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MATGÄSTENS 
PERSONUPPGIFTER 

Efternamn 

 

 

Förnamn 

      

Födelseår 

      

Skola/daghem 

      

Klass/grupp 

      
Klasslärare/klassföreståndare/grupphandledare/daghemsföreståndare 

      

Vårdnadshavare 

      

Telefonnummer 

      

SPECIALDIETER  Diabetes (personlig måltidsplan ska lämnas till köket)        

 Celiaki  

 tål inte havre  tål havre  

 Laktosfattig (läkarintyg behövs inte) 

 Laktosfri  

 Mjölkallergi (tål inte mjölkprotein) Ersättande mjölkprodukt:_______________________________ 
Spannmålsallergi  

 vete  råg  korn  havre 

 bovete  hirs  något annat sädesslag: ______________________________ 

 

 Annan krävande specialdiet, vilken: __________________________________________________ 

 

 

Om du följer en krävande specialdiet, lämna en tydlig lista över lämpliga råvaror till köket. 

RÅVAROR 

OCH KRYDDOR  

SOM SKA UNDVIKAS 

Fisk   tål inte alls  

Ägg   tål inte alls  tål inte som rått  tål i mat 

Tomat   tål inte alls  tål inte som rå  

Paprika  tål inte alls  tål inte som rå  tål i mat  

Morot  tål inte alls  tål inte som rå  tål i mat  

Kålrot  tål inte alls  tål inte som rå  tål i mat  

Ärter/bönor  tål inte alls  tål inte som råa  tål i mat  

Palsternacka  tål inte alls  tål inte som rå  tål i mat  

Selleri   tål inte alls  tål inte som rå  tål i mat  
 

Citrusfrukter  tål inte alls  tål som konserv  

Ananas  tål inte alls  tål som konserv  

Plommon  tål inte alls  tål som konserv  

Melon  tål inte alls  tål som konserv  

Äpple  tål inte alls  tål som konserv  

Persika  tål inte alls  tål som konserv  

Päron  tål inte alls  tål som konserv  

Vindruvor  tål inte alls  tål som konserv  

Körsbär  tål inte alls  tål som konserv  
fortsätter på följande sida 
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RÅVAROR 

OCH KRYDDOR  

SOM SKA UNDVIKAS 

Banan  tål inte alls   

Kiwi  tål inte alls   

Jordgubbe  tål inte alls  

  

Mandel  tål inte alls 

Nötter  tål inte alls 

Kakao  tål inte alls 

Choklad  tål inte alls 

Honung  tål inte alls 

Soja  tål inte alls   
 

Kryddor som ska undvikas 

 Curry  Koriander  Muskotnöt/-blomma  Persilja  Ingefära  Kanel  Chili 

 Vitpeppar  Svartpeppar  Kryddpeppar  Grönpeppar  Rosépeppar  

 

 

 Någon annan, vilken? ____________________________________________________ 

 

 

  Vegetarisk kost (lakto-ovo-vegetarisk) 

 

Dessutom äter jag 

 fisk  kyckling  
 

 Specialkost av religiösa skäl 

 inget svinkött  ingen blodmat  inget nötkött  
 

 Råvaror som ska undvikas under pollenallergiperioden (mars–augusti): 

 

 

 

 När har sjukdomen/överkänsligheten senast konstaterats? Läkarintygets datum: 

 

_________________________________________________ 

 

 Läkarintyg bifogas          Individuella dietanvisningar bifogas 

 Annat att observera, symtom du får av de födoämnen som ska undvikas: 

 

 

 

ÄNDRINGAR I 
DIETEN 

Meddela hälsovårdaren/daghemsföreståndaren om din diet ändras.  

Meddela alltid köket om frånvaro, eftersom specialkostportionen tillreds särskilt för dig.  

 

UNDERSKRIFT Datum  Vårdnadshavarens/matgästens underskrift 

 

                

 

Specialdiet serveras om det finns medicinska orsaker till det.  

Lämna blanketten ”Anmälan om specialdiet” till skolhälsovårdaren i början av varje läsår, till daghemmet årligen. 

Om ditt barn har en svår födoämnesallergi, bifoga dessutom en tydlig lista över tillåtna råvaror.  

Vid behov diskuteras dieten med den som ansvarar för köket samt hälsovårdaren och näringsexperten. 

Anvisningar för anmälan om specialdieter finns på www.grankulla.fi/skolmat.   


