
MÅLTIDER FÖR EN LEVANDE PLANET
ONE PLANET PLATE
Information för restauranger och catering



ONE  
PLANET  
PLATE

Vad roligt att ni är nyfikna  
på One Planet Plate!
Mat är livsviktigt, lustfyllt och gott - men idag äter vi inte hållbart.  
Både klimatet och den biologiska mångfalden påverkas av hur 
vår mat produceras. Med en mer planetsmart kost blir vi alla  
vinnare – naturen, djuren och vi själva.

Att äta inom ramen för planetens gränser med One Planet Plate 
är ett enkelt sätt att göra skillnad – en måltid i taget.

I denna skrift har vi samlat information som hjälper 
er att komma igång. Vid frågor är ni välkomna  
att kontakta WWF på mat@wwf.se
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Proteinskiftet 
Gröna proteiner är basen. 

 Kött och fisk kan vara kryddan. 

DET HÄR ÄR 
ONE PLANET PLATE

One Planet Plate är en guide och en  
märkning för den som vill äta och servera 
hållbara måltider inom planetens gränser.  
One Planet Plate tar hänsyn till både  
klimatet och den biologiska mångfalden.

Det ska vara lätt att servera hållbara måltider.  
Istället för märkning av enskilda varor använder 
One Planet Plate ett helhetsperspektiv, där allt  
som läggs på tallriken är inräknat. 

Ett enkelt sätt att göra skillnad – en måltid  
i taget. Genom One Planet Plate visar ni att ni tar 
ansvar för planetens framtid.

Recepten och guiden kan användas av alla.  
För att få använda märkningen och därmed få  
tillgång till att använda symbolen behövs ett avtal 
med WWF. 
Läs mer om hur du tecknar avtal här:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#sa-funkar-det

Så här stor roll  
spelar måltiderna

Den globala mat- 
produktionen står för:

ca 25 %  
av utsläppen av växthusgaser

70 %  
av jordens totala  

färskvattenanvändning

80 %  
av jordens förlust av skogar

Vilka rätter börjar ni med?
Alla har kommit olika långt på sin resa mot 
mer planetvänliga måltider. Därför bestäm-
mer ni själva hur många, och vilka, rätter ni 
vill börja med. Eller om ni vill göra hela mat-
sedeln enligt One Planet Plate. Ni väljer det 
som fungerar för er! 
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Det här är symbolen  
för One Planet Plate.
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One Planet Plate har två kriterieområden:  
klimatet och den biologiska mångfalden.  
Oftast kompletterar de varandra, men ibland 
kan det finnas konflikter mellan de två.

Ett ensidigt klimatfokus kan ge lösningar som är 
sämre för den biologiska mångfalden. På samma 
sätt riskerar ett ensidigt fokus på biologisk mång-
fald att leda till lösningar som kan vara negativa för 
klimatet. Genom att ha kriterier för båda så får vi 
ett helhetsperspektiv

Kriterieområden och nivåer har tagits fram till-
sammans med ett vetenskapligt råd bestående av 
forskare från SLU, Stockholm Resilience Centre vid 
Stockholms Universitet samt Research Institute of 
Sweden, RISE.

För klimatet och den biologiska mångfalden.
I linje med nordiska  
näringsrekommendationer 
One Planet Plate pekar åt samma håll som de nord-
iska näringsrekommendationerna och Livsmedels-
verkets rekommendationer om att öka andelen av 
det vi äter från växtriket. 

Hur ser en One Planet Plate-måltid ut? 
Om du vill se exempel på några recept som följer 
One Planet Plate, så kika in på WWFs hemsida:  
wwf.se/receptbanken 
Där finns provlagade välsmakande recept som upp-
fyller kriterierna. Eller varför inte spana in rätterna 
på några av de restauranger som redan använder 
märkningen. 
Några som serverar One Planet Pate:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#vi-som-ar-med

GUIDE
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Klimatbudget för måltiden: 
En lunch eller middag inom planetens gränser  
får ge upphov till 0,5 kg CO2-ekvivalenter.  
För att märka måltiden med One Planet Plate- 
symbolen måste den vara klimatberäknad och 
klara gränserna. 

Kriterier för biologisk mångfald: 
 Om fisk ingår i måltiden:  

   Grönt ljus i WWF Fiskguiden

 Om kött, ost eller ägg ingår i måltiden:  
   Grönt ljus i WWF Köttguiden

 För det växtbaserade: Inga vegetabilier  
   med orange ljus i WWF Vegoguiden  
   Certifikat på ekologisk produktion av spann- 
   mål, raps, potatis, morötter, lök och ris. 

Det här är en One Planet Plate-måltid

Buffélunch – vad gäller då? 
Om du erbjuder dina gäster en buffé med  
olika rätter och vill använda One Planet Plate- 
märkningen ska det vara tydligt för gästen vilka 
rätter som klarar kraven, och vilka som inte gör 
det. Placera märkningen tydligt vid de rätter som 
uppfyller kriterierna. 

