött vid speciella tillfällen för att 

skydda miljön.

Ja!



Framt idens  mat
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Framtiden  
är serverad

Vad vi äter påverkar både miljön och vår hälsa. 
Därför är det viktigt att vi tänker till kring vilka 

 ingredienser vi använder och provar nya  
ingredienser eller tar vara på råvaror som 

glömts bort i köket.

ätbara kryp
Insekter är en bubblare när det gäller 
protein. Redan 2013 rekommende
rade dock FN insekter som en bra 
näringskälla på grund av överfiske 
och som ett sätt att bekämpa kli
matförändringarna. Men hittills 
är Finland och Danmark de enda 
nordiska länder som tillåter insekter 
som livsmedelsingrediens. I Finland 
har Fazer tagit fram ett av världens 
första ”insektsbröd” som innehåller 
malda syrsor.  

veganskt protein
Vi kommer att få se mycket 
mer av växtbaserat protein 
nästa år. Tempeh är ett 
indonesiskt veganskt protein 
traditionellt gjort av soja
bönor som fermenterats. 
Nu finns det även en svensk 
variant gjord på gula ärtor 
som produceras på Öland.  

flower power
Ätliga växter och blomblad 
är inget nytt, men nästa års 
rätter kommer uppläggning
arna blomstra som aldrig förr, 
särskilt i sociala medier. För vi 
njuter ju inte bara med våra 
smaklökar. Även om inte alla 
blommor smakar så mycket, 
finns det bevis för att vi äter 
med alla våra sinnen. Och 
blommor kan verkligen göra 
en anrättning vackrare. Läs 
mer om sensorik på sidorna 
27–30.

gå på näringsjakt
Livsmedel som är naturligt näringsrika, som groddar och 

mikrogrönt, blir alltmer eftertraktade. Eftersom hela 
livskraften i en växt eller grönsak finns koncentrerad i fröna 
och i groddbarna är de väldigt näringsrika. I USA har många 

livsmedelsföretag insett att allt fler konsumenter har blivit 
”näringsjägare” och har börjat ange produkternas näring

stäthet på förpackningarna.

naturligt gott
Att leta mat ute i naturen var helt naturligt för 
våra mor och farföräldrar, som ofta plockade ät
liga ogräs och vilda växter. I dag ger sig många av 
de nordiska stjärnkockarna ut och letar vilda deli
katesser som ramslök, nässlor och kirskål till sina 
restauranger. Till vänster ätbara ramslöksblad. 

11 ÄTBARA 
SAKER ATT 
HA KOLL PÅ  
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glutenfritt, tack!  
Vill du dra ner på gluten men 
älskar pasta? I dag finns det 
massor av glutenfria alter
nativ att välja mellan. Bland 
annat pasta som är gjord av 
grönsaker eller bönor – som 
den här röda linspastan. 
Smakrik, färgglad och med 
högt proteininnehåll.

merroir 
Havet rymmer mer än bara fisk 
och skaldjur. Alger har blivit 
en alltmer vanlig råvara, och är 
dessutom en hållbar ingrediens. 
Sjökorall, eller samphire, är trots 
namnet ingen korall utan en växt 
som trivs i havet och på stränder. 
Den krispiga gröna sjökorallen är 
dock ingen nykomling i köket: den 
nämns som en delikatess redan i 
några av Shakespeares berättelser. 
Det finns också ett växande 
intresse för kustnära växter som 
saltörter, glasörter och havssallat.

mat med en boost
Det är inte svårt att få i sig rätt näring i dag. Vi ser 
till exempel allt fler lösningar där råvaran boostats 
med något extra, exempelvis nudlar med spirulina. 
Spirulina är en blågrön mikroalg som är full av kraft. 
Den betraktas så näringsrik att Nasa  till och med har 
studerat den som ett möjligt ”rymdlivsmedel”. Den 
höga koncentrationen av näringsämnen, i kombination 
med den låga vikten, gör att algen passar särskilt bra 
att ta med sig på rymdresor. 

goda bakterier
Fermenterade grönsaker har ätits på olika sätt över hela världen under många 
århundraden och är en utmärkt källa till så kallade goda bakterier. Tyskland har 
sin surkål, El Salvador sin curtido och Korea sin kimchi. Mjölksyrade grönsaker 
sägs vara bra för matsmältningen och ger på köpet extra smak åt massor av 
rätter. Läs mer om mat som är bra för tarmen på sidan 23. 

