
Känns lika bra i alla magar

Temavecka tillsammans med 



Bra magkänsla med Friends

En vecka som gör 
dubbelt gott 
Var i kroppen sitter egentligen kärleken, lyckan och glädjen? 

 Frågar man biologi- eller kemilärare svarar de förmodligen en aning rationellt 

att det är i hjärnan. Och det är ju rätt – rent neurologiskt. Men, som vi alla vet, 

känns det mest i magen och i hjärtat. 

 Vi på Orkla Foods Sverige sysslar med omtanke om människors välmående när 

det kommer till mat och näringsintag. I skolan är det särskilt viktigt eftersom våra 

barn och ungdomar måste äta bra för att klara av skolan. 

 Vårt samarbete med Friends gör dock dubbelt gott för magen – och hjärtat, 

vill vi betona. Det goda i skolan ska, förutom maten, även bestå av gemenskap, 

trivsel och trygghet.

 Samarbetet är också ett exempel på vårt cSr-arbete. Som stort företag har vi 

ett stort ansvar för att bidra till det hållbara samhället och en positiv samhällsut-

veckling. Detta när det gäller såväl ekologisk, som ekonomisk och social hållbarhet. 

Att värna om landets skolelever är en viktig del av detta.

Hoppas att ni också vill vara med
Vi är lika stolta som glada över att vara sponsor till Friends. 

 Deras arbete är viktigt och vi vet att alla kan hjälpa till och göra skillnad: den 

enskilde eleven i skolan, vi som företag och ni som är verksamma inom skolan. 

 Hoppas att ni vill vara med och stötta kampanjen och verka för en bra 

magkänsla för alla i skolan.



Så här gör du för 
att vara med
Titta igenom vår omtänksamma Friendsmeny.

 Beställ minst tre huvudkomponenter till lika många 

helserveringar. De ska serveras under en sammanhäng-

ande vecka. Recepten är bara förslag. 

 Du får ett snyggt material med ett angeläget bud-

skap att sätta upp i skolmatsalen. För att förstärka bud-

skapet får du också fina kockmössor till alla i köket.

 I materialet ingår också en liten ”handbok” om hur 

ni på enkla sätt kan höja trivseln i matsalen. Innehållet 

fungerar också som en liten lathund när ni pratar med 

lärare, rektor och andra skolledare om trygghet i skolan.

Framtidens mat – snäll mot kroppen och klimatet

Några av produkterna i den här kampanjen kommer från 

FELIX Smart Mat. Vi tycker att det är ett bra exempel 

på framtidens mat: Mat som både är hälsosam och 

klimatsmart. 

 För barnens skull är det viktigt med mat som de 

håller sig mätta av längre vilket gör att de kan pre-

stera bättre i skolan. 

 FELIX Smart Mat heter som sagt den maten.

Kropp och själ

Att må bra handlar både om kropp och själ. 

 Om det ena inte fungerar, fungerar inte det andra.

 Detta är också grunden för vårt sam-

arbete med Friends – bra mat, trivsel 

och trygghet i matsalen och övriga 

skolan. 

Gör gott för både magar och jordklot



Vår omtänksamma Friendsmeny
Måndag Tisdag Onsdag

Nötfärsbiff med sås på lingon och soltor-
kade tomater samt örtrostade rotfrukter 
 
 10 port 100 port
FELIX Nötfärsbiff Smart Mat 
(art nr 18801) 1 kg 10 kg

Sås
Soltorkade tomater 100 g 1 kg
Rödlök, klyftor 150 g 1.5 kg
Grönsaksbuljong 1 l 10 l
Mjölk 3 % 5 g 50 g
ÖNOS Lingonsylt 
(art nr 20880)  100 g 1 kg
Maizena 15 g 150 g

Rostade rotfrukter
Rapsolja 2 msk 3 dl
FELIX Pommes Chateau 
(art nr 08594) 1 kg 10 kg
Palsternacka, klyftad 250 g 2,5 kg
Morot, klyftad 250 g 2,5 kg
Kålrot i fyrkanter om 2 cm 200 g 2 kg

Beskrivning
Värm biffarna enligt anvisningar på förpackningen.

Sås
Bryn försiktigt tomat och rödlök i lite rapsolja. Tillsätt 
grönsaksbuljongen och mjölken. Koka ca 5 min och 
red av med lite Maizena. Tillsätt lingonsylten och 
smaka av med salt och peppar.

