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MATAVFALL
Enligt rapporter från FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation (FAO) slösas ungefär en
tredjedel av all livsmedelsproduktion bort eller
går förlorad varje år. 
UNEP uppskattar att cirka 931 miljoner ton
matavfall genererades i världen under 2019.
I EU genereras cirka 88 miljoner ton matavfall per
år, till kostnader som uppskattas till 143
miljarder euro.
Det har också en betydande inverkan på miljön:
matavfall står för 8-10 % av alla växthusgaser.



Frukt och grönsaker: 644 miljoner ton (42 %)

Spannmål: 347 miljoner ton (22 %)

Rötter och knölar: 275 miljoner ton (18 %)

Mejeriprodukter: 143 miljoner ton (9 %),

Kött: 74 miljoner ton (5 %)

Oljeväxter och baljväxter: 50 miljoner ton (3

%)

-Fisk och skaldjur: 22 miljoner ton (1 %).

VİLKEN MAT GÅR TİLL
SPİLLO?



Ett  område större än Kina
används för att  odla mat som
aldrig äts.  
25 % av världens
sötvattenti l lgång används för
att  odla mat som aldrig äts.
I  de f lesta utvecklade länder
sker över hälften av al l t
matsvinn i  hemmet.

Fakta om matavfall



OBS!

Att slänga en enda p�zzab�t

kostar l�ka mycket vatten som

mer än 15 m�nuters

duschn�ng.

Hur mycket vatten används

för att producera vår mat?

Några exempel för att få oss

att tänka �nnan v� kastar:



Visste du det?

Om bara en fjärdedel av den
mat som för närvarande går till
spillo kunde räddas skulle det
räcka för att föda alla
människor som är undernärda.



-Bli medveten om den mat du slösar bort.

- Mat kan slösas bort inte bara efter
konsumtion utan även före och under
konsumtion.

Vad kan jag göra för att minska
matsvinnet?

VAR
UPPMÄRKSAM



De flesta av oss tenderar att köpa mer
mat än vi behöver.

De flesta av oss äter mer kalorier än vi
behöver.
Du kan bidra till en mer hållbar miljö
genom att äta mindre kött - eller genom
att byta från konventionellt till
regenerativt kött.

Handla smart...

Ät smart...

Vad kan jag göra för att
minska matsvinnet?



Förvara maten på rätt sätt, antingen i
lufttäta behållare eller i kylskåp.  

Om du fortfarande har för mycket mat
kvar, leta efter alternativa sätt att
använda den. Gör till exempel kreativa
måltider med resterna, dela dem eller gör
dem till något bra för naturen.
 

Förvara den på rätt sätt...

Slösa inte...

Vad kan jag göra för att
minska matsvinnet?



Grattis!
Bra jobbat! Du har slutfört Learning

Trail 3.

Om du vill ha mer kan du testa
dig själv. Fortsätt!



Vilka slösas bort mest? 

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) Spannmål 
B)  Kött  
C)  Frukt och grönsaker 
D) Mejeriprodukter och
mjölkprodukter

FRÅGA 1



Svar

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) Cereals 
B)  Kött   
C) Frukt och grönsaker 
D) Mejeriprodukter och
mjölkprodukter

FRÅGA 1



Vad är sambandet
mellan vatten och din

hamburgare? 
 

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A)Hamburger smakar bäst när du dricker vatten t i l l

den!

B)Det krävs mycket vatten för att  producera en

hamburgare.  

C)Det f inns inget samband.

FRÅGA 2



Svar

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) Hamburger smakar bäst när du dricker vatten t i l l  den!

B) Det krävs mycket vatten för att producera en

hamburgare 

C) Det f inns inget samband.

FRÅGA 2

Det krävs 2400 l iter vatten för att producera en
vanlig hamburgare.



SUSCOF-projektet är ett EU-projekt n. 2018-1-TR01-KA204-058739
stöds av det turk�ska nat�onella byrån. Syftet med projektet är att

undersöka och förändra vuxnas beteende v�d matkonsumt�on och att
öka medvetenheten om hållbar matkonsumt�on.

 
V� välkomnar d�g t�ll vår hems�da och MySusCoF mob�lapp för

detaljerad �nformat�on och ber�kat �nnehåll.
 

www.suscof.com
 

F�nans�eras av Europe�ska un�onens Erasmus+-program. Europe�ska komm�ss�onen och det turk�ska nat�onella
byrån kan dock �nte hållas ansvar�ga för eventuell användn�ng som kan göras av �nformat�onen där�


