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Några receptförändringar
 
Vi presenterar inga recept, istället rekommenderas 
en nyutkommen bok av Irén Horvatne och Teresa 
Kwiatkowski:

Romska maträtter/ Romane xábenata/ Romane 
habena (ISBN 978-91-977673-7-8)

Våra uppmaningar passar de flesta recept:

•	 Ta lite mindre fett i maten, i många rätter kan 
man då öka mängden buljong.

•	 Salta inte alls eller bara lite vid matlagning, 
ställ ett saltkar på matbordet istället.

•	 Dra ned på vitt bröd, det finns en mängd  
olika nya mjölsorter, lite mer fiberrika, som 
fullkornsvete. En bra test kan vara att blanda 
1/3 t ex grahamsmjöl eller rågsikt i vetedegen.

•	 Dra ned på socker, som inte är bra för hälsan.

•	 Drick vatten till maten, undvik läsk så långt 
som möjligt och sluta helt med energidrycker. 
De ger inte energi utan tar energi.

Fortsätt njuta av god och hälsosam mat!
Läs gärna om vad som är bra och dålig mat.

REKOMMENDATIONER

För ett sundare liv
•	 Gå, spring, cykla, varje dag!

•	 Dra ned på rökning, ge inte upp!

•	 Rök aldrig bland barn, eller 
inomhus!

•	 Sluta med energidrycker som är 
direkt hälsofarliga!

•	 Inför lördagsgodis stenhårt, t ex 
med hjälp av premier!

•	 Borsta tänderna 2 gånger om 
dagen, hjälp barnen! 

•	 En batteridriven tandborste kan 
säkert öka barnens intresse för 
tandborstning!

OIKOS Community
Rådhusgatan 11, Landskrona

Kontaktperson: Oto Horvath
Tel: 0418-10133
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Bakgrund
Varför detta projekt?

Romer har under hundratals år diskriminerats 
på många sätt. Det gäller boende, utbildning 
och arbete och det pågår än idag. Detta har 
lett till att romers livslängd idag är ca 10 år 
kortare än genomsnittsbefolkningens.

Regeringen beslöt 2012 om en 20-årig strategi 
för att inkludera romer, och detta projekt är 
en del i den satsningen. Romers hälsa står i 
fokus.

På grund av en fortsatt svår situation på alla 
plan, boende, utbildning och arbete, lever 
romer idag inte fullvärdiga liv och oron för 
att inte kunna betala hyran, att inte kunna 
slutföra grundutbildningen, att aldrig få ett 
jobb, att släktingar dör i förtid etc gör att 
man utvecklat egna överlevnadsstrategier. Det 
handlar om att lugna nerverna, rökning och 
medicinmissbruk är vanligt.

Barnen, som man älskar över allt ska hållas 
glada, ofta med godis. Kvinnorna söker sin 
roll på hemmaplan och går in för daglig
grovstädning, många män har kapitulerat.

Ett gott tecken ses dock hos barn och
ungdomar. De tror på en annan framtid.

Aktiviteter
Matgruppen provlagar romsk och även 
svensk mat och testar att förändra recepten 
till att bli mer hälsosamma.

Barngruppen har haft rörelse som
utgångspunkt, och då har det handlat om 
bollekar, drakflygning, löpartävlingar, klättring 
mm. Gruppen har även haft samtal om mat 
och inte minst om godis.

Tjejgruppen blandar sina aktiviteter, dansar 
zumba, promenerar och diskuterar hälsa
kopplat till livsvillkor och möjligheter.
Uppsökande verksamhet är viktig.

I blandade grupper har teman som möten 
med vården, vikten av att ha en inkomst, ett 
jobb eller att kunna studera, rökning,
tablettmissbruk och godis mm tagits upp.

Enskilda intervjuer och gruppintervjuer 
visar på få fall av diskriminering. Annars
upplever romer detsamma som de flesta, 
långa väntetider på akuten etc. En önskan om 
en första hjälpen-kurs har uttryckts.

Slutsatser
Romer lever ett svårt liv och de egna
överlevnadsstrategierna riskerar att
förvärra hälsotillståndet.

Diskrimineringen som i hög grad fortsätter får 
negativa effekter på romers hälsa.

De flesta romer anser med rätta att de har 
en bra matkultur och äter hälsosamt. Många 
har relativt svårt att prova nya rätter, men i 
projektet har vi testat både nya och förändrat 
traditionella romska recept.

Rökning är en utbredd vana och kanske den 
som är svårast att få bukt med. Många samtal 
har ägnats åt rökningens faror, många har 
försökt dra ner, bakslag har skett men det har 
gällt att inte ge upp.

Skolbarnen är positiva till allt de lär sig i 
skolan, de har också fått pröva på många 
idrotter och sporter. Och de älskar
skolmaten! Det största hotet mot dem är
godis, som välvilliga föräldrar öser över dem. 
Det är tyvärr vanligt att romska barn har
mycket dåliga mjölktänder.


