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1. Om konceptet One Planet Plate 

One Planet Plate är en guide och en märkning för måltider för en levande 
planet. One Planet Plate tar ett helhetsgrepp på måltiden - allt som läggs på 
tallriken är inräknat, och måltiden tar hänsyn till både klimatet och den 
biologiska mångfalden.  
 
Guiden One Planet Plate riktar sig till alla som vill äta och servera hållbara måltider 
inom planetens gränser. Att använda guiden är gratis för alla.  
Märkningen One Planet Plate är en möjlighet för de aktörer - restauranger, 
måltidsleverantörer, receptsajter, matkasseföretag etc – som vill visa upp att de erbjuder 
måltider som följer One Planet Plates kriterier. För att få använda märkningen One Planet 
Plate behövs ett avtal, och en tredjepartskontroll görs. En avgift tillkommer också. 
Att kommunicera One Planet Plate, och att använda symbolerna för konceptet kräver 
alltså ett skriftligt avtal. Riktlinjerna i detta dokument är för de aktörer som har ett sådant 
giltigt avtal.  
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2. Boilerplate och symbol hänger ihop 

• Som avtalspart erbjuds du en så kallad boilerplate innehållande WWFs panda, 
konceptnamnet One Planet Plate, en symbol och en beskrivande text. Boilerplaten är 
den viktiga biten för er att kommunicera.  

• Boilerplaten är årsbunden för att säkerställa att aktuella kriterier följs, och att aktören 
har ett giltigt avtal att få använda märkningen.  

• Till boilerplaten finns en enkel symbol kopplad. Denna får inte användas utan att 
boilerplaten finns någonstans i anslutning.  

• I så kallat samlat material där texterna naturligt hör ihop är det ok med en 
övergripande placering för One Planet Plate boilerplate. Detta kan vara t.ex. en kokbok 
där bolierplaten kan förekomma en gång och förklaras, och behöver inte finnas med på 
alla sidor där symbolen ”jordglobsbetan” förekommer.  
 
På webben: Websidor betraktas också som s.k. samlat material. Dvs på websidor där 
One Planet Plate förekommer kan boilerplaten ha en övergripande placering någonstans 
på relevanta websidor. Utöver det rekommenderas att ”jordglobsbetan” görs klickbar 
och länkar till antingen egna hemsidans förklaring av One Planet Plate – eller till WWFs 
websida om One Planet Plate. www.wwf.se/oneplanetplate 
 
För s.k. samlat material används specialvarianten av boilerplaten – se sid 9 

Boilerplate 
 

 

 

Symbol 
 

 

http://www.wwf.se/oneplanetplate
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3. Kommunikationen 

• Boilerplaten i någon av dess varianter måste alltid finnas med då företaget 
kommunicerar kring WWF One Planet Plate.  

• Vid kommunikation får aldrig enbart den fristående symbolen användas. 

• Det måste alltid framgå att One Planet Plate inte är ett godkännande eller certifiering 
av ett företags hela verksamhet, utan enbart avser kontrollerade markerade måltider 
sammansatta enligt WWFs kriterier.  

Annonsering är tillåten med begreppet ”WWF One Planet Plate.”  
Annonsering är inte tillåten med vare sig boilerplaten eller den fristående symbolen 
”jordglobsbetan” utan WWFs godkännande 
 
De grafiska symbolerna levereras till aktören då godkänt avtal finns.   

 

Texter att använda för kommunikation av One Planet Plate 
 
Följande texter är exempel på texter som kan användas för att beskriva One Planet Plate. 

1. Här serveras måltider för en levande planet. De rätter som är märkta med 
symbolen uppfyller WWFs kriterier för One Planet Plate. 

2. Här serveras måltider för en levande planet. One Planet Plate är en guide och  
en märkning av måltider. One Planet Plate guidar dig till hållbara måltider som tar 
hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden. De maträtter som är 
märkta med symbolen uppfyller kriterierna för One Planet Plate. 

3. Här serveras måltider för en levande planet. One Planet Plate är en guide och  
en märkning av måltider. One Planet Plate guidar dig till hållbara måltider som tar 
hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden.  
 
Basen i One Planet Plate kommer från växtriket. Om fisk eller kött ingår, ska de  
ha grönt ljus i WWFs guider. Givetvis finns det krav att även på att de viktigaste 
vegetabilierna ska vara hållbart producerade.  

4. I en One Planet Plate-måltid är det mycket vegetariskt. Om kött eller fisk ingår ska 
de ha grönt ljus i WWFs Köttguide och Fiskguide. Naturligtvis ska även det 
viktigaste från växtriket vara hållbart producerat. 

