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Vårt arv.
Visste du att vi i Sverige lever som om vi hade 
över 4 jordklot? Det har vi såklart inte, och 
maten är ett superbra ställe att starta på för att 
bidra till en mer hållbar värld.

Vilken mat vi väljer har enorm påverkan på 
klimat, hälsa, djur och natur och inte minst för 
alla matproducenter världen över och för vår 
egen hälsa. 

Det här materialet är tänkt som en startpunkt för 
att göra det lättare att komma ut och laga och 
äta mat utomhus.Vi har så mycket fantastiska 
råvaror, vi behöver lära oss att ta oss ta hand om 
dem, förädla, plocka, alla möjligheter att kunna 
laga härliga lokala utemåltider.

Hallands Matgilles 
Hållbarhetsblomma. 

Hållbarhetsblomman är 
ett verktyg för att jobba 
systematiskt och integrerat 
med helhetssyn där alla fyra 
aspekterna ingår. 

De ekologiska ramarna är 
grunden, förutsättningen för 
att vi ska kunna hålla oss 
inom vår levande planets 
gränser, här kommer några 
saker att tänka på ute i 
naturen.

Ett bra 
verktyg.

Klimatet.
Visste du att nästan en tredjedel av världens klimatutsläpp kommer från maten? Senast 2045 ska 
Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Att laga mat ute behöver i sig inte vara varken bättre eller sämre ur klimatsynpunkt, matens 
klimatavtryck beror på i första hand vilka råvaror vi väljer. Även vilka energikällor vi använder och 
hur vi löser logistiken för oss själva och gästerna spelar roll, liksom hur vi mycket mat som slängs. 

Sist men inte minst gör utematlagning kopplingen till naturen tydligare och förhoppningsvis 
roligare, se det som en chans att öka kunskap och kreativitet för er och gästerna. Hur smakar 
hösten? Hur smakar våren? 

Visste du att?
Du kan beräkna klimatavtrycket på måltiden genom att gå in på matkalkylatorn.se och se om 
det blir rött eller grönt ljus för klimatet!
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Laga mat 
utomhus.

Vår äldsta tradition.
Att laga mat utomhus handlar om att återspegla 
omgivningar och säsonger genom deras smaker.

Det kan vara den sociala grillkorven i parken 
med kollegorna under våren, eller den nyfångade 
och smörstekta fisken på båtsemestern med 
familjen, eller kanske den mustiga svampgrytan 
på höstvandringen med vännerna. Oavsett vad 
det än är, blir det ofta en tid då vi möter varandra 
och naturen.

Genom att följa säsongerna och laga mat 
utomhus kan vi få en djupare förståelse till de 
naturliga system som vi är del av samt hur vi kan 
värna och ta hand om dessa platser och råvaror 
för framtida generationer.

Planera & 
packa.

Gör en plan över vad som skall göras 
och försök gå igenom alla steg. Dvs, 
förberedelser, transport, utförande, 
rengöring och hemfärd.

Skriv ner en lista över de saker och 
ingredienser som kan behövas och gå 
sedan noggrant igenom listan innan avfärd. 

Det händer lätt att en glömmer de små 
sakerna.

Det är alltid bra att kolla väderleken och 
att packa med det som kan behövas ifall 
vädret plötsligt skulle slå om. 

Tänk på att kolla temperatur, vind och 
chans för nederbörd.

Börja Hemma.
Lyckad matlagning utomhus börjar oftast 
inomhus. Det finns många olika saker att tänka 
på när en ska bege sig ut för att laga mat. 

För att göra det enklare kan det vara bra att göra 
en ordentlig planering och förbereda så mycket 
som möjligt innan en beger sig ut.

Det kan till exempel vara att tvätta och hacka 
grönsakerna, packa köksverktygen eller kolla 
vädret en extra gång.

Lägg över den rätta mängden ingredienser 
och andra råvaror som kommer användas i 
mer lämpliga behållare, dels för att förenkla 
förvaring och hantering samt mängden 
skräp som måste tas hand om på plats. 

Tänk även på transporten och om 
någonting är extra känsligt.

Ta endast med det 
som behövs. 