Rostade rotfrukter
Blanda rotfrukterna med rapsoljan och krydda. 
Bakas av på 170 grader i ca 15 min.

Följ alltid tillagningsanvisningarna på förpackningen. 
Använd alltid förvärmd ugn. 

Kycklingköttbullar med kokt potatis,
gröna ärtor, gräddsås och lingonsylt 
 
  10 port 100 port
FELIX Kycklingköttbulle 
Smart Mat (art nr 08891 ) 1,1 kg 11 kg

Potatis  1,5 kg 15 kg

Sås
Palsternacka 600 g 6 kg
Persiljerot 400 g 4 kg
Gul lök  350 g 3,5 kg
Purjolök 100 g 1 kg
Morot  180 g 1,8 kg
Rotselleri  100 g 1 kg
Tomatpuré  50 g 0,5 kg
Kaffegrädde 1 dl 1 l
Vatten  5 dl 5 l

ÖNOS Lättsockrad Lingonsylt 
(art nr 25133) 200 g 2 kg

Gröna ärter, frysta 100 g 1 kg

Rapsolja
Salt och peppar
Maizena

Beskrivning
Värm biffarna enligt anvisningar på förpackningen.

Sås
Skär rotfrukterna i grova tärningar, ca 3 x 3 cm, och 
fräs under ca 10 min i lite rapsolja så att rotfrukterna 
får en fin gyllenbrun färg. De ska bli lite karamelliserade 
vilket gör att såsen får en mustig och fyllig smak. 
Tillsätt vatten och tomatpuré så det täcker de rostade 
rotfrukterna och koka tills de är mjuka. Mixa allt till en 
slät, fin sås och krydda med salt och peppar. Tillsätt 
kaffegrädde och red av med maizena om så önskas.

Servera kycklingköttbullarna med kokt potatis, sås, 
nykokta gröna ärter och lättsockrad lingonsylt.

Följ alltid tillagningsanvisningarna på förpackningen. 
Använd alltid förvärmd ugn. 

Fler goda recept finns på www.orklafoodsrs.se

Bussiga biffar med soliga tomater 
och kreddig sås

Laxlyxiga bullar med schyssta 
pastapinnar  

Bullig gladkyckling med pusspotatis 
och sköngröna ärtor  

Penne med laxbullar i krämig 
tomatsås 
 
 10 port 100 port
Abba Laxbullar* 
(art nr 5350004166) 0,9 kg  9 kg
Gul lök  100 g 1 kg
Olivolja  2 msk 3 dl
Vitlök  10 g 100 g
Svartpeppar  2 g 20 g
Oregano  1 g 10 g
Vitvinsvinäger  1 msk 1,5 dl
Krossad tomat  4 dl 4 l
Hönsbuljong  1,2 l 12 l
Grädde  2 dl 2 l
Maizena  55 g  550 g
Citronskal  1 g 10 g
Penne  1 kg 10 kg
Salt  14 g 140 g

*) avrunnen vikt

Beskrivning
Finhacka löken och fräs den mjuk i olivolja, helst 
utan att den får för mycket färg. Tillsätt därefter vit-
lök, oregano och svartpeppar. Rör om och fräs i ca 
5 minuter. Häll på vitvinsvinäger och krossad tomat, 
koka upp i ca 20 minuter. Tillsätt hönsbuljong och 
grädde. Koka upp och red av med Maizena. Koka i 
ca 10 minuter. Tillsätt laxbullarna och smaka av med 
salt, svartpeppar och rivet citronskal. Koka pastan. 

Att servera till: 
Pizzasallad, tomatsallad eller en bladsallad. 

 Ny
het!



FELIX Smart Mat (5 kg)
08891 Kycklingköttbulle, 14 g
08890 Kalkonbiff, 50 g 
18801 Nötfärsbiff, 50 g 
08900 Hirsbiff Original, 50 g
08901 Hirsbiff Italiensk, 50 g
08902 Hirsnugget Indisk, 30 g

