
Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Minskat matsvinn

>> Mötesplatser

>> Stärkt gemenskap och  
 känsla av samhörighet

SAMHÄLLE

>> Socialt sammanhang

>> Nya möten

>> Utbyte av erfarenheter

INDIVID

>> Engagemang från  
 kommuninvånare

>> Ökad medvetenhet om  
 hållbar konsumtion

ORGANISATION

Så föddes Mat & Prat

Ramona Andrei startade Mat & Prat och fick hjälp 
att organisera arbetet med tillsammans med Kicki 
Timander från Studieförbundet Vuxenskolan.
I matbutiken lade jag märke till att mycket mat var på väg att 
kastas. Samma kväll kom en äldre man för att hälsa på. Jag hade 
precis lagat middag och bestämde mig för att bjuda in honom på 
en bit mat. Innan han gick förklarade han att det varit så väldigt 
roligt för honom att uppleva en sådan kväll - umgås med trevliga 
människor, prata om livet och äta god mat. Han berättade att 
han bor ensam och inte har många kompisar i byn. Jag hade just 
då läst boken ”Bread is gold” av den italienska kocken Massimo 
Bottura, om hur du kan rädda råvaror från att kastas och istället 
laga en fantastisk måltid. Jag inspirerades av boken till att 
skapa ett eget koncept att laga mat med varor som skänkts från 
matbutiker och samtidigt samla människor med olika bakgrunder 
och intressen. Så föddes Mat & Prat. 

Ramona Andrei

Räddad mat
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Ett koncept som bygger på gemensam matlagning 
av butikers matsvinn som gör att människor möts 
genom ett gemensamt intresse och en inkluderande 
aktivitet som samtidigt är bra för planeten.

Genom att använda varor och råvaror som butiker 
inte kan sälja bidrar konceptet Mat & Prat till 
att både minska mängden matsvinn i samhället och 
att förebygga socialt utanförskap. Mat & Prat 
sprider kunskap och hjälper kirunabor att bidra 
till FN:s globala mål om hållbar konsumtion och 
produktion i Agenda 2030.  

Mat & Prat

Att mötas genom matlagning

GEMENSAM MATLAGNING AV BUTIKERS MATSVINN. 



METODEN
MAT & PRAT

Ramona har en idé
om en gemensam
mötesplats där
människor umgås 
och lagar mat av 
butikers matsvinn.

idé

Tillsammans med 
Kirunabo tas en 
arbetsmodell för  
Mat & Prat fram.

metod

Kirunabo kontaktar
butiker för att 
kartlägga situationen 
kring matsvinnet och 
samarbe.

kontakt

Studieförbundet Vuxenskolan 
och Integrationsenheten på 
Kiruna kommun hjälper till 
att hitta deltagare.

start

Varor hämtas från 
matbutiken Tempo 
varje vecka.

mat

I lokalen Navet 
genomförs studiecirklar 
under våren 2019.

navet

Tack vare det goda
samarbetet uppstår ett 
fint erfarenhetsutbyte 
och goda relationer 
skapas mellan 
butik, Vuxenskolan, 
deltagarna och ledarna.

En Mat & Prat-sommarfest 
arrangeras i juli dit alla 
tidigare deltagare och 
samarbetspartners
bjuds in.

utbyte  fira

No.02

ÄR DU INTRESSERAD AV MAT & PRAT?
Kontakta Studiefrämjandet Vuxenskolan 
tel 0980- 644 50
www.sv.se 

Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Platsen för träffarna var central och lättillgänglig 
för att sänka tröskeln för deltagande. Ett samarbete 
med matbutiken Tempo inleddes, där vi varje 
vecka hämtade varor som av olika anledningar 
inte kunde säljas. Spridning av information och 
hantering av anmälningar till cirklarna gjordes 
via Integrationsenheten på Kiruna kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Detta är Mat & Prat
Under våren 2019 organiserades tre 
studiecirklar med totalt tolv träffar 
där matlagning på matsvinn var i 
fokus. Syftet var att skapa en trygg 
och lustfylld mötesplats genom ett 
gemensamt intresse för matlagning 
bland kirunabor.

Deltagarnas rösterDeltagarnas röster

”Mötesplatser som 
den här betyder  
jättemycket. Du  
lär dig av andra”

”Mycket skratt!
Alla var pratglada

och matglada!”

”Mat & Prat har
gjort mig glad”

”Bästa var att möta nya

människor. Älskar att 

bli bekant med alla 

slags människor.”

Vi har lagat

från hela världen!

Över 30 
olika 
recept


