STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET
- slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som
beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten
kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbsida.
Du ska skicka in slutrapporten i elektronisk form tillsammans med
ansökan om utbetalning till Jordbruksverket.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Diarienummer

Svensk Potatis SvePot AB
Sjöholmsvägen 59
125 71 ÄLVSJÖ

3.2.18-246/14
Projektnamn

Potatis i storhushåll - Bara möjligheter
B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

0431-366 494

Lars Elofson
Rammsjövägen 184
269 93 Båstad

Mobiltelefonnummer

076-80 86 494
Faxnummer (även riktnummer)

0431-366 074
E-postadress

C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

2014-01-08

2014-11-28

Var genomfördes projektet?

Ystad,Hörby,Båstad,Gislaved,Falköping,Mjölby,Falköping,Göteborg,Säffle,Borlänge,Huddinge,Umeå,Piteå.
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Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Projektet har skapat, samlat och förmedlat kunskap om användning och beredning av potatis i storhushåll,
genom kursträffar som innehållit föredrag, laborationer och innovativa dialoger. På kursträffarna har
företrädare från odlings/packeri/förädlings-företag, offentliga och privata restauranger/storhushåll samt
kostansvariga inom kommuner deltagit. Kurserna har förlagts till kommunala kök och lokaler. Sammanlagt
har tretton heldagsträffar med deltagare från Ystad i söder och till Juoksengi i norr genomförts. Kurserna har
omfattat faktaföredrag och diskussioner om odling, sorter, kvalitetsegenskaper, näringsinnehåll, förädling av
potatis i processledet, flödet fram till och beredning i köket. Praktiska potatislaborationer kring varmhållning,
hållbarhet, mos, skalat/oskalat, sorter och kvalitet har gett ökade insikter och ny kunskap. Ett textunderlag
utifrån kursmaterialet och de erfarenheter som samlats under projekttiden har sammanställts. Materialet
kommer publiceras på Svensk Potatis hemsida under en ny rubrik storhushåll. Texten till hemsidan är lättläst
och ger konkreta råd och fakta, för att lyckas med potatis från jord till storhushåll. Texten är anpassad utifrån
de problem och möjligheter med potatis i storhushåll som deltagarna tagit fram och diskuterat under träffarna.

D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Kostansvariga kommun

Bättre underlag om potatis vid upphandling, reklamationer och måltidsplanering.

Kockar storhushåll

Nöjdare gäster genom ökad kunskap, rätt tillagning och vilka krav de kan ställa.

Skaleri/packeri

Gett inspiration till förbättringar, fördjupad kunskap och utvidgat kontaktnät

Odlare

Ökad kunskap om vad som krävs för att potatisen skall fungera väl i storhushåll

Konsument i storhushåll

Blir serverade en god, nyttig och variationsrik diet med potatis

E. Genomförandet av projektet

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Tyvärr hanteras inte alltid potatis på bästa sätt i storhushåll och framförallt barn och unga får då en negativ
inställning till potatis. Vi vill bidra till en smakligare potatis i storhushåll och en ökad användning. Svensk
potatis är en branschorganisation som ägs av Stiftelsen Potatisbranschen. Ett av stiftelsens ändamål är att i
mån av resurser verka för att konsumenter, skolor och storhushåll får en saklig information om potatisens
hantering och användning. Rätt tillagad potatis smakar gott, är en variationsrik råvara som innehåller alla
näringsämnen vi behöver, utom fett och fettlösliga vitaminer. Potatis ger en hög mättnadskänsla, trots relativt
få kalorier. Den är ett billigt livsmedel, klimatsmart och viktig gröda för svenska lantbrukare.
E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön
Män

Antal

2

Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

Projektledning, konceptutveckling, kursverksamhet,

Svensk Potatis SvePot AB

redigering/sammanställning/utvärdering

Kvinnor

2

Konceptutveckling, produktion av kursmaterial, kursverksamhet, redigering/sammanställning/utvärdering
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Hushållningssällskapet

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Svensk Potatis arrangerade en träff på Grythyttan, där kost- och kökspersonal från ett antal omgivande
kommuner samt från privata kök samt representanter från odling och skalerier/förädling av potatis bjöds in.
Målet för träffen var dels att utröna om intresse fanns för en kurs om potatis riktad till storhushåll, samt hur i
så fall en sådan kurs skulle planeras och läggas upp. Intresset befanns vara mycket stort från alla parter.
Synpunkterna och erfarenheterna från denna träff låg till grund för planering av detta projekt.