FELIX SärNär (5,5 kg) 
18044 Pannbiff, 40 g 
18841 Hamburgare, 50 g (4,5 kg) 
18845 Tex Mex Biff, 40 g 
18846 Krögarbiff, 50 g 
18847 EKO Nötbiff, 50 g 
18875 Husmansjärpe, 40 g 
18876 Oxjärpe Provencale, 40 g 
08859 EKO Nötköttbullar, 12 g
08860 Köttbullar, 14 g 
18860 Köttbullar, 14 g 
08862 Nötköttbullar, 14 g 
18062 Nötköttbullar, 14 g 
08868 Köttbullar, 12 g 
08852 Maggans köttbullar, 20 g
18850 Maggans köttbullar, 14 g 
08854 Köttbullar Kyckling/Nöt 
naturell, 14 g 
08853 Köttbullar Kyckling/Nöt 
Italiensk, 14 g

FELIX Pytter 
08650 Kycklingpytt (5,5 kg) 
08651 Laxpytt (6 kg) 
08760 Lunchpytt Ox (6 kg) 
08764 Maggans pytt (5,5 kg) 
08765 Kebabpytt (5,5 kg) 
08768 Vegetarisk pytt med rotfrukter(5 kg) 
08769 Tacopytt (5,5 kg) 

FELIX Potatisbulle (6 kg) 
08544 Potatisbullar, 54 g 
08545 Potatisbullar med bacon, 54 g 
08546 EKO Potatisbullar, 54 g

FELIX Soppor 
08440 Gulaschsoppa (3x3 kg) 
08441 Ärtsoppa (4,3 kg) 

Abba 
5350004162 Fiskbullar i buljong (1,9 kg*)
5350004164 Fiskbullar i buljong (4,8 kg*)
5350004166 Laxbullar i buljong (1,7 kg*)
5350004167 Laxqueneller i buljong (1,7 kg*)

*) avrunnen vikt

Vår omtänksamma Friendsmeny
Torsdag Fredag

Kycklinggratäng 
 
 10 port 100 port
FELIX Potatisgratäng, 
(art nr 08600) 1 kg 10 kg 

Kycklingkött, förstekt strimlat 250 g 2,5 kg
Purjolök, strimlad 50 g  500 g 
FELIX Sweet Chili Sauce, 
(art nr 09179) 50 g  500 g 

Svartpeppar efter tycke och smak

Beskrivning
Blanda och baka av i ugn enligt potatisgratängens 
anvisningar. Beräkna 1 påse potatisgratäng à 3,75 kg 
per 1/1 GN-bleck.

Konvektionsugn 175-200 °C: 20-30 min.

Konvektionsugn med kombiprogram 175-200 °C: 
20-30 min.

Stekugn 225 °C: 50-60 min.

Effekten mellan olika ugnar kan variera och därmed 
också tillagningstiden.

Att servera till: 
Pizzasallad, tomatsallad eller en bladsallad. 

Indisk Hirsnuggets med raita, naans
och rostade rödbetor 
 
 10 port 100 port
FELIX Hirsnugget Indisk 
Smart Mat (art nr 08902) 0,9 kg 9 kg

Raita
Turkisk yoghurt 700 g 7 kg
Mango chutney 150 g 1,5 kg
Morötter, rivna 200 g 2 kg 
Cayennepeppar 1 krm 2 tsk
Mynta, torkad 2 krm 1,5 msk 
Vitlöksklyftor, pressade 2 st 20 st
Salt

Beskrivning
Blanda ingredienserna till raitan.

Rostade rödbetor
FELIX Klyftade Rödbetor 
(art nr 08210) 500 g 5 kg

Tillaga hirsnuggets och rödbetor enligt anvisningen 
på förpackningen. Krydda med salt och peppar.

Servera med;
Lök, skivad 200 g 2 kg
Sallad, blandad 300 g 3 kg
Indiska naanbröd 600 g 6 kg

Följ alltid tillagningsanvisningarna på förpackningen. 
Använd alltid förvärmd ugn. 

 Jag vill vara med under vecka

De här huvudkomponenterna 
väljer jag (minst tre)

 

Bra magkänsla med Friends

checklista
God kamratgratäng med mersmak Indisk rajtantajtan på onjugga nuggets
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Ett enkelt hej och ett leende 
betyder så oändligt mycket

Vår temavecka och vårt temamaterial bygger på ett ”hej”. 

 Det är ett enkelt ord men betyder så mycket – speciellt 

för den som inte får ett hej så ofta. Hej är också det ord 

som står som symbol för Friends och deras verksamhet. 

 Bakgrunden, till både ”hejet” och grundandet av orga-

nisationen Friends, är historien om Sara Damber. 

Boken som gör gott i matsalen

Den här lilla ”boken” får du när du beställer temaveckan. 