tillbaka till rötterna
En del grödor som odlades i 
Sverige för flera hundra år sedan 
har varit på väg att försvinna 
från våra kök. Ett exempel är 
gråärtan som var en stapelvara i 
det nordiska köket på 1400 och 
1500talen. I dag är en del av 
dessa traditionella grödor på väg 
tillbaka, tack vare flera engagera
de lantbrukare. 

kött utan kött 
Vem behöver egentligen äta 
kyckling, fläsk eller nötkött varje 
dag? Varför inte prova ett veganskt 
protein som omväxling? Pulled 
oats (havre) och jackfruit är två 
alternativ till animaliskt kött. 
Jackfruit kallas ibland för ”fooled 
pork” på grund av sin likhet 
med animaliskt kött. Fruktköttet 
kan exempelvis marineras i en 
rökig hickorymarinad om man vill 
efterlikna pulled pork. Läs mer om 
vegetariskt kött och ”plantbutch
ers” på sidan 15.



Hål lbarhet  Xxxxxxx .
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Mat  med mening

”Vi är vandrande 
ekosystem som 
behöver mångfald”
DEN POPULÄRE KOCKEN NIKLAS EKSTEDT är mest 
känd för sin prisbelönta restaurang Ekstedt och som 
programledare för matlagningsprogrammet Niklas mat 
i SVT. I höst kommer han också producera tv-program-
met Four Hands Menu för Viaplay.
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K
ocken Niklas Ekstedt är kanske 
mest känd som programledare 
för matlagningsprogrammet Niklas 
mat i SVT. Men för några år sedan 
upptäckte han journalisten Henrik 

Ennarts artiklar om ”blå zoner” – som man 
kallar olika områden i världen där människor 
lever längre och lyckligare liv än någon annan
stans. Niklas Ekstedt och Henrik Ennart slog 
sig ihop för att försöka ta reda på varför folk 
är friskare och lever längre i de blåa zonerna. 
Resultaten har samlats i en bok som släpptes 
2015, tillsammans med en samling recept på 
”blå mat”.

Boken blev en succé och förra året släppte 
duon en ny bok som heter Happy Food, där 
de fortsätter att utforska hemligheterna 
bakom ett långt och friskt liv. Den här gången 
ligger fokus på den växande vetenskapliga 
forskningen kring tarmflora och psykisk 
hälsa. Författarnas slutsats är att det finns ett 
nära samband mellan vad vi äter och hur vi 

känner. Kanske är det inte en tillfällighet att 
magen kallas för vår ”andra hjärna”? Bokens 
budskap är att insikterna kan få omvälvande 
konsekvenser för vår kosthållning. Niklas 
Ekstedt tror på en varierad kost, och särskilt 
att ett brett urval av växtbaserade, fiberrika 
livsmedel kan ha en mycket positiv effekt på 
vårt humör och psykologiska välbefinnande.

– Vi är vandrande ekosystem som behöver 
allt, säger Niklas Ekstedt. Under de senaste 
åren har det varit för mycket fokus på att 
utesluta saker ur kosten, som socker och kol
hydrater. Det har lett till att vikten av fibrer, 
vitaminer och en varierad kost har kommit i 
skymundan.

Författarduons kommande bok Happy Food 
2.0 undersöker hur vissa vitaminer samverkar 
på ett positivt sätt. Till exempel om förde
larna med Cvitamin kan öka i kombination 
med vissa andra livsmedel. Ett annat avsnitt 
belyser om vissa grönsaker, som tidigare 
ansågs ha lågt näringsvärde, kan omprövas 

mot bakgrund av den nya forskningen kring 
tarmhälsa. Niklas Ekstedt menar också att 
olika trender, som går ut på att utesluta hela 
livsmedelsgrupper i jakten på en diet som ska 
funka som quickfix för alla, i värsta fall kan 
leda till stora hälsoproblem. 

– Vår kosthållning måste bli mer skräddar
sydd, säger han. Vi har mycket individuella 
tarmfloror och smälter maten på olika sätt. 
I framtiden kommer vi att bli mer medvetna 
om vilka livsmedel som får oss att bli glada 
och må bra, och vi kommer att anpassa 
kosten utifrån det med hjälp av appar eller 
konsulter som är experter på personlig kost.

Niklas Ekstedt menar att restaurangerna 
också behöver ha ett skräddarsytt tillväga
gångssätt och lägga till lokala råvaror och 
växter på menyn. Där menar han att Norden 
har mycket att erbjuda. 

– Det är viktigt att titta på näringsvärde 
och vitaminer i olika grödor och växter som 
finns lokalt, i stället för att bara lägga till ”da
gens hetaste superfood” i en rätt, säger han.