Kyla.
Ibland vill en använda kyla och andra gånger vill 
en skydda sig mot kyla.

En varm sommardag kan vara lika mycket 
förödande för vissa ingredienser som en kall 
vinterdag med minusgrader kan vara för andra. 

Genom att använda sig av någon slags isolerad 
behållare kan en enkelt förvara och transportera 
kylda ingredienser. 

En stor termolåda av kraftig frigolit kan både 
användas för att förvara kylda eller frysta 
ingredienser, samt även användas för att 
skydda ingredienser från att kallna eller frysa 
när det är minusgrader. Till mindre mängder 
kan en enkel kylväska användas på samma 
sätt.

Kom ihåg att alltid packa med en termometer 
och några extra kylelement för att kunna 
kontrollera temperaturen under längre transport 
och förvaring.

Vilket väder?
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Värme.

Eld.
Det finns många olika sätt att göra upp eld 
på beroende av vad elden skall nyttjas till.

När en lagar mat med eld används oftast 
glöden mer än själva lågorna.

Vid kokning, ångning och stekning kan 
det vara bra att använda lågor men till det 
mesta 
används glöden vid tillagning av råvaror på 
olika sätt. 

Kom ihåg att alltid skydda marken, 
närliggande träd och växter från värmen 
samt att ha vatten nära till hands för 
släckning.

Vind.
Vinden är den värsta fienden. Om det blåser mycket kan det både vara förstörande för 
tillagningen och farligt för omgivningen. Till exempel en gasbrännare som blåses ut hela tiden 
eller små glödbitar som fångas av vinden och sprids ut i omgivningen.

Vindskydd av olika slag kan med fördel användas för en mer säker hantering vid vind.

Gasol.
Det finns tillfällen där gasolbrännare 
och gasolgrill kan vara mer lämpligt för 
matlagning utomhus.

På marknaden finns allt från mindre 
modeller för en-två personer till stora 
modeller som passar kastruller upp till 100 
liter. 

Vissa modeller passar även till stekbord och 
muurikka.

Tänk på att alltid förvara gasol-behållare 
säkert och skyddat från värmen.

Vid tillagning utomhus används oftast någon 
form av värmekälla. Det kan till exempel vara 
gasbrännare, spritkök, grill eller öppen eld. 

Oavsett vad som än används måste en alltid 
först tänka på säkerheten för både människor 
och natur. Det finns mycket att ha i åtanke när 
det kommer till värme och eld utomhus. 

Det handlar först och främst om att kunna 
kontrollera omgivningen och situationen för att 
ha en säker hantering.

Här är en del saker som kan vara värt att tänka 
på.

Eldningsförbud och 
släckning.
Kolla alltid om det finns aktiva eldningsförbud 
och vid osäkerhet bör den lokala 
räddningstjänsten kontaktas. Tänk även på att 
det kan gälla för alla värmekällor utomhus under 
vissa perioder på året. 

Se alltid till att det finns gott om 
släckningsmöjligheter nära till hands. 

Vattenslang eller en stor spann med vatten kan 
med fördel finnas bredvid värmekällan. I vissa 
fall kan det även finnas krav på brandsläckare 
samt brandfilt. Se alltid till att släcka ordentligt 
och lämna aldrig en rykande värmekälla. Det är 
alltid bra att rådfråga lokal räddningstjänst om 
gällande regler.
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Att göra upp 
eld.

4. Lägg det fina och torra antändnings 
materialet under bron och tänd på 
botten av materialet.

5. När första lågan når över bron kan en 
näve pinnar läggas ovanpå bron. Nu får 
elden förhoppningsvis bra med värme 
från den första lågan, tillräckligt med 
syre från undersidan bron och nog med 
bränsle ovanpå för att kunna brinna 
bra.

6. När lågorna når över det material 
som lagts på kan mindre stycke ved 
och pinnar läggas på. Lägg aldrig för 
mycket material på en eld då det finns 
risk att den kvävs. 

7. Nu bör elden vara igång och tillräckligt 
varm för att klara av större stycke 
ved. Försök placera veden i en form 
liknande en tipi. Detta gör att elden 
konstant vill brinna och kollapsa inåt 
mitten vilket snabbt genererar en fin 
glöd.

