
Om tallriksmodellen 

Tallriksmodellen är ett verktyg som hjälper oss att äta varierat. Modellen visar 

hur proportionerna i en måltid bör vara för att man ska få i sig en bra balans av 

närings ämnen. Tallriksmodellen talar inte om hur mycket vi behöver äta – det 

styrs av vårt energibehov. Till exempel behöver små barn inte äta lika stora 

portioner som äldre barn och vuxna.

Tallriksmodellen är uppdelad i tre delar: en mindre och två större. Alla tre 

delarna behövs för att näringsbalansen i måltiden ska bli bra. På den lilla delen 

läggs proteinkällor som kött, fisk, ägg och mjölk produkter. Baljväxter som ärtor, 

bönor och linser är också proteinkällor. Även mjölk som måltidsdryck tillhör den 

här delen. En av de två stora delarna är till för grönsaker och rotfrukter. Hit 

räknas även frukt och bär. På den andra stora delen läggs kolhydratkällor som 

potatis, pasta, ris, mat havre, matvete, couscous eller bulgur. Bröd hör också till 

den här delen.

Beroende på hur mycket man rör på sig kan storleken på de två större delarna 

vari era. Till exempel om man tränar och är aktiv i vardagen behöver kolhydrat 

delen vara lite större, eftersom energibehovet är större. Men sitter man stilla 

under större delen av dagen är det bra att minska på kolhydratdelen. Då får 

grönsaks delen bli större. 

Varsågod! 
Här är tallriksmodellen från Hjärta mjölk.

VÅR TANKE är att du ska kunna använda tallriksmodellen i förskolan och skolan för att prata om 

vad som är bra mat och dryck. Sätt gärna upp bilden på väggen som en påminnelse! Ett sätt kan 

också vara att låta barnen rita sin egen tallriksmodell och diskutera vad vi ska äta för hälsans och 

miljöns skull.

VI HAR UTGÅTT FRÅN Livsmedelsverkets tallriksmodell och lagt till mjölk som dryck. Med mjölk 

till maten blir det nämligen enklare att få i sig tillräckligt med näring. Mjölk som måltidsdryck 

bidrar med hela 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Och särskilt bra är 

mjölken för barn som äter lite eller har svårt att hinna äta klart innan lunchrasten är slut!

Vatten Lättmjölk

Når en stapel 100 % 
betyder det att 
rekommendationen 
för näringsämnet 
uppfylls.

På hjärtamjölk.se 
finns filmer om 
betydelsen av valet 
av måltidsdryck. Där 
finns också diagram 
som visar många fler 
näringsämnen. 
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KALCIUM, VITAMIN D OCH RIBOFLAVIN är de närings
ämnen som ger störst skillnad i näringsintag när man 
dricker ett glas mjölk till maten istället för vatten, men 
mjölken bidrar även med många fler vitaminer och 
mineraler. 

DIAGRAMMEN VISAR SKILLNADEN i näringsinnehåll 
för Kalcium, Vitamin D och Riboflavin i en genomsnittlig 
förskole respektive skollunch med ett glas lättmjölk 
(rött) eller ett glas vatten (blått) som måltidsdryck. 
Siffrorna anger andelen i procent av rekommenda
tionen för dessa näringsämnen för en lunch för för
skoleelever 2–5 år samt skolelever 6–9 år. 

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig här: 
mjölk.se/nyhetsbrev 

Vi ses på hjärtamjölk.se! 

Enligt nordiska närings 
rekommenda tioner bör 
barn ägna sig åt medel 
till högintensiv fysisk 
aktivitet minst 60 min u
ter per dag och minska 
stillasittandet. Läs mer 
om vikten av fysisk 
aktivitet på Folkhälso
myndig hetens och 
Boverkets webbplatser.