I HAPPY FOOD 2.0 tittar för fattarna närmare 
på hälsofördelar hos vissa växter som inte fått 
så mycket uppmärksamhet tidigare. Ett exempel 
är karljohanssvampen som innehåller mycket 
fibrer. Beska grönsaker som rödbladig sallad (lollo 
rosso) och rosensallat (radicchio) är något Niklas 
Ekstedt rekommenderar oss att äta mer av, efter-
som han tror att de är bra för matsmältningen. 

t r e n d r a p p o rt  o m  f r a m t i d e n s 
m at  21  
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1 FRÅGAN

sv e r ig e     danmark      norge    f in l and

 38 %    36 %    39 %   39 %

Redo för  
matterapi? I takt med att det moderna livet blir alltmer 

kaotiskt och stressigt börjar allt fler intressera 
sig för olika typer av egenvård. Vi vill inte bara ta 

hand om våra kroppar utan även sköta om våra 
hjärnor. Förra året rapporterade tidningen Forbes 
att dagens konsumenter värderar sin hälsa högre 
och spenderar mer på den än materiella ting. Defi
nitionen av hälsa och välbefinnande har förändrats, 
nu vill allt fler få en holistisk bild av hela sin hälsa. 
Det innebär ett tillstånd där både den mentala, 
fysiska och emotionella hälsan är i balans. Det 
poppar upp allt fler appar som övervakar allt från 
kost och vätskenivåer till stress och sömn. 

när man lever i en hektisk tillvaro kan det vara 
svårt att göra rätt val. Fazer vill göra det lättare för 
människor att välja rätt i vardagen och har därför 
inlett ett utvecklingssprogram, Brainhow. En del av 
projektet är ett samarbete med Nokia och Nightingale 
Health. Målet är att hitta nya holistiska verktyg som 
hjälper människor ta kontroll över sin hälsa genom att 
kombinera kunskap om mat med teknik.

i forskningsprojektet erbjuder Fazer hälsosamma 
måltider som har tagits fram för att vara bra för 
hjärnan och den kognitiva prestationsförmågan. Tek-
nikföretaget Nokia står för den digitala bevakningen av 
deltagarnas livsstil. Med hjälp av avancerad molnana-
lysteknik blir det enklare att hålla koll på stress, åter-
hämtning och sömn. Den tredje aktören Nightingale 
Health är ett bioteknikföretag med expertis inom 
blodanalys som bidrar med omfattande mätningar av 
hälsoinformation från de blodprov som tas av delta-
garna under studien. Syftet är att få fördjupad kunskap 
om vilken effekt olika slags kost har på produktivitet, 
kognitiv prestationsförmåga och livskvalitet. Resultaten 
av studien väntas bli tillgängliga i slutet av 2018. 

Teamwork för  
ett sundare liv

Äta är inte längre något vi endast gör för 
att vi är hungriga eller för njutnings skull.  

Mat blir alltmer ett verktyg för att  
stärka vår hälsa och vårt psyke. 

När jag köper mat- och dryckesvaror som gör  

anspråk på att ha specifika hälsoeffekter är jag mest 

intresserad av sådana som påstås ge mer energi.

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  
YouGov, juni 2018

Ja!
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GRÖNT SOM 
GÖR GOT T

Broccoli innehåller mycket 
folsyra som är viktigt för 

normala psykologiska 
funktioner liksom för 

immunförsvaret . 

Mat  med mening

robert brummer  är professor i gastroenterologi och 
klinisk nutrition och chef för en forskningsgrupp vid 
Örebro universitet som undersöker sambandet mellan 
näringsintag, tarmhälsa och hjärnan. Brummer har forskat 
på näringsintag och tarmhälsa sedan början av 1990-talet 
och säger att den senaste forskningen visar hur mycket 
tarmfloran faktiskt påverkar hjärnan, med indikationer 
på att en ohälsosam tarm kan kopplas till stress och 
depression.

– Tarmen och hjärnan är ännu mer sammankopplade 
än vad jag trodde när jag började min forskning, säger 
Robert Brummer. Den mest intressanta insikten är att 
inflammationer i kroppen har en mycket negativ effekt på 
hjärnan. Men om tarmens immunsystem fungerar väl kan 
vi lindra eller förhindra inflammation, vilket har en positiv 
effekt på vårt psykiska välbefinnande.

Forskningsgruppen för interaktioner mellan nutrition, 
tarmhälsa och hjärna vid Örebro universitet samarbetar 
just nu med Fazer i Brainhow-programmet.

