
Goda råd för ett varierat och säkert gluten- och  
laktosfritt utbud på caféer och restauranger

”Kan jag fika här?”



Medlemsundersökningen 

SCUF vill främja ett stort och prisvärt utbud av glutenfritt och laktosfritt på 
caféer och restauranger. För att ta reda på vad våra medlemmar tycker om 
nuläget på detta område genomfördes en enkätundersökning under vår 
och sommar 2014 där över 600 medlemmar deltog. De fick svara på frågor 
om utbud, kunskap och bemötande på caféer och restauranger. 

Utbud
Undersökningen visade på ett nedslående resultat när det kommer till 
det upplevda utbudet. 68 procent svarade att de tycker utbudet är dåligt 
eller mycket dåligt. Restauranger får bättre betyg än caféer. Caféer har 
sällan något eller varierande laktosfritt och/eller glutenfritt alternativ. 
Restauranger har i större utsträckning naturligt glutenfria alternativ Att 
behöva betala mer för det glutenfria och laktosfria utbudet tycker många 
är omotiverat och menar att det inte motsvarar det övriga utbudet som 
säljs. Många väljer bort att besöka caféer eller restauranger på grund av 
det smala utbudet och mindre uppskattade bemötandet på plats.

Kunskap
65 procent svarade att kunskapen om lämpliga livsmedel vid celiaki och 
laktosintolerans var dåligt eller mycket dåligt. Majoriteten känner en stark 
misstro gentemot café- och restaurangbranschen. Mjölk och mjöl förväxlas 
ofta vid beställning och fel livsmedel serveras återkommande. Den alar-
merande kunskapsbristen bidrar bland annat till att glutenfria bakverk och 
maträtter hanteras med stor risk för kontaminering (sammanblandning av 
råvaror).

Bemötande 
Endast 29 procent svarade att bemötandet var bra eller mycket bra. Ma-
joriteten upplever bristen på utbud och kunskap som större problem än 
bemötandet. Men resultatet visar att det hänger ihop, finns det ett bra 
utbud och god kunskap blir också bemötandet bättre. Däremot svarade 
43 procent att bemötandet var dåligt eller mycket dåligt vid beställning av 
glutenfria och/eller laktosfria maträtter eller fika. 



7 tips och råd  

Det finns goda exempel på caféer och restauranger dit våra medlemmar 
gärna återvänder och rekommenderar till andra. Utifrån dessa har vi 
tagit fram sju rådgivande tips. Dessa tips vänder sig till dig som jobbar på 
café och restaurang, både med tillagning och servering av glutenfri och 
laktosfri mat och fika. 

1. Ha tydlig information om ingre-
dienser och innehåll som gästen 
kan ta del av innan beställning, till 
exempel på en skylt eller i menyn.

2. Spara ingrediensförteckningar 
till de livsmedel som du använ-
der och säljer, se till att det är de 
senaste förteckningarna.

3. Ta fram rutiner för tillagning, 
hantering och servering av  
glutenfritt och laktosfritt och låt all 
personal ta del av dem. Kom ihåg 
att uppdatera dessa vid behov.

4. Gissa inte! Om du får frågor 
om innehåll och ingredienser -  
se till att ha rätt information innan 
du svarar. Om du är osäker - var 
tydlig med det och låt gästen själv 
bestämma hur hen vill göra. 

5. Om du ska tillaga/servera 
något glutenfritt och/eller lakto-
sfritt - se till att du har rengjorda 
köks- och serveringsredskap och 
arbetsytor som är fria från spår av 
andra livsmedel. 

6. Om du inte kan baka glutenfritt 
på plats, ha styckfrysta glutenfria 
produkter redo för beställning. 
Kom ihåg att tillaga och servera 
med rengjorda serveringsredskap, 
då blir det säkert för gästen att äta.

7. Tänk på att även små mängder 
av gluten och laktos kan orsaka 
svåra symtom för personer med 
celiaki och laktosintolerans.

Gluten finns i vete, korn och råg. 
Exempelvis: pasta, bröd, bulgur, 
cous-cous och såser redda på  
vetemjöl.

Laktos finns i mejeriprodukter.  
Exempelvis: mjölk, grädde och 
smör som inte är laktosfritt.



Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF
SCUF är intresseorganisationen och mötesplatsen för över 7500 barn och 
unga med celiaki och laktosintolerans. SCUF arbetar för ett tillgängligt sam-
hälle fritt från diskriminering. I samhället ska våra rättigheter tillgodoses och 
våra levnadsvillkor ska vara rättvisa.

Adress: Norr Mälarstrand 24, 112 20 Stockholm 
Telefon: 08- 562 78 807
E-post: info@scuf.se 
Webb: www.scuf.se