Riktlinjer för One Planet Plate-symbolen:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#dokument

Klimatberäkningarna för en One Planet Plate- 
måltid görs på en standardportion. Vissa gäster  
kanske tar mer och andra mindre. Om ni vill kan 
ni visa upp en standardportion (en bild  
eller en tallrik), för att ge vägledning till hur  
en One Planet Plate-portion ser ut.   

Klimatberäkningsverktyg 
WWF har inga egna beräkningsverktyg för  
One Planet Plate utan har godkänt några av  
de klimatberäkningsverktyg som finns på  
marknaden: wwf.se/oneplanetplate/ 
leverantor/#berakningsverktyg

GRÖNT  
LJUS

GRÖNT  
L JUS

INGET  
ORANGE  

LJUS

Vad räknas in i måltiden?
En normalportion + eventuell standard- 
portion av salladsbaren och smörgås där  
sådan finns. Dryck ska inte räknas med.

För att använda märkningen One Planet Plate behövs ett avtal med WWF, medan guiden  
(klimatbudget och kriterier för biologisk mångfald) och recepten kan användas fritt av alla 
som vill servera mer hållbara måltider. 

Veckobudget för luncher
För t.ex företagsrestauranger, som regelbun-
det serverar sina gäster finns alternativet  
att göra en veckomärkning för veckans alla 
luncher.  Luncherna får då komma upp i totalt  
2,5 kg CO2-ekvivalenter, där vissa dagars 
luncher kan ligga över och andra under.  

Fritt att använda guide och recept
Att använda One Planet Plate som en guide  
är gratis. Det är också fritt att inspireras av  
de recept som WWF tagit fram: 
wwf.se/receptbanken 

Klimatbudget för olika  
typer av måltider

 Frukost: 0,4 kg CO2e 
 Lunch: 0,5 kg CO2e 
 Middag: 0,5 kg CO2e 
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För att använda märkningen One Planet Plate behövs ett avtal med WWF. Ni får då använda 
One Planet Plate-symbolen med WWFs logotyp. Måltiden måste vara klimatberäknad och  
klara klimatbudgeten samt följa kriterierna för biologisk mångfald. Ni väljer själva  
hur många rätter ni vill märka.

1 

2 

3 

AVTAL. Kontakta mat@wwf.se om ni vill  
använda märkningen. Ni får då kontakt- 
uppgifter till kontrollföretaget HS Certifiering 
som WWF anlitat för One Planet Plate. 

INBESIKTNING. Innan ni börjar använda 
märkningen krävs en ”inbesiktning” av HS Cer-
tifiering. Ni får då möjlighet att ställa frågor 
kring just er användning.

SJÄLVBESIKTNING. Varje år görs en själv- 
besiktning med hjälp av ett formulär som 
skickas in till kontrollföretaget. 

MÄRKNINGEN  
ONE PLANET PLATE 

 

Kontroller för efterlevnad 
För att säkerställa att märkningen löpande  
används på rätt sätt utförs stickprovskontroller  
av ett oberoende kontrollföretag.

Stickprov tas på 20 % av de som använder märk-
ningen. Då kontrolleras bland annat hur One Planet 
Plate-symbolen används och att det finns klimatbe-
räkningar av de märkta måltiderna. Det kontrolleras 
även att det finns fakturor/leveransbesked för be-
rörda råvaror, som bekräftar att kriteriet för biolo-
gisk mångfald har uppfyllts. 

Mer information om kontrollerna:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#dokument

Svartbön- 
burgare,  
pumpaslaw  
och ljummen 
potatissallad

KLIMAT- 
PÅVERKAN 
PER PORT. 

0,4
kg CO2e

Vad kostar det?
För att använda märkningen One Planet Plate finns 
en kontrollkostnad och en licensavgift för att bidra 
till konceptets fortlevnad. 
Mer om avtal och avgifter:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#dokument

Klimatberäkningen
För att få märka måltiden med One Planet Plate- 
symbolen behöver den vara klimatberäknad och  
klara gränserna. Utse den eller de som ansvarar för 
beräkningarna. 
Godkända klimatberäkningsverktyg:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#berakningsverktyg 

Hitta en metod som passar er
Restauranger arbetar olika. Vi välkomnar att  
One Planet Plate används på det sätt som fungerar 
bäst hos er. Hör av er till HS Certifiering eller  
mat@wwf.se om ni har frågor.

Hur används märkningen?
Ni väljer själva hur många rätter ni vill märka. Hu-
vudsaken är att det syns tydligt vilken eller vilka rät-
ter som märkningen avser. 
Kommunikationsmanual för märkningen:  
wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#dokument

En måltid för en levande planet.
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När ni sätter igång…
  Låt matglädje och lust var ledstjärnan!  
Försök att undvika ”nu plockar vi bort”-budskap. 
Visa istället upp One Planet Plate som god mat 
som dessutom gör skillnad för planeten  
– en måltid i taget!

  Börja med några rätter.  
Att helt och hållet följa One Planet Plate kan vara 
en utmaning. Bättre att starta mjukt, och få med 
alla på tåget mot mer hållbar mat. 