– Vi tittar till exempel på hur vi kan stödja Fazers forsk-
ning med hjälp av våra moderna labbmetoder. Vi deltar 
också i ett projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet som 
är inriktat på kostfiber och hälsa. Läs mer om Brainhow 
på sidorna 16 och 25. 

Viktigt  
samband

Forskarna undersöker 
sambandet mellan 

tarmen, hjärnan och 
vår psykiska hälsa. 

Den här trenden förstärks av nya insikter från 
vetenskaplig forskning om tarmhälsa som visar 
att magen kan påverka vårt fysiska och psykiska 
välbefinnande. 

Ett snabbt växande forskningsområde är 
kopplingen mellan tarm och hjärna. Vissa insikter 
tyder till och med på att en tarm som inte mår bra 
kan vara kopplad till stress och depression. Detta 
sammanfaller med en deklaration från Världshäl
soorganisationen (WHO) 2017 om att depression 
är det näst största handikappet globalt, med totalt 
över 230 miljoner drabbade i världen. 

Forskning har även visat att tarmen och 
hjärnan kommunicerar med varandra: om 
tarmen inte är nöjd skickar den signaler om 
det till hjärnan. På samma sätt kan en orolig 
hjärna signalera till tarmarna. Med andra ord 
kan din kost påverka din hjärna och kognitiva 
förmåga. En stor nyhet i forskningsvärlden är att 
man upptäckt att Parkinsons sjukdom kan ha sitt 
ursprung i tarmen. Det kan få stor inverkan på 
framtida behandlingar av patienter och bidra till 
att förebygga sjukdomen enligt Robert Brummer, 
professor i gastroenterologi och klinisk nutrition 
vid Örebro universitet. 

”Tarmen och hjärnan är ännu mer sammankopplade 
än vad jag trodde från början.” Robert Brummer

sv e r ig e     danmark      norge    f in l and

 58 %    62 %    55 %   65 %

När jag köper mat- och dryckesvaror som 

säger sig ha effekt på hälsan är det mat som 

är bra för tarmhälsan och immunförsvaret 

som är mest intressanta för mig.

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  
YouGov, juni 2018

1 FRÅGAN

Ja!



varför lägga en förmögenhet på hudvård om det 
räcker att äta sådant som är bra för huden? Just nu 
pågår det en överlappning mellan skönhetsindustrin och 
livsmedelsindustrin. Ingredienser som kollagen och ak-
tivt kol, som är vanliga i antiaging-krämer, syns nu även i 
vissa smoothierecept. Experter inom skönhet och hälsa 
har börjat undersöka hur vissa livsmedel kan bidra till 
att ge huden lyster. Skönhetsredaktören Maria Ahlgren 
har skrivit boken Beautyfood, som släpptes på svenska 
och engelska i början av 2018. 

– Jag spenderar minst lika mycket tid i köket som i 
badrummet. Även om jag älskar högteknologiska serum 
och askungemasker, vill jag också mata huden inifrån 
med rätt mat.

Foto av Lina Eidenberg Adamo från boken 
Beautyfood av Maria Ahlgren (Norstedts).
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Mat  med mening

Beauty food

FRAMÅT FÖR  
FERMENTERAT

Kombucha är en typ av fermenterat te 
som blivit en snackis det senaste året . En 
del restauranger och kaféer gör sina egna 

varianter, däribland Rawduck i London som 
kallar sig ”Europas första kombuchabar”. 

En skvätt kombucha fungerar också bra för 
att boosta en smoothie.



Fazer lägger stora resurser på 
forskning inom hälsa och så kallade 
”brain-friendly food”. Varför är det 
viktigt?

– Det är inte bara våra kroppar som 
behöver rätt energi och näring. Att vi får i 
oss rätt mineraler och vitaminer är också 
viktigt för vår hjärna. För att kunna lära sig 
nya saker är det viktigt att mata hjärnan 
med bästa möjliga näring. Vi kallar det för 
”brain-friendly food”. Hjärnvänlig mat är 
relevant för flera olika åldersgrupper. Hos 
barn till exempel, kan rätt sorts mat ha 
inverkan på hjärnans utveckling. Och när 
det gäller äldre personer kan maten ha in-
verkan på vitalitet och kognitiva förmågor. 

Vi vill öka vår förståelse av ett holistiskt 
välbefinnande och hjärnhälsa. Därför har 
Fazer-koncernen under de senaste två 
åren drivit ett projekt som kallas Fazer 
Brainhow. Målet är att få vetenskaplig 
kunskap och nya insikter om hur livsmedel 
i kombination med olika livsstilsfaktorer 
kan påverka våra hjärnor och vårt välbe-
finnande. 

