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•Det öppna och ljusa restaurang
labbet på KTH är något unikt. Det
anser i alla fall Maria von Euler,
lärare på KTH:s avdelning för in
tegrerad produktutveckling och
medgrundare av designbyrån
Them Partner. Två industridesig
ners (varav Maria von Euler är en),
två kockar, en materialexpert och
en ekonom har gått samman för
att undersöka hur hållbar och cir
kulär en kommersiell restaurang
egentligen kan bli, längs med hela
värdekedjan.— Vi tittar inte bara på vilka råva
rorvi använder, utan också sådant
som transport, fläktsystem, kylar,

fettavskilj are och möbler, berättar
Maria von Euler några dagar inn
an restaurangen ska öppna.

Restauranglabbet drivs som en
riktig restaurang, men är samti
digt ett forskningslabb och en
innovationsarena dit teamet bju
der in akademin, näringslivet, or
ganisationer och andra intresse
rade. En fördel med det är att det
blir möjligt att testa och mäta en
skilda delar av en restaurangverk
samhet och samtidigt titta på hela
systemets påverkan på ett verklig
hetsförankrat sätt. Allt som mäts,
till en början bland annat koldiox

idutsläpp, energi- och vattenan
vändning samt avfallsmängd,
kommer att redovisas öppet.- Allteftersom vi implemente
rar ny teknik, nya innovationer
och nya sätt att hantera delarna i
värdekedjan kommer vi att få en
allt mer positiv miljöpåverkan.
Det här kommer att bli världens
mest hållbara restaurang, säger
Maria von Euler.

Restauranglabbet jobbar helt
utan meny, eftersom råvarutill
gången kan förändras inte bara
dagligen utan också under dagen.
1 debatten om matens klimatpå

verkan har många röster höjts för
att minska vår köttkonsumtion,
men Maria von Euler säger att
teamet bakom labbet inte vill
komma med några pekpinnar och
vill titta på beteendeförändringar
över tid. Därför serveras en lunch
buffé som betalas per vikt med
mycket grönsaker, men också
fisk, fågel och kött.

-Vi är säkra på att köttätandet
kommer att minska på sikt. Men vi
vill inte leverera förutbestämda
sanningar, utan låta gästerna fatta
sina egna beslut utifrån den infor
mation och forskning vi kan pre
sentera, säger hon.

För att en restaurang ska bli
hållbar är det viktigt att hålla nere
matsvinnet. Enligt Naturvårds-
verket motsvarar produktionen
av den mat som slängs varje år
omkring två miljoner ton kol
dioxid.

En av kockarna i teamet, Johan
Gottberg, har drivit restaurangen
K-märkt i Garnisonen i Stock
holm. Där började man köpa in
mat som annars hade landat i
soporna hos leverantörema på
natten, trots att maten var av god
kvalitet. Det är något som också
restauranglabbet tillämpar.

Hållbar_mat

_________________

• Hur hållbar och cirkulär kan en kommersiell
restaurang bli? Det ska det nyöppnade
restauranglabbet på KTH :s campusområde

försöka ge svar på.
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Teamet bakom restauranglabbet. Från vänster

ekonomen Pascal Granfeldt, kocken Johan Gott

berg, industridesignern Elin Abbevik, kocken Stefan

Eriksson och industridesignern Maria von Euler.

Materialexpert Anders Breitholtz saknas på bilden.

Restauranglabbets öppnings
dag 3 september räknas som
noll-punkten: “Då börjar vi mäta
allt.”

Restaurang labbet jobbar
utan en fastslagen meny.

nas 8o procent av transporter till
och från restauranger vara onödi
ga, enligt Johan Gottberg.

Att inreda en restaurang med
hållbart möblemang är också
knepigt. Teamet bakom restau
ranglabbet har valt att behålla
möblema som fanns i lokalen se
dan tidigare, och har slipat upp
och renoverat dem. Att hyra eller
leasa möbler är i dagsläget dyrt.

-Vi för en diskussion med
möbelleverantörema om det här
nu, och funderar tillsammans
på hur vi kan förändra situatio
nen, säger industridesignern

På Restauranglabbet ska
enskilda delar och hela syste
mets påverkan mätas.

Elin Abbevik, Them Partners
andra medgrundare, som när
Ny Teknik kommer på besök är i
färd med att göra besticklådor av
träspill.

Restauranglabbet riktar sig inte
i första hand till dem som redan
är hållbarhetsfrälsta, säger Maria
von Euler. Här vill de visa hur
vilken restaurang som helst kan
bli mer hållbar.

—Det är viktigt att någon går i
bräschen och visar vad man fak
tiskt kan göra.

ANIA OBMINSKA. 072-973 2480

ania.obminska@nyteknik.se
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—Andra delar är betydligt Det är det som driver oss, säger nat område som är svårt ur håll

svårare. Ardet bättre att köpa eko- han. barhetssynpunkt och där alterna

logiskt eller inte, eller är det en Transport och logistik är ett an- tiven i dagsläget är få. 1 dag beräk

gråzon? Jag har flera svar, men
absolut inte alla. Det ska bli
intressant att undersöka. Vi vill
kunna bidra till att man gör rätt val Mer om Restauranglabbet
for framtiden, sager Johan Gott
berg. • Två industridesigners, restaurang egentligen • KTH är det hittills

två kockar, en material- kan bli, längs med hela enda lärosätet som

Han poängterar att små föränd- expert och en ekonom värdekedjan. Tanken är är involverat i pro

ringar kan göra stor skillnad, har gått samman och att akademi, näringsliv, jektet, men förhopp

— Bara i Stockholm finns unge- skapat ett restaurang- myndigheter, organisa- ningen är att fler

får 4400 krogar, och om 3000 Iabb på KTH:s campus- tioner och andra intres- universitet och hög-

av dem skulle ändra på något litet område för att under- serade ska kunna mötas skolor ska samarbeta

för att bli mer hållbara, då kan de söka hur hållbar och här för att driva håll- med Restaurang-

bidra till en jättestor påverkan. cirkulär en kommersiell barhetsfrågan framåt. labbet.
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