
ONE PLANET PLATE  
INTRODUKTION FÖR SKOLA/KOMMUN

Måltider för en levande planet
Vilken mat kan vi äta för att klara oss med en 
planet? Och hur kan jag visa för mina gäster att 
sådan mat serveras? One Planet Plate är WWFs 
svar på dessa frågor – en guide och en märkning 
för alla som vill äta och servera hållbara måltider 
inom planetens gränser. En One Planet Plate- 
måltid tar hänsyn till både klimatet och den 
biologiska mångfalden.

Ett enkelt sätt att göra  
skillnad – en måltid i taget. 
One Planet Plate tar ett helhetsperspektiv på 
måltiden – allt som läggs på tallriken är inräknat. 
Att använda konceptet som en guide är helt gratis.  

Vill du använda märkningen One Planet Plate 
behövs ett avtal, en tredjepartskontroll görs, och 
en avgift tillkommer. 

Kontakta mat@wwf.se om du vill börja 
använda märkningen.

Planetens gränser  
= One Planets Plates kriterier
One Planet Plates kriterier för klimat  
och biologisk mångfald har tagits fram 
med hjälp av ledande forskare i Sverige.  
Båda kriterieområdena är lika viktiga.

Klimatbudget för måltiden
En lunch eller middag får ge upphov till  
maximalt 0,5 kg CO2-ekvivalenter. 

För hela veckans måltider är klimat- 
budgeten totalt 11 kg CO2-ekvivalenter. 

För att en måltid eller veckomeny ska få 
märkas med One Planet Plates symbol 
behöver den klimatberäknas med ett god-
känt beräkningsverktyg. Här hänvisar vi till 
kostberäkningssystemens klimatmoduler, 
CarbonAte och andra verktyg. 

Godkända klimatberäkningsverktyg  
finns på: wwf.se/oneplanetplate 

Kriterier för biologisk mångfald
• Om fisk ingår i måltiden:  
  Grönt ljus i WWFs Fiskguide  
  (MSC, ASC och KRAV har alltid grönt ljus)

• Om kött, ägg och ost ingår i måltiden:  
   Grönt ljus i WWFs Köttguide.

• För det växtbaserade:  
  Certifikat på ekologisk produktion krävs  
  på spannmål, raps, potatis, morötter, lök  
  och ris. Inga vegetabilier med orange ljus  
  i Vegoguiden

PROTEINSKIFTET 
Gröna proteiner är basen.  
Kött och fisk är kryddan. 
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Mer information om One Planet Plate
Läs på wwf.se/oneplanetplate eller kontakta mat@wwf.se    

En måltid för en levande planet.

Märkningen One Planet Plate består av en  symbol 
och en boilerplate. Kontakta mat@wwf.se om du 
vill börja använda märkningen. 

Vi har tagit fram en veckomeny med skolluncher 
som följer såväl One Planet Plate-kriterierna, 
som närings- och kostnadsriktlinjerna för skol-
luncher. 

Där finns recept på fem luncher som tillsammans 
klarar klimatbudgeten (0,5x5=2,5 kg CO2e). Det 
finns också fem fristående recept där varje lunch 
enskilt klarar kraven. 

Recepten hittar du på: wwf.se/skolrecept

Testa gärna One Planet  
Plates skolrecept!

Varför är  
det viktigt?

Maten står för  
cirka en fjärdedel  
av vår klimat- 
påverkan.

25 %

Maten är den största 
drivkraften bakom  

förlusten av biologisk 
mångfald globalt
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