• Börja med att förbereda allt material för att 
starta elden.

• För att starta elden behövs det:
• 4-5 större stycke ved som är ca 7x35 cm.
• 6-8 mindre stycke ved som är ca 2x35 cm.
• 2 fulla nävar med pinnar ungefär lika tjocka 

som blyertspenna.
• 1 handfull med så fint och torrt material som 

möjligt, till exempel näver, bark, torrt gräs 
eller bomullsvadd.
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1. Placera 3-4 stora stycken ved parallellt med 
varandra som grund. Dessa skyddar dels 
mot fukt underifrån och det ger även snabbt 
en bra glödbädd.

2. Placera ett stycke ved tvärs över de andra. 
Detta skapar ett slags stöd för nästa steg 
samt vindskydd för tänd materialet.

3. Placera 2-4 mindre stycken ved lutandes 
upp mot det stycke ved som ligger tvärs 
över de andra. Detta är för att skapa en 
slags skyddande bro till nästa steg.

1   2              3

4                 5

6                 7

Utrustning.
KNIV - Det mest mångsidiga verktyget att ha 
när en ska gör upp eld. Kan användas för att 
spänta mindre bitar ved, tälja bort fuktigt trä, 
slå gnistor med tändstål mm.

Kniven på bilden ovan är en så kallad fulltånge. 
Detta betyder att knivbladet löper igenom hela 
knivens längd. Detta ger en väldigt stark och 
hållbar kniv som klarar hård användning.

YXA - Används främst för att klyva ved. Mindre 
modeller av yxor är bra för att spänta mindre 
bitar ved och större modeller passar bra till att 
klyva större stycken ved.

SÅG - Är det mest effektiva verktyget för att 
dela trä eller ved med. 

Sågen är ett säkrare alternativ än yxa och tillsammans med en robust kniv kan dessa två ersätta 
en yxa helt och hållet. Finns i många olika utföranden och en liten ihopfällbar trädgårdssåg är 
alltid bra att packa med sig.

TÄNDDON - Tändare och tändstickor är ett enkelt och effektivt sätt att få tänt den första lågan 
med och för den som vill ha en utmaning finns även tändstål. Tändstål används till att skapa heta 
gnistor som kan antända finare torrt material.

LÄDER - En bit läder kan användas som underlag till tändning av tinder. Är även bra att använda 
som grytlapp till matlagningen.



Utrustning.
Robust och hållbart.
Till matlagning utomhus rekommenderas det 
alltid rejäl utrustning som klarar tuffa tag.

De stekpannor, kokkärl och köksverktyg som 
används vid matlagning utomhus är ofta gjorda 
av kraftiga och tåliga material så som gjutjärn, 
kolstål, rostfritt stål och trä.

Dessa används på grund av sina förmågor att 
fördela, leda och bevara värme.

Material så som teflon, aluminium, koppar 
och keramik är inte att rekommendera då de 
ofta är känsliga för både slitage samt höga 
temperaturer.

Trä.
Skärbrädor, skålar och verktyg i trä kan med 
fördel användas då de är tåliga samt är dåliga 
värmeledare. 

Till exempel kommer det som är varmt att 
bibehålla värmen längre på en träbräda än på ett 
stålfat. 
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Kläder/Handskar
Vid tillagning över öppen låga 
rekommenderas det ofta att klä sig i 
kraftigare naturmaterial så som bomull, 
läder och ull. 

Undvik gärna fleece, polyester och andra 
syntetiska tyg då de generellt inte klarar av 
värme och eld lika bra som naturmaterial.
Ett kraftigt bomullsförkläde och ett par 
handskar i kraftigt läder kan med fördel 
användas.

Stekbord och eldfat.
Dessa är oftast gjorda av gjutjärn eller kolstål och finns både i ovala och rektangulära utföranden. 
Kan jämföras med större stekpanna. Passar utmärkt till både eld och gasbrännare och är ett 
utmärkt sätt att laga mat utomhus till många personer.

Ett eldfat är ett stort skålformat eller platt fat gjort av stål som kan användas göra upp eld i utan 
att skada underlag och mark. Kan även användas vid tillagning i glödbädd.

