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Visste du att... 

En tredjedel av all mat som produceras globalt går 

förlorad eller till spillo. Med den mängden mat skulle vi 

kunna mätta alla som går hungriga, fyra gånger om. 

Matsvinn uppstår före, under och efter måltider. 

 

Det här häftet tipsar om hur man gör mer hållbara val 

och om hur man minskar matsvinnet före, under och 

efter konsumtion, med fokus på  

Avfall  – hälsa  – miljö  – ekonomi 

Börja din hållbara 

matresa här idag! 
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De första stegen på din hållbara 
matresa:  

Måltidsplanering 
Det här är ett lätt spår med fin utsikt: bara genom att 
lägga några minuter på planering, kan du bidra till bättre 
hälsa, minskat avfall och minskad energianvändning. 

Inventera 

Innan du handlar, se till att du vet hur mycket mat du 
har hemma och vad som saknas. 
 

Finns det rester du kan använda idag? Om du har en 
eller flera hela portioner som blivit över kanske du kan 
laga mindre mat – eller inte alls! Tänk (även) på 
möjligheten att använda det som sidorätt (kanske 
grönsaksrester som tillbehör till det du planerar att 
laga), förrätter, soppa...  

Om du inkluderar kött, försök att minska portions-

storleken. Vanligtvis kan man göra det utan att gå miste 

om näring, eftersom kosten för många européer är 

proteinrik.    

Fundera på att servera växtbaserade alternativ några 

dagar i veckan. De är ofta billigare än kött eller fisk, och 

kan vara lika näringsrika och mättande. Förutom 

grönsaker, utforska möjligheterna med ärter, bönor och 

linser.  
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Gör en inköpslista 

Det är lätt att köpa för mycket mat när man försöker 

komma ihåg vad som saknas och bara vill ut ur affären. 

Att göra en inköpslista i förväg är ett bra sätt att minska 

på stressen samt handla mindre.  

Sätt ihop ingredienserna 

 Mängd: Ser det rimligt ut för antalet personer? 

 

 Hur många olika färger har maten? Mat med 
samma färg tenderar att innehålla samma 
näringsämnen. Så genom att ta med olika färger 
får du i allmänhet en bättre balans av 
näringsämnen.  

 Inkluderar du någon sallad eller råa 
grönsaker? De behöver inte 
tillagas, är bra för matsmältningen 
och har fler näringsämnen kvar.  

 Kan du ta bort socker som ingre-
diens? Eller spara det för speciella 
tillfällen!  
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Shopping 

Handla ansvarsfullt 

 Handla inte mat när du är hungrig. Man brukar 
köpa mycket mer mat när man handlar hungrig. 

 

 Tänk efter innan du köper storpack. Var 
medveten om att kampanjer som "köp två till 
priset av en" ofta leder till matsvinn.   

 Köp närproducerat, sådant som är i säsong, 
rättvisemärkt (Fair Trade), djurvänligt och/eller 

ekologiskt.   

Kom ihåg skillnaden mellan “bäst före” och “sista 

förbrukningsdag” 

Det optimala är att konsumera matvaran före ”Bäst 
före-datumet”, men ofta kan man fortfarande äta 
produkten efter det. Använd dina sinnen: Titta, lukta, 

smaka.   

Sista förbrukningsdag däremot är ett säkerhetsdatum. 

Efter det ska du inte äta produkten längre.  

Om du snart ska äta en vara, välj den som har kortast 

bäst före- eller sista förbrukningsdag – annars kanske 

affären slänger den. Det blir mindre slöseri och bra för 

plånboken: affärer sänker ofta priset på produkter med 

kort datum. 
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Nästa steg på resan:  

Laga mat och servera 

Detta spår är en inbjudan till nya perspektiv på saker du 

brukar göra, samt att hitta nya sätt att minska avfall och 

spara tid och pengar. 

Välj tillagningssätt 

 I allmänhet är det nyttigare att koka och 
ångkoka än att steka eller ugnsbaka. Och raw 
food är ett bra alternativ, särskilt när det är 
varmt ute.  

 En tryckkokare kan spara både tid och 

energi.  

Servera 

 Om varje person serverar sig själv kan 
matsvinnet minska. Du kan också testa med 
mindre tallrikar och se om du och ditt hushåll 
väljer att äta mindre då.  