För att få en bra överblick har vi valt att 
samarbeta med olika experter på hjärnans 
funktion och på sömn och mindfulness . 
Utifrån de insikter vi får från vår forskning 
kommer vi att kunna utveckla tjänster som 
kan hjälpa människor att göra ”hjärnvän-
liga” val. Vi kommer också att få bättre 
kunskap om hur vi kan utveckla produkter 
med optimal näringstillförsel för särskilda 
tillfällen. Till exempel behöver vi hålla våra 
energinivåer konstanta under dagen, så 
både frukost, lunch och mellanmål på mö-
ten bör innehålla rätt ingredienser plus att 
konstellationen av måltider bör optimeras. 

PÄIVI JUOLAHTI
Head of Fazer Lab, Fazer Group 

Personlig kost
att ta ett blodprov för att skräddarsy en personligt 
anpassad kostplan är redan en möjlighet i dag, men 
prislappen är hög och resultaten är fortfarande 
osäkra. Förbättringar är dock på gång: Eatit är ett 
pilotprojekt vid KTH, som går ut på att ta fram en 
app som ska fungera som en ”digital dietist”. Den tar 
hjälp av artificiell intelligens för att hjälpa människor 
att förbättra sin hälsa. Den utmärker sig genom sin 
enkelhet och det praktiska upplägget att samarbeta 
med lokala vårdcentraler där ett blodprov kan tas 
utan tidsbokning. Utifrån blodprovet ges individuella 
kostrekommendationer, och man planerar även för en 
tjänst där ingredienserna levereras direkt till dörren. En 
annan framtidsvision är att behandla sjukdomar genom 
att förskriva vissa bakterier som en person saknar. 

”Det är viktigt att mata hjärnan med bästa möjliga näring.” Päivi Juolahti
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Jag är intresserad av mat som är  

näringsmässigt anpassad för att tillgodose  

mina individuella behov.

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  
YouGov, juni 2018

sv e r ig e     danmark      norge    f in l and

 52 %    43 %    39 %   54 %

1 FRÅGAN

Ja!
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När jag väljer lunchrestaurang är det mycket  

viktigt att den har rätt stämning plus att den 

både ser trevlig ut, låter och känns bra.

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  
YouGov, juni 2018

sv e r ig e     danmark      norge    f in l and

 35 %    52 %    30 %   44 %

1 FRÅGAN

Ja!
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Mer smak 

för alla sinnen
Som en kontrast till det växande intresset för 
hälsosam mat och en måttfull livsstil vill många 
bryta rutinerna och unna sig något extra då 
och då. I en överprogrammerad värld kan 
oväntade upplevelser lysa upp vardagen.

Tänk dig att du sitter på en restaurang med 
Michelinstjärna vid randen av Genèvesjön i Schweiz. 
Borden täcks av klassiska vita dukar men det finns 
inga glas, inga bestick – ingenting annat än en liten 
vit plastko mitt på varje bord. Du ser dig omkring. 
Restaurangen är fullsatt och överallt stirrar gästerna 
tafatt på varandra och på plastkossan på bordet. 
Var är menyn? Var är servitörerna? Till slut är 
det någon som lyfter upp en ko och den säger 
”muu”. Människorna runt bordet börjar skratta och 
snart råmar kossor överallt. Skrattet sprider sig. 
I det ögonblicket börjar servitörerna ta in maten, 
eftersom kocken Denis Martin vet att den höjda 
stämningen kommer att få hans prisbelönta mat att 
smaka ännu bättre. 

– De flesta av oss tror att vi kan avgöra hur maten 
smakar och bortse från saker som bestickens vikt 
och färgen på tallriken. Om restaurangen byter mu
sik tror vi inte att det påverkar vår smakuppfattning. 
Ändå visar flera undersökningar att sådana saker visst 
spelar roll. De påverkar vår upplevelse och vi kan 
inte ignorera dem. 

Det här är ett citat av Charles Spence, pro
fessor i experimentell psykologi vid universitetet 
i Oxford, från dokumentären Tasteology och en 
spännande teori.
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åra förväntningar på maten framför 
oss eller på atmosfären runtomkring oss 
associerar till kunskap som finns lagrad 
sedan tidigare i våra hjärnor. Färger, 
texturer, dofter, ljud, design och till och 
med tallrikarna berättar för oss vilka 
smaker vi kan förvänta oss. Spences 
forskning har visat att när vi äter något 
sött från en vit tallrik upplever vi sma
ken som sötare än om vi äter den från 
en svart tallrik. 