Kastruller, stekpannor och 
fältugn. 

Det rekommenderas att använda kastruller och stekpannor gjorda av gjutjärn eller tjockt 
kolstål som har handtag av metall. Dessa används för att klara av extremt höga temperaturer 
utan att deformeras eller skadas. Kom ihåg att hålla dessa material torra och inoljade när de 
inte används då de har en tendens att rosta. 

Fältugn är extremt mångsidiga och kraftiga kastruller med lock. Är oftast gjorda av gjutjärn 
och kan även vara belagda med emalj. Kan användas till kokning, ångning, stekning samt 
bakning. Locken har ofta har en upphöjd kant för att kunna hålla glöd ovanpå. Detta gör att 
kastrullen då även kan användas som ugn. Det finns även modeller som kan hängas över 
öppen låga.

Trefot/Stativ
Ställningar och stativ i olika utföranden, ofta gjorda av stål eller trä. Används för att hänga 
upp stekfat och kokkärl samt råvaror för tillagning över eld och glöd.

Kan även användas vid grillning, rökning och sakta tillagning.
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Metoder 
för eld.

Oftast när det lagas mat utomhus är det ofta 
grillning, stekning och kokning som kommer 
först till tanken men det finns många andra 
kreativa sätt att tillaga mat på när en använder 
sig av eld och glöd.

Grillning sker genom att tillaga en råvara med 
hjälp av den radierande värmen från glöd och 
eld. Det rekommenderas att grilla över glöd i de 
flesta fall då det håller en stadigare temperatur 
än vad lågorna från en eld gör. Ju närmre 
värmekällan desto snabbare tillagning och högre 
temperatur.

Många råvaror kan även grillas på under längre 
tid och lägre temperatur. Till exempel, en hel 
rotselleri som hängs upp ca 60 cm över glöden 
och sedan sakta bakas i 2-3 timmar.

Grillning.
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Att tillaga råvaror direkt med glöd kan ge 
väldigt intressanta resultat. Den intensiva 
värmen och kontaktytan gör att många råvaror 
karamelliseras väldigt snabbt.

Till exempel hela, oskalade lökar som täcks av 
glöd och som bakas i sitt eget skal. Eller en hel 
fisk med skinnet på som lindas in i blad och 
som sedan täcks ordentligt med glöd för att 
skapa en slags ugn.

Glöd.

Att ånga vissa råvaror kan vara att fördra 
när en lagar mat utomhus då det är en mer 
effektiv metod för att tillaga saker snabbt 
och energieffektivt. 

Om en inte har en ångkorg eller liknande 
utrustning går det bra att fylla en kastrull 
till en tredjedel med till exempel, färskt 
björkris eller granris och lika mängd vatten 
och sedan lägga det som skall ångas 
ovanpå detta.

Täck över med lock och koka upp och fyll 
på med mindre mängder vatten vid behov.

Rökning och 
Sotning.

Rökning är en av de äldsta 
konserveringsmetoderna. Sotning sker 
oftast i rökskåp eller andra stängda 
utrymmen med en närliggande eld vars 
rök och värme leds in till det stängda 
utrymmet. Det används ofta speciella 
träslag för att sätta smak, så som, hickory, 
al och gran. 

Sotning sker genom att bränna ytan på 
en råvara med hjälp av eld, glöd eller en 
väldigt het stekyta. Det kan göras med en 
mängd olika råvaror. 

Ett exempel är sotad purjolök. Ta de 
yttersta gröna bladen på purjolöken och 
bränn med en låga tills majoriteten av ytan 
är svart. Smula sönder de brända bitarna 
och toppa en syrlig sallad med första 
primörer. Används ofta för att ge en besk 
smak.

Ånga.
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Råvaror

Naturens skafferi.
I naturen finner vi en stor mängd smakrika och 
intressanta ingredienser som kan förhöja både 
det visuella  och smaken på en måltid. I naturen 
finner vi unika smaker och texturer.
Det kan vara björkskotten på våren till bären 
under sommaren och svamparna på hösten.
Dessa ingredienser representerar både plats 
och tid vilket kan ge en djupare upplevelse och 
förståelse av omgivningen.