E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller
myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Se bilaga 1

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?
Om ”Ja”, med vilka

Se bilaga 1
E5. Vad har ni genomfört i projektet?

Framtagning av utbildningskoncept och utbildningsmaterial. Kurserna har planerats så att de täcker jämt
fördelat över landet. Utöver värd- kommunen för varje kurs har också omgivande kommuner bjudits in samt
även en del privata storhushållskök. Utöver köksansvariga och kökspersonal har även aktuella leverantörer
och några av deras odlare bjudits in. Förmiddagarna har ägnats åt teoretisk undervisning från odling, sorter,
näringsinnehåll, kvalitetsaspekter, spec i samband med upphandling samt om hantering/beredning i
storköksmiljö. Eftermiddagen har avsatts för praktiska laborationer med olika kok- och varmhållningstider,
beredning, skalat - oskalat, m m där de aktuella leverantörernas potatis utnyttjats. Lukt- och
smakförnimmelser av skalad potatis i olika vacc- miljöer. Visning och smaktester av olika sorters potatis.
Problem/ möjligheter har studerats såväl enskilt som i grupper. Efter varje laboration har resultaten
diskuterats varvid man sökt lösningar på de olika problem som framkommit.
E6. Har något gått bättre än planerat?

Intresset för kurserna har varit mycket högt och responserna har varit mycket eller överväldigande positiva.
Själva kurserna har genomförts med mycket hög proffession. Teorilektionerna har genomförts mycket bra och
gett ett antal aha- upplevelser för samtliga deltagare. Laborationerna var mycket pedagogiskt upplagda och
med direkt anknytning till praktiken. Leverantörerna av potatis har bidragit stort till diskussionerna och flera
problem har tagits upp och diskuterats mellan odlare -leverantör-konsument/kökspersonal, under
kursledningens medverkan. De "innovativa dialoger" som sattes upp som ett av målen att genomföra har
genomförts med mycket högt resultat. Kursdagarna har varit mycket intensiva. De har sammantaget fungerat
över förväntan bra och det har också framgått av deltagarnas utvärderingar och kommentarer.
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Planering och införsäljning av varje kurs har tagit betydligt mer tid än vad vi planerade. En anledning har
varit rent praktiskt att få tillgång till lokaler i någon kommunal skola, smtidigt som matproduktionen inte fick
störas. Det har fungerat väl, men krävt en god planering. En annan anledning har varit att vi valt att utnyttja
de aktuella leverantörernas potatis i de olika laborationerna. Detta ger ett absolut mervärde sett ur pedagogisk
synpunkt. I praktiken innebar det ett antal kontakter med olika leverantörer som villigt ställde upp med sin
potatis som vissa gånger skulle förberedas på visst sätt, t ex skalas 7 resp 4 samt 0 dagar före laborationen.
Några direkta hinder har vi inte upplevt.

F. Projektets mål och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

Ökad kunskap och förståelse för potatis, odling, näringsinnehåll och möjligheter och egenskaper i
matlagningen. Ökad kunskap och förståelse för hantering och behandling av potatis i hela kedjan från odling
och förädlin till konsumenternas bord. Ökad kunskap om problem som kan uppkomma, vad dessa beror på
och vad som kan göras för att rätta till problemen. Ökade kunskaper om vad inköparna kan ställa för krav vid
upphandling av potatis, vad gäller kvalitet, sorter, förädling/behandling, logistik och leveranser m m. Ökade
kunskaper för leverantörerna om de behov som finns vad gäller potatis i storhushållsmiljö.
Nätverksbyggande mellan personal från olika kök i olika kommuner samt företrädare för odling och
skaleri/förädling. 294deltagare med sammanlagt 2354 timmar vilket är 131% av uppsatt mål.