Men upplevelsen vi får på en restau
rang handlar inte bara om sinnena utan 
också om den historia som restaurangen 
berättar med sin mat, sitt koncept och 
sin äkthet. Det kan till exempel handla 

om att lyfta fram matens ursprung och hur den har 
producerats. 

– Den senaste generationen som kommit ut 
på arbetsmarknaden förväntar sig att allt ska vara 
annorlunda och anpassat till deras individuella pre
ferenser, säger Trude Marchmann Jensen, Brand and 
Concept Manager, Fazer Food Services. 

– Den här gruppen identifierar sig själva utifrån 
sina val i livet, även när det gäller mat. Personligen 
tycker jag att stämning är något som till stor 
del skapas av mötet mellan människor. En av de 
första restaurangerna jag besökte som hade ett 
”från jord till bord”kök, där kocken gick ut och 
plockade örter i restaurangens eget växthus, 
gjorde ett stort intryck på mig. Det var ett enkelt 
sätt att förhöja smakerna: om inte gästerna hade 
sett att örterna odlades i närheten och skördades 
av kocken själv skulle matupplevelsen ha varit helt 
annorlunda. 

Restauranger kan också få kontakt med sina 
gäster genom att överraska dem med olika sätt att 
servera och kommunicera med dem, till exempel 
genom att använda storytelling. 

Två kockar som har tagit överraskningar och 
uppträdanden till en ny nivå är Joakim Almqvist 
och Kalle Nilsson på Punk Royale i Stockholm. 
Duon har dessutom nyligen öppnat en syster
restaurang i Köpenhamn. När gästerna kommer 
till deras restauranger måste de lägga ifrån sig 
både mobiltelefonen och ett eventuellt kontroll
behov. För här vet man aldrig vad som kommer 
att hända. 

– Utöver att servera god mat är vi intresserade 
av hur man kan stimulera alla sinnen under en 
middag, säger kocken Joakim Almqvist. Vi tycker 
till exempel att det är spännande att se vad som 
händer med smaken när man inte ser vad man äter.

Joakim Almqvist och kockkollegan Kalle 
Nilssons ambition var till en början att undersöka 
hur matupplevelsen påverkas när man försätter 
människor i olika sinnesstämningar. På Punk Royale 
kan det hända att man blir matad med en sked  
kaviar av servitören eller får ögonen förbundna 
innan man provsmakar en maträtt.

– Folk här i Norden är ganska reserverade 
och jag tror att vårt ”lämna din bekvämlighets
zon”koncept upplevs som lite skrämmande. Men 
samtidigt spännande! Det är lite som att testa en ny 
bergochdalbana eller delta i improvisationsteater. 
Det kan vara svårt att utmana sig själv, men sam
tidigt får sådana här situationer gästerna att sänka 
garden, säger Joakim Almqvist. 

Anledningen till att inga mobiltelefoner är tillåtna 
på restaurangen är att kockarna anser att gästerna 
bör fokusera helt på nuet och verkligen njuta av 
stunden tillsammans med vänner eller familj.

– När du kommer i en viss stämning och verk
ligen riktar uppmärksamheten mot nuet kanske 
maten inte smakar så värst annorlunda, men du 
kommer att få en starkare och mer minnesvärd 
upplevelse, menar Joakim Almqvist. 
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När jag väljer lunchrestaurang är det ganska  

viktigt att den lagar mat av lokala råvaror och  

ekologiskt hållbara ingredienser.

Källa: Fazer Food Services konsumentundersökning,  
YouGov, juni 2018

sv e r ig e     danmark      norge    f in l and

 38 %    34 %    32 %   38 %

1 FRÅGAN

Ja!
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KRISTINA
PERSSON

Brand and Concept Manager, 
Fazer Food Services

Hur arbetar Fazer Food Services med helhetsupplevelsen 
av mat och måltider på sina restauranger?

när fazer food services planerar för ett nytt restaurangkoncept arbetar man med tre delar – 
mat, service och atmosfär. 

– Maten är central i allt vi gör, men alla delar är viktiga och bidrar till helhetsupplevelsen, säger 
Kristina Persson, varumärkes och konceptansvarig på Fazer Food Services.

För att förbättra restaurangupplevelsen finns två anställda som ägnar sig helt åt att skapa stäm
ning: vår Hero Chef är restaurangens ansikte utåt, medan vår Mood Operator är en engagerad 
medarbetare som har till uppgift att fungera som länk mellan personalen och gästerna.

