
 

 
 

Varför har ni tagit bort laktosfri mat? 

Vi har gått från laktosfri kost till låglaktoskost eftersom forskningen visar att det är en fördel för 

personer med låg laktasutsöndring att tillföra laktos via kosten. På så sätt ser man till att 

utsöndringen av enzymet inte helt upphör. Vi har även sett att många elever redan idag väljer 

dagens rätt framför den laktosfria kosten. Att servera en llåglaktoskost de dagar det verkligen 

behövs är ett bra sätt att minska onödigt svinn.  

Kommer ingen att få laktosfri kost? 

Då det är bättre för eleven att äta en låglaktoskost förordar vi den. Om någon tillhör den lilla 

gruppen (ca 40 personer i världen) som har total avsaknad av enzymet laktas serverar vi 

mjölkproteinfri kost. 

 

På vilka grunder togs det här beslutet? 

På grund av att forskningen visar att de allra flesta tål mellan 2,5 till 5 gram laktos per måltid 

och att tillföra laktos stimulerar kroppens laktasproduktion.  

Vad gör ni om eleven påverkas negativt av förändringen? 

Det är individuellt hur mycket laktos varje individ tål och därför har vi valt att lägga oss under 

den lägsta nivån av vad man brukar tåla. Det är viktigt att framhålla att man inte blir sjuk eller 

får skador av att äta mat som innehåller laktos. Det som händer är att man får liknande problem 

som kan uppstå när man äter ärtsoppa, bruna bönor, dricker stora mängder läsk eller juice. 

 

Vem ansvarar för vilken mat eleven kan äta? 

Kost & Restaurang ansvarar för att måltiden innehåller lägre än 2 g laktos och att det serveras 

låglaktoskost de dagar måltiden överstiger 2 gram laktos. Vi ansvarar även för att det i 

skolrestaurangen framgår vilka maträtter den som är laktosintolerant kan äta. 

 

Hur blir det om man äter fler portioner eftersom det är uträknat per 

portion? 

Om man får en reaktion beror på hur känslig man är. Vissa kan äta en större portion än andra. 

Får man en reaktion kan man prova att ta lite mindre av den komponent man inte tål och lite 

mer av någon annan. 