Nu för tiden finns det många olika sätt att lära 
sig om råvarorna som växer vilt. Till exempel 
litteratur, kurser och information på internet så 
som Skogensskafferi.se. För den som aldrig 
tidigare har plockat någonting i naturen kan det 
vara bra att börja med det enkla så som vanliga 
bär och svampar.

Värt att tänka på när en söker efter råvaror i 
naturen.

När det kommer till råvaror är det alltid 
rekommenderat att välja lokalt, färskt och 
säsongsbetonat.

Utforska de lokala producenter och odlare i 
närområdet och passa gärna på att fråga om 
deras olika tillvägagångssätt och produktioner 
för att bättre kunna förstå och förmedla det dom 
gör.
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4 OBS.
1. Var säker på det 
du äter.
Ät inte någonting du plockat i naturen utan 
att vara helt säker på att det går att äta. 
Många växter kan likna varandra och 
potentiellt vara farliga.

Lämna alltid kvar en del av det du plockar. 
Så sätt kan vi ta hand om den individuella 
växten och naturen runt omkring.

3. Får du plocka? 
Tack vare allemansrätten finns det många saker vi får lov att plocka i naturen men kom ihåg att 
vissa saker är skyddade och täcks inte av allemansrätten. 

Det kan även i vissa fall behövas markägares tillstånd för att få plocka någonting och det brukar 
oftast inte vara några problem om en frågar först.

Det är alltid bra att vara extra noggrann med 
att skölja det du plockat i naturen. 

Både för att ta bort smuts men också för 
att kolla så att inga insekter följer med på 
tallriken.

Kom ihåg att tvätta med färskt eller rinnande 
vatten för att i så häg grad som möjligt 
undvika bakterier. I synnerhet om det du 
plockat skall användas direkt och inte 
tillagas. 

2. Plocka inte allt.

4. Var noggrann att 
tvätta det du plockat.
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Hygien och 
vatten.

En kopp kaffe (125 ml) har vattenavtryck på 132 
liter, en kopp te (250 ml) har ett vattenavtryck på 
27 liter. För mat: rött kött 15000liter/kg, potatis 
287 liter/kg. 

Även om den största påverkan på 
vattenavtrycket är vilka råvaror som används 
och hur de har producerats, finns såklart några 
saker att tänka på när du är ute: 

• minimera disk genom val av rätter, ex en 
gryta/soppa behöver bara en pyts

• använd endast biologiskt nedbrytbart 
diskmedel

• be tex alla ta med vatten att dricka 
i egna flaskor. Ett tips för att arbeta 
med vattenfrågan är Kranmärkning för 
verksamheten, alltså att servera kranvatten 
istället för förpackat flaskvatten

• ställ upp diskstation med minst 3 stationer, 
en grovskölj, en disk med varmvatten och en 
skölj med rent dricksvatten

• tänk på att verksamheter som serverar mat 
behöver använda testat vatten oavsett om 
det är i restaurang eller i natur. Däremot 
går det bra använda vatten från en bäck till 
diskvatten.

• som privatperson går det ofta bra att 
använda rinnande vatten ute till matlagning, 
bara det kokas först.

Vattenavtryck.
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Planera åtgången.
Det är alltid viktigt att ta med sig rätt 
mängd vatten, både till dryck, mat och 
rengöring. 

Ibland finns det fasta vattenkällor i 
anslutning till där en lagar mat men när det 
inte finns tillgängligt kan det vara bra att 
använda någon större dunk med kran eller 
vattensäck med slang för enkel transport 
och hantering. 

Det finns även portabla och väldigt 
effektiva vattenreningssystem som kan 
användas till naturliga vattenkällor.

Visste du att?
Sötvatten håller på att bli en bristvara. Två 
tredjedelar av jordens sötvatten går åt till 
matproduktion.

Bara 1% av allt vatten på jorden är 
tillgängligt sötvatten. Resten är saltvatten 
eller bundet i glaciärer. Ett enkelt sätt att 
arbeta med vattenfrågor är att kranmärka din 
verksamheten.

Var noggrann.
Att tillaga mat på ett rent och hygieniskt 
sätt är relativt enkelt i ett kök inomhus, 
men när en lagar mat utomhus kan det 
vara lite svårare att hålla hygienen på 
samma nivå.