På de flesta av våra restauranger kommer samma gäster för att äta, om inte varje dag så i alla fall 
flera gånger i veckan. Det innebär både en möjlighet och en utmaning, men vår ambition är att man 
ska känna sig som en VIP varje gång, genom att man blir sedd, igenkänd och mött med ett leende, 
säger Kristina Persson.
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Mat och sinnen har alltid varit nära samman
kopplade men den sensoriska vetenskapen, som 
studerar hur våra sinnen upplever stimuli, används 
nu allt oftare. Dessutom har måltidernas presen
tation och utseende blivit viktigare än någonsin. 
Den kunskap som den sensoriska vetenskapen 
samlar in kan bidra till att skapa mer lockande mat 
menar Johan Swahn från Sense Lab vid Örebro 
universitet, och förutspår att vi kan förvänta oss 
fler spännande saker i framtiden.

 
Varför är sensorisk vetenskap särskilt intres-
sant för livsmedels- och dryckesindustrin?

– Vi har sett ett växande intresse för att 
mäta och förstå uppfattning, särskilt från ett 
marknadsföringsperspektiv. Därför har sensorisk 
marknadsföring och hur den kan påverka och 
förändra sättet vi kommunicerar kring mat och 
dryck blivit viktigare. Att förstå hur sammanhang, 
färger, former och ljud kan påverka smaken och/
eller upplevelsen av smak är avgörande för att 
se till att rätt produkter blir tillgängliga. Det 
kommer att bidra till bättre och kanske rentav 
hälsosammare matupplevelser i framtiden. Det 
ger också fantastiska möjligheter till stöd för hälsa 
och välfärd, kampen mot fetma och stöd till äldre, 
sjuka och så vidare. 

Vilken roll kommer sensorisk vetenskap ha i 
livsmedels- och restaurangbranschens alltmer 
digitala framtid? 

– Sensorisk vetenskap spelar en viktig roll för 
att skapa och förmedla en konkret upplevelse på 
nätet. Jag kallar det för ”visual cravings”. Här blir 
saker som färger och typografi viktiga, liksom ma
tens rörelser. Över 80 procent av alla videoklipp 
som ses på Facebook ses utan ljud, så hur kan 

man skildra en matupplevelse utan ljud och med 
samma effekt? 

En intressant trend är att många restauranger 
frångår den traditionella tryckta menyn på sina 
webbsidor och i stället satsar på bilder och 
inspirerande beskrivningar i sociala medier. Förr 
betraktades menyer med matbilder som typiskt 
för turistrestauranger med intetsägande mat, men 
i dag är en visuell meny något helt annat och ofta 
en förutsättning för att till exempel en millennial 
ska välja en viss restaurang.

Vad tror du att vi kommer att få se mer av på 
restaurangerna i framtiden?  

– Kockar och restauranger kommer att fortsät
ta att skapa häftiga matupplevelser, men även göra 
dem hälsosamma och hållbara. Hälsa kommer 
att bli lika viktigt som god smak och de här två 
områdena kommer inte längre att vara oberoende 
av varandra. Det kan göras med hjälp av sensorisk 
vetenskap – hur en maträtt presenteras visuellt 
kan till exempel förbättra uppfattningen av 
smaken.

Vad skulle du vilja se mer av i framtiden? 
– Att vi äter mer tillsammans. Alla pratar 

om hur ensamma människor är i dag. Hur vi 
tillbringar alltmer tid för oss själva och på nätet, 
men jag tror att det kommer att bli det motsatta. 
Vi kommer att samlas. I dag erbjuder allt fler 
restauranger rätter att dela på och gemensamma 
måltider. Det är socialt, och de mindre portions
storlekarna innebär också att notan blir billigare, 
så att man kan äta på krogen utan att spräcka sin 
budget. Mat är till för att delas och vi kommer 
att fortsätta att skapa våra egna ”familjekretsar” 
oavsett om vi lever ensamma eller inte. 

Upplevelser
för alla sinnen

JOHAN SWAHN har 
en doktorsexamen i sensorisk 
marknadsföring och är forskare 
på Sense Lab vid Örebro uni-
versitet . Han är också en av 
grundarna till Diaz & Swahn, 
ett vetenskaps- och trendba-
serat matkonsultföretag som 
specialiserar sig på att kombi-
nera sensorisk vetenskap och 
marknadsföring med företagan-
de. Johan har skrivit en bok om 
vilken roll sensorisk vetenskap 
kan spela inom marknadsföring 
och arbetar för närvarande 
med att undersöka vilket slags 
matbild i sociala medier som är 
bäst på att förmedla en positiv 
matupplevelse eller ett sug.