  Använd gärna One Planet Plate som  
en möjlighet att inkludera kök och gäster  
– alla behöver bli taggade på att bidra till  
hållbara måltider. Informera och länka gärna  
till One Planet Plate på WWFs hemsida. 

MATNYTTIGA TIPS

Om ni vill ta ett litet steg 
Ert val av protein gör stor skillnad för klimat  
och biologisk mångfald. Men det finns fler bra val 
att göra, och det kan vara enkelt! Till exempel att  
byta ris till svenskt havreris eller mathavre.  
Lär dig mer i WWF Köttguiden, WWF Fiskguiden  
och WWF Vegoguiden. 

Material för att visa ert engagemang
På wwf.se/oneplanetplate/leverantor/#material  
hittar ni material som kan användas för att infor-
mera gäster och personal om One Planet Plate- 
guiden. Om ni tecknar avtal som märkesanvändare 
tillhandahåller WWF ytterligare material som visar 
att ni följer One Planet Plate. Materialet kan använ-
das både på webbplats och i lokal.
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Catarina Arvidsson, 
Steninge kuststation:
”Vi har alltid arbetat med mat 
på ett hållbart sätt, men ville gå 
vidare och ha något mätbart 
och tydligt, gärna en certifiering. 
Vi kom fram till att One Planet 
Plate var det bästa alternativet”

Så här gör Steninge kuststation
Frukosten följer One Planet Plate-kriterierna.  
Redan innan serverades vegetarisk frukost, så det 
krävdes inga stora förändringar. Men för att hålla 
sig till gränsen på max 0,4 kg CO2e per frukost har 
osten ersatts med en spread av svenska gröna ärtor. 

Maten är huvudsakligen vegetarisk eller vegansk 
men det finns vissa rätter med lite fisk eller skal-
djur. Några rätter som är One Planet Plate-märkta 
är till exempel: Vegansk chili med vitlöksbröd, Mus-
selgryta med ugnsbakade potatisklyftor och Pizza 
bianco med tryffelstekt ostronskivling och zucchini. 

Vad tycker gästerna? 
”De flesta är nyfikna och vågar prova nytt.  
Bland både barn och föräldrar, som är tveksamma 
innan, upptäcker många att detta är mycket gott. Det 
är rikliga portioner som håller en mätt under lång tid. 
Målsättningen är att fler skall våga prova, och bli mer 
miljömedvetna.”

VI SERVERAR 
PLANETSMART MAT

Allt fler restauranger och andra typer av måltidsleverantörer visar intresse för att servera 
mer hållbara måltider. Några av de som använder One Planet Plate-märkningen är Storm- 
köket på SMHI i Norrköping, Fågelängens Catering i Stockholm och Happy Food i Uppsala,  
och ICA erbjuder en matkasse som klarar One Planet Plates klimatbudget. 

Även inköpare av måltider börjar ställa mer och tuffare krav: Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet,  
har som första myndighet ett avtal med cateringföretag om One Planet Plate-märkt mat till sina möten  
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har med One Planet Plate i sina riktlinjer för inköp av cateringmat. 

Staffan Lundberg, 
SMHI:s lunchrestaurang Stormköket 
”Vi är stolta över att som en av dom första restaurang-
erna i Sverige bli godkända av WWF till att få använda 
One Planet Plate-symbolen i vårt dagliga arbete på vår 
restaurang Stormköket på SMHI Norrköping. Våra led-
ord är ett helhetsperspektiv på: Mat, Människa, Miljö 
och att överraska positivt.”

 

 Steninge kuststation ersatte osten med 
en spread av svenska gröna ärtor.
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INSPIRERAS GÄRNA  
 AV VÅRA RECEPT

På wwf.se/receptbanken bjuder vi på flera recept som är klimatberäknade och  
godkända enligt One Planet Plates kriterier. Kika gärna in och låt dig inspireras!  

Rätterna nedan är framtagna av Jens Vikingsson.

KLIMAT- 
PÅVERKAN 
PER PORT. 0,4 kg 

CO2e

Ugnsbakad sejfilé, smörmorötter, krämig sås och kokt potatis

KLIMAT- 
PÅVERKAN 
PER PORT. 0,5 kg 

CO2e

 Spenatlasagne med pumpafrön 

KLIMAT- 
PÅVERKAN 
PER PORT. 0,4 kg 

CO2e
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Svartbönburgare, pumpaslaw och ljummen potatissallad
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WWF arbetar för att hejda förtörelsen av 
jordens naturliga livsmiljö och bygga en 
framtid där människor lever i harmoni 
med naturen.

wwf.sewwf.se

Detta informationsmaterial om WWFs koncept One Planet Plate är framtaget av  
Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Telefon 08-624 74 00. 
info@wwf.se, Plusgiro 90 1974-6,Bankgiro 901-9746

Omslagsbild: timolina / www.freepik.com 
Produktion: BRANDLINE
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WWF ARBETAR  
FÖR ATT BEVARA NATUREN  

OCH BYGGA EN FRAMTID DÄR  
MÄNNISKAN LEVER I HARMONI  

MED NATUREN