Det rekommenderas att ta med sig en bra 
mängd vatten enbart för handtvätt och disk 
samt någonting att kunna torka med. 

Använd gärna handduk istället för papper 
så blir det både mindre skräp att behöva ta 
hand om och mer skonsamt för naturen.

Använd enbart biologiskt nedbrytbara disk 
och tvättmedel ute i naturen.
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Biologisk 
mångfald.

Det enklaste sättet att arbeta med biologisk 
mångfald är att välja ekologiskt, då kommer 
även mindre skadliga ämnen ut i naturen och i 
våra kroppar. 

Visste du att vi importerar ungefär hälften av all 
ost och allt kött vi äter i Sverige?
Det finns mycket vilt runt omkring oss och lokala 
producenter har massor att erbjuda!

• Utmana dina gäster: hur många ätbara växter 
kan du se runt omkring dig? Tex granskott, 
blåbär, gökärt, löktrav, ramslök, späda 
björkblad, svampar osv. 

• Utmana dig själv och din verksamhet: hur 
många olika sorters råvaror kan du hitta 
från dina lokala producenter? Hur många 
kultursorter kan ni få tag på? Ex. Gråärt, 
halländskt lantvete. 

Visste du att?
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Öka: Linser, bönor, ärtor, rotfrukter och 
mörkgröna bladgrönsaker innehåller 
gott om näringsämnen och protein. 
Det är både klimatsmart och nyttigt att 
basera måltiderna på grönsaker och 
fullkornsprodukter.

Minksa: Vi i Sverige behöver drastiskt 
minska vårt köttätande. Det är kanske 
det viktigaste vi kan göra för att minska 
matens påverkan på planeten – och om vi 
äter kött, att välja bättre kött!

Material och 
energi.

Visste du att ca 1/3 av alla varor som 
produceras slängs? För att producera 
matsvinnet krävs en odlingsyta lika stor 
som Kina.

Som verksamhet kan du göra mycket 
för att minska energiåtgång, minimera 
förpackningar och minska matsvinn. 

Planering och kreativitet är a och o, här 
kommer några tips:

• viktigt att veta och planera för rätt 
antal gäster, enklast därför att bara ta 
förbokningar inte drop-in

• utmana er själva, går det använda 
mer av råvaran, tex använda rotfrukter 
oskalade?

• handla direkt från producent och ha 
dialog om vilka varor som är svårt 
att sälja för att de är för stora eller 
liknande, hitta på nåt kul med dem! 
beställ bara så mycket du behöver

• undvik engångsmaterial helt

• komposterbart material går att gräva 
ner. Men, VAD GÄLLER? Får man det 
var som helst? Hur långt ner, medtag 
spade?

• preppa en del mat innan du går ut. 
Utrustningen i köket är ofta mer 
energisnål och effektiv. Förbered, 
förkoka, förpacka smart och ta bara 
med dig så mycket som du behöver.

Öka & 
minska.

Välj mat som du eller någon du litar på vet 
hur den är producerad. Välj certifierad eller 
miljömärkt mat i butiken. Då bidrar du till 
ansvarsfullt producerad mat – det är bra både 
för klimatet, den biologiska mångfalden och 
dig. Välj gärna svenskt och lokalt. Äter du kött? 
Använd WWFs Köttguide och Fiskguide för 
vägledning.

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som 
produceras. Mycket av maten slängs för att den 
inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer 
den längst in i kylskåpet och kastar sånt som 
blir över i stället för att äta upp resterna. Cirka 
19 kilo ätbar mat per person och år slängs 
i soporna, och 26 kilo mat och dryck hälls 
ut i avloppet. Det kostar för både miljön och 
plånboken. Ett hushåll beräknas kunna spara 
minst 3 000 – 6 000 kronor per år på att minska 
sitt svinn.

Utmana! Våga prova ett nytt recept, besök en 
ny lokal producenten varje månad, utmana dina 
arbetskamrater att äta utomhus hela veckan 
eller att grillen en grönsak du aldrig provat 
förut!

Välj omsorgsfullt.

Sluta släng.
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