 Den handlar om hur ni med enkla medel kan göra 

matsalen till en trygg och trevlig plats för alla. Bra känsla 

och god stämning alltså. Matsalen är ju också en del i 

arbetsmiljön i en skola. Det får inte glömmas bort. 

 Boken och kampanjen kan också fungera som en länk 

för er i matsalen ut till rektor, lärare och andra skolledare. 

Att verka mot mobbning gäller hela skolan och samarbete 

mellan alla i skolan behövs. 

 Vi hoppas att den lilla boken kan ge både er och övriga 

i skolan bra tips på hur ni kan föra ut hej-budskapet i hela 

skolan så att det får större genomslag.

Handbok

Kockmössa

I boken kan du också läsa mer om Friends och Sara och 

hur ett oväntat hej förändrade allt. Historien om Sara visar 

att alla kan göra skillnad. Med små medel. 

 Hoppas att så många som möjligt gör det. Även du!

Sara och det oväntade ”hejet”

För den som är mobbad och utanför gemenskapen kan 

varje sekund i skolan vara ett mindre helvete. Blickar som 

inte möter den egna, ensamheten, tystnaden. 

 Men det kan vända. På ett enkelt sätt. Som i Saras 

fall. Plötsligt kom den där killen fram och sa ”hej”. Det var 

vändpunkten för Sara och hennes situation i skolan. Hon 

blev plötsligt sedd, var någon. 

 Det värsta, enligt Sara, är den stora grymma tystnaden. 

Inte de som mobbar, utan de som inte gör något alls, inte 

bryr sig. Vad de flesta inte vet är att det behövs väldigt lite 

för att bryta ett utanförskap: en blick, ett leende, ett ”hej” 

kan räcka. 

 För Sara blev det där hejet också den vändpunkt som 

gav henne styrkan att senare starta Friends. Idag Sveriges 

största organisation mot mobbning. 



Känns lika bra i alla magar

Det behövs väldigt lite för att bryta ett utanförskap: 
en blick, ett leende eller ett ”hej” kan räcka långt. 

”Hej” är ett enkelt ord men betyder så mycket 
– speciellt för den som inte får ett ”hej” så ofta. 
Slösa gärna med ”hejet”!

Känns lika bra i alla magar

Känns lika bra i alla magar

Affischer 50x70 cm

Orkla Foods Sverige stöttar                    i kampen mot mobbning.

Orkla Foods Sverige stöttar                    i kampen mot mobbning.

Orkla Foods Sverige stöttar                    i kampen mot mobbning.

Bordsryttare

Sara och det 

oväntade”hejet”

Orkla Food Sverige

stöttar Friends

För den som är mobbad och 

utanför gemenskapen kan 

varje sekund i skolan vara ett 

mindre helvete. Blickar som inte 

möter den egna, ensamheten, 

tystnaden. 
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För Sara blev det där hejet 

också den vändpunkt som gav 

henne styrkan att senare starta 

Friends. Idag Sveriges största 

organisation mot mobbning. 

Orkla Food Sverige är ett stort 

företag som lagar mycket mat. 

Bland annat Felix som du känner 

väl igen. Vi gillar mat och vi gillar 

när alla är schyssta mot varandra. 

Både vuxna och barn. Vet du 

någon som inte får vara med,

känner sig utanför eller kanske till

och med är mobbad? Prata med 

en vuxen. Du kan även visa att du 

bryr dig om genom ett ”h
ej”. D

et 

betyder otroligt mycket för den 

som inte syns.

Orkla Food Sverige stöttar 

organisationen Friends i kampen 

mot mobbning.Läs gärna mer 

på frie
nds.se.

Känns lika bra i alla magar

Känns lika bra i alla magar

”Hej” är ett enkelt ord men betyder så mycket 
– speciellt för den som inte får ett ”hej” så ofta. 
Slösa gärna med ”hejet”!



Bra magkänsla 
med Friends
Det här är andra gången vi gör en temavecka tillsammans 

med Friends. Förra gången blev en succé och många skolor 

beställde kampanjen. 

 Därmed fick Friends ut sitt viktiga budskap på ett bra 

sätt. Vi hoppas att du är med och stöttar det här arbetet och 

sprider bra magkänsla tillsammans med oss på Orkla Foods 

Sverige och Friends. 

 Det kan aldrig bli för många ”hej” i våra skolor.
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