 Tänk på vad mer som står på bordet: Om det är 
möjligt, undvik engångsartiklar! De har en stor 
miljöpåverkan. Ta åtminstone bort engångs-

artiklar av plast (ja, sugrören med...).  

 Minska användningen av porslin för att minska 
disken - skönt! 
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De sista stegen på din hållbara 
matresa:  

Ta hand om matrester 

Genom att minska eller helt undvika 

onödiga matrester kan vi slippa 

mycket matsvinn – och dessutom 

spara mycket pengar! Det kan vara 

svårt att helt undvika matrester, 

men när det blir mat över finns det 

flera olika vägar att ta: 

Ät upp! 

 Du kan spara och äta dina rester som de är – 

kanske göra en matlåda till nästa dag.    

 Du kan också göra något annat av resterna. 

Behöver du inspiration kan du hitta recept på 

nätet på rätter med rester. Var kreativ!   

 

  

 

Till exempel kan du göra soppa av dina överblivna grönsaker 
– alla sorters grönsaker fungerar. 
Om du har ris/pasta/potatis över så kan du steka det med 
grönsaker och/eller kött för att få till en god wok. 



8 

Dela med dig 

 Har du matvaror som du aldrig 
kommer att äta? Ge dem till 
dina grannar så att de också 
kan njuta av dina läckra rätter, 
eller skänk dem till en matbank 
före sista förbrukningsdag.    

 

 Ta reda på hur du kan dela med 
dig av din mat i ditt närområde 
(t.ex. appar för foodsharing, 

matbanker, sopp-kök...)   

Att förvara matrester 

 Om du räknar med att äta tillagade matrester 
inom 3-4 dagar, förvara i kylen.  

 Förvara råa livsmedel separat i kylen och 
använd så snart som möjligt.  

 Matbehållare av glas är bra! (Använd inte 
behållare av plast för varm mat.)  

 Om du inte vet när du kommer att äta tillagade 
matrester, förvara i frysen.   

 Om du har frukt som närmar sig sitt bäst-före 
datum, fundera på att frysa in, konservera, 
sylta...   
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Kasta rester på rätt sätt 

Om du inte ska äta det, gör dig av med resterna på ett 
ansvarsfullt sätt:  

 Sortera ditt matavfall (om din kommun har 
hämtning av matavfall) eller kompostera 
matresterna hemma... Visste du att du till och 
med kan ha en kompost på en liten balkong?   

 Ge dina djur matrester som lämpar sig för dem. 
 

Se till att använda alla dina rester innan du 
påbörjar en ny resa – eller ta med dem på din 
nästa resa. 
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Fortsätt utforska 

Mer inspiration och tips på hur du gör 

din matresa mer hållbar kan du hitta i 

MySuscofApp. 

I appen kan du sätta personliga mål, mäta hur hållbar 

din konsumtion är just nu, jämföra din matresa med 

andras, och mycket mer. 

 

Lycka till på din matresa mot 

hållbarhet! 
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Detta häfte togs fram 2021 som en del i Erasmus+ 

projektet SUSCOF (Sustainable Consumption of Food).  

Partners i projektet är:  

 Dokuz Eylul University, Turkiet 

 MAPP Center, Aarhus University, Danmark 

 Legacy17, Sverige 

 Mugla Sitki Kocman University, Turkiet 

 Slovakiska lantbruksuniversitet i Nitra, 

Slovakien  

 University of Natural Resources and Life 

Sciences, Österrike 

 

Läs mer om projektet på suscof.com.  

Finansierad av Europeiska unionens Erasmus+ program. 

Europeiska kommissionen och det turkiska nationella 

kontoret kan dock inte hållas ansvariga för den 

användning som kan vara en följd av publikationens 

innehåll. 

  



 

 

 

Visste du att det är hushållen som står för det mesta av matavfallet (40-50%)? 

Ingen vill riskera ett tomt kylskåp, så det är lockande att handla och laga mer 

mat än man behöver – men tyvärr leder detta ofta till mer matsvinn.   

Följ med oss på en resa mot en mer hållbar konsumtion av mat, och lär dig 

mer om hur du kan skaffa nya vanor för mindre svinn och bättre hälsa, miljö 

och ekonomi. 
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