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
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Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Mål

Resultat

Intressant och lärorik kur

Mycket stort intresse

ja

Nöjda kursdeltagare

Mycket nöjda, 3,7 av 4,0

ja

Innovativa dialoger

Så blev det

ja

Minst 40 delt kommuner

47 kommuner, 118%

ja

Minst 224 kursdeltagare

294 deltagare, 131%

ja

Minst 1792 delt. tim

2354 tim, 131%

ja

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsaken

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Primärproduktion

ja

Ökad förståelse för de önskemål och behov som finns i storhushållen

Utveckling av nya produkter,
processer och tekniker

ja

Laborationerna gav mycketvärdefulla resultat om svagheter/styrkor

Måltid i offentlig sektor

ja

Underlag för rätt hantering och ökad användning av potatis

Ekologisk produktion

ja

Som en del i ovanstående, eko- odling presenterades på kursen

Gastronomi

ja

Rätt hantering/behandling av potatisen ger sensoriskt lyft för rätten

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Resultat direkt
efter projekt

Mätbara resultat

Kommentera och beskriv

Antal nya företag
Antal nya produkter
Antal nya tjänster
Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och möteplatser
Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

G. Hur har ni spridit projektets resultat?

Uppmärksamhet kring projektet har spridits genom ett antal tidningsartiklar och webb- TV inslag. I samband
med intervjuerna har presenterats ett antal av de viktigaste resultaten och erfarenheterna från projektet.
Information om projektet har lagts upp på Svensk Potatis' hemsida samt även länkats till Nya Matlandets.
Resultaten läggs upp på SvenskPotatis' hemsida där Storhushåll får en specifik flik där erfarenheter och
resultat kommer att presenteras under olika rubriker. Målet är att personal från storhushåll skall på ett enkelt
sätt kunna gå in på hemsidan och göra "felsökning" t ex vad orsaken kan vara till blötkokning eller
mörkfärgning av potatis. Där finns även åtgärdsprogram. Under fliken kommer även att finna bas- fakta om
potatis. Spridningseffekt uppnås även genom de nya nätverk som bildats mellan personal från olika
kommuner samt mellan odlare - förädling - och personal från köken
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H. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Kursen har varit mycket välkommen. Vi har fått åtskilliga vittnesmål om hur mycket ny kunskap som har
givits deltagarna. Generellt sett ser man potatis som ett mycket viktigt livsmedel men även som en känslig
produkt, varför behovet av utbildning ses som mycket stort. Själva kursupplägget med hälften teori och
hälften laborationer har varit mycket lyckat. Vid laborationerna har utnyttjats potatis/potatisprodukter från de
aktuella leverantörerna. Båda parter har kunnat se hur produkterna fungerat i praktisk storhushållsmiljö.
Detta har lett till mycket värdefulla "innovativa dialoger" där produktansvariga själva kan se och ge råd och
anvisningar och få kökspersonalens kommentarer. Att blanda de olika personalkategorierna har varit mycket
lyckat. Vid de uppföljningar som gjordes i början av kurserna fick man också mycket höga betyg ( snitt: 3,7
av 4,0 möjliga poäng ). Rekommendationen till andra blir att ta del av kursinnehållet och utnyttja detta.
J. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som
projektet skapat?

På Svensk Potatis hemsida kommer vi att ha möjlighet att presentera kursinnehåll och resultat. Vi kommer
även att försöka " levandehålla" det intresse som visats genom att efterhand föra in nya kunskaper och
erfarenheter, även inter- aktivt så att de som besöker hemsidan själva kan ställa frågor och redovisa sina
erfarenheter. Återrapportering från projektet kommer att ske till samtliga kurs- deltagare. Representanter från
skaleri/förädling har redan uttyckt önskemål om utvidgat samarbete framöver. Kursmaterial kommer att
utnyttjas som underlag för kommande kurser samt även för en planerad kokbok för storhushåll.

K. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter

6