5. One Planet Plate är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF för att minska den 
negativa påverkan matproduktion har på klimat och biologisk mångfald. 
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Några viktiga saker kring kommunikationen: 
 

Kommunicera gärna … Kommunicera INTE … 

• att One Planet Plate är en märkning 
med oberoende kontroll  

• att One Planet Plate är en certifiering.  
 
 (One Planet Plate har för närvarande 
inte en så kallad Ackrediterad 
standard. Därför har vi valt att kalla 
One Planet Plate för en märkning med 
oberoende kontroll istället för en 
certifiering.) 

• att One Planet Plate-symbolen visar de 
måltider som klarar kriterierna för en 
levande planet 
 

• att One Planet Plate är en certifiering 
eller märkning av hela företaget 

• att ni serverar One Planet Plate-
måltider 

• att ditt företag/restaurang har ett 
samarbete med WWF  
 

• att ditt företag/restaurang är partner 
till WWF 
 
(att få kalla sig samarbetspartner till 
WWF krävs en separat och omfattande 
genomlysning och process av hela 
verksamheten.) 

• symbolen och boilerplaten One Planet 
Plate på era menyer, hemsidor och 
annat material enligt riktlinjerna i detta 
dokument 
 

• WWFs pandalogotyp separat  
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4. Användning av boilerplate samt symbol 

• Vid måltiden eller menyn, används den enkla fria symbolen – ”jordglobsbetan”.  
Jordglobsbetan markerar vilka måltider som uppfyller One Planet Plates krav.  

• Regeln för minsta storlek för symbolen är att den ska vara synlig. Vi rekommenderar en 
höjd på 0,5 cm. 

• Boilerplaten ska alltid finnas synlig i nära anslutning till symbolen, det vill säga i samma 
trycksak -till exempel meny - eller så att den går att hitta vid samma anblick. Exempel 
på ”samma anblick” är information om rätter vid en buffé . Regler för webb, böcker med 
mera se sid 4. 

• Rekommenderad minsta storlek för boilerplaten är en höjd på 2 cm, vilket ger bredden 
4,87 cm. Minimikravet är att det ska vara läsbart. 

• Logotypen ska alltid omges av en så kallad frizon, en marginal till annan logotyp, 
textstycken, andra bilder etcetera. Frizonen ska motsvara storleken av 2 st bokstaven W 
i samma storlek som i boilerplaten.  
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5. Varianter i flera filformat 

• Boilerplaten finns i två färger. Texten kan vara färgad eller svart. Symbolen 
”jordblobsbetan” trycks i samma färg som texten i boilerplaten eller i vitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• På hemsidor, i kokböcker och annat samlat material kan följande boilerplate med fördel 
användas. Den förklarar bättre att jordglobsbetan guidar till de maträtter som klarar 
kraven för One Planet Plate, men att det även förekommer rätter som inte klarar kraven.    

 

• Boilerplaten och den fristående symbolen erbjuds i följande format: 

• eps 

• jpg 

• png 

• Märkesanvändaren får boilerplate och symbol efter godkännande av avtal. 
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Meny med boilerplate  
och symbol 

Märkt anrättning 

6. Exempel på användning 

Bordspratare Tavla vid buffé 

 

 

 

 

 

 

 

Entréskylt 
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7. Övrigt 

• Boilerplaten One Planet Plate ska förmedla ett positivt budskap som förknippas med  
de värden som organisationen WWF står för.  

• Avtalet är årsbundet. 

• I löpande text skriver ni så här: WWF One Planet Plate. 

• Undantag från instruktionen i denna manual måste godkännas av WWF.  

• Vid den obligatoriska besiktningen kontrollerar det oberoende kontrollföretaget att 
riktlinjerna för kommunikation av One Planet Plate i denna manual följs. Därefter görs 
årligen stickprovskontroller på 20 procent av de anslutna aktörerna. 

• Vid missbruk av boilerplaten eller symbolen kan WWF dra in rätten att använda dessa.  

 

8.  Annan användning 

WWF har själva tagit fram kommunikationsmaterial i syfte att inspirera till att laga 
måltider enligt One Planet Plates kriterier. Ett exempel på detta är WWFs färdiga 
skolrecept.  

WWF har tagit fram ett antal recept för skolor som följer One Planet Plates kriterier.  
Dessa recept får användas och kommuniceras utan att ett avtal om One Planet Plate  
är tecknat. Texten ”WWF One Planet” får då användas, och följande symboler går bra att 
använda:  

 

  

 

Det är dock inte tillåtet att i samband med dessa recept använda WWFs vanliga 
pandalogotyp och/eller One Planet Plates officiella boilerplate med pandan. 
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