FÄRGEFFEKT 
Forskning har visat att när vi äter 

något sött från en vit tallrik upplever 
vi smaken som sötare än om den 

serveras på en svart tallrik. 
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Hur jobbar du med att skapa koncept 
för dina kunder?

– Det finns många olika faktorer med i 
bilden när man skapar ett koncept. Det 
handlar både om kundens behov och 
om globala och lokala trender. Jag lägger 
stor vikt vid att analysera kunderna, deras 
profil och vilken typ av anställda de har i 
dag – liksom vilka som kan tänkas jobba i 
byggnaden i framtiden. Anställda från 50 
års ålder och uppåt har en mer traditionell 
syn på vad lunch är. Personer i åldrarna 30 
till 50 år är mer förankrade i traditioner, 
men är samtidigt öppna för förändringar. 
Den generation som precis har kommit ut 
på arbetsmarknaden förväntar sig att allt 
ska vara annorlunda och anpassat till deras 
individuella preferenser. De identifierar sig 
själva utifrån sina val i livet, även när det 
gäller mat.

Ditt specialområde är personalmatsa-
lar, vilka trender ser du här?

– Det finns två makroekonomiska trender 
i Norge som vi måste ta hänsyn till: dels att 
kontorshyrorna går upp, dels att behovet 
av att fysiskt sitta på ett kontor från 9 till 
5 samtidigt minskar. Företagens behov av 
att ha en stor kontorsbyggnad minskar 
när folk börjar arbeta på ett mer flexibelt 
sätt. Samtidigt kommer det alltid att finnas 
behov av platser för möten och andra 
tjänster. Där kan matsalen bli ett nav, och 
det innebär också att den traditionella 
matsalen, som i dag endast används i runt 
tre timmar, kommer att behöva fungera 
effektivt under hela dagen. De t ska vara 
ett ställe där man kan äta när som helst, 
ha möten, jobba eller bara ta en kaffe. Den 
typen av lösningar är inte långt borta. Vi 
har redan sett kontorsbyggnader där man 
börjar bli mer flexibla i hur man använder 
sina kontorsutrymmen. 

Nya upplevelser
MED HJÄLP AV TEKNIKEN

Restaurang Under kommer ha metertjocka betong-
väggar för att motstå tryck och stötar från havet. Här 
kan gästerna njuta av lokal fisk både inne och ute. 

”Den senaste generationen identifierar sig själva 
utifrån sina val i livet, även när det gäller mat.” 
Trude Marchmann Jensen

Historiejägarna
SPANAR PÅ NYA PLATSER

konsumenterna söker i allt större utsträckning efter spännande upplevelser 
och berättelser att dela. En unik plats och ovanlig inredning kan bli en sådan 
berättelse. Ett exempel är Restaurang Under som ska bli Europas första 
undervattensrestaurang. Under byggs på den sydligaste spetsen av Norges 
kust, intill byn Båly. Restaurangen kommer att fungera som ett forsknings-
center för livet i havet och är en hyllning till havets vilda djurliv och den klip-
piga kusten i området. Platsens berättelse är invävd i helhetsupplevelsen av 
restaurangen. Genom sin arkitektur, sin meny och uppdraget att informera 
allmänheten om den biologiska mångfalden i havet ska Under ge en under-
vattensupplevelse som aktiverar alla sinnen. Här kan gästerna njuta av lokal 
fisk och skaldjur som torsk, hummer, musslor och den regionala specialiteten 
”tryffelkelp” – en sorts alg som smakar som tryffel. Restaurangen kommer 
att öppna under våren 2019.

Den tekniska utvecklingen banar också väg för innovativa upplevelser 
för matentusiaster. Ett exempel är Food Ink, en popup-restaurang som 
samarbetar med andra restauranger och kockar över hela världen. All mat, 
liksom besticken och möblerna, produceras helt och hållet med 3D-ut-
skrift. I Barcelona har företaget till exempel samarbetat med restaurangen 
Yours, där man serverade en niorättersmiddag som bokstavligen skrevs ut 
på bordet.

TRUDE MARCHMANN JENSEN
 Brand and Concept Manager,  

Fazer Food Services



VILL  DU VETA MER 
OM FA ZER FOOD 
SERV ICES?
Kontakta oss på 
info.se@fazerfoodservices.com


