
TIPS OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM 
ARBETAR I SKOLRESTAURANG

 Rädda  
maten!

4 
FYRA  ENKLA  STEG

!



... är en inspirationskälla till 
att börja använda  

överskottsmat som en del  
i matlagningen. 

Bland annat lyfts tips  
och trix från skolkök  

som har utvecklat metoder 
för att minska matsvinnet. 

Denna guide ...



 
 ... är fullt  ätbar mat  

som inte kunnat säljas  
och därför slängs. 

Vi tycker att du 
ska rädda den istället.

Överskottsmat ...



Du som arbetar på skola och förskola 
 har större möjlighet att påverka  
än de flesta. Tusentals luncher 

serveras i skolan varje dag och med 
din hjälp kan vi hjälpa elever minska 

matsvinnet och att bli mer medvetna 
om att ta vara på livsmedel.  

Tack vare dig!

Allt räknas.  
Särskilt du!



Sätt igång!
Steg 1:



Ta kontakt med en lokal livsmedelsbutik och fråga om ni får 
ta hand om deras överskottsmat.

Här finns en bra checklista för samarbeten du kan använda.

STARTA SAMARBETEN!

Räddad mat från lokal handlare!

Börja med frukt 
och grönt - det är 

enklast.

Tips!

https://resvinn.se/app/uploads/2021/12/Resvinn_Checklista-uppstart-samarbete.pdf


Vad som kommer i leveransen med överskottsmat kan bli en 
stor överraskning och variera från gång till gång. Släpp loss 

kreativiteten! Och bygg erfarenhet över tid.

THINK OUTSIDE THE BOX



Bygg en receptbank med vad ni kan göra för rätter 
med varorna ni får.

RECEPTBANK

Gjord på 
räddad mat!



INVOLVERA ELEVER I ATT TA EMOT OCH 
SORTERA ÖVERSKOTTSMATEN. 

Exempel från  
verkligheten!



! 
I det fall det är svårt att 
använda överskottsmaten 
direkt, använd klassiska 
konserveringsmetoder 
som t.ex. syrning och 
torkning.

Exempel från  
verkligheten!



Exempel från  
verkligheten!

PÅ EN DEL SKOLOR GÖR MAN INTE SÄLLAN 
CHIPS AV OLIKA RÅVAROR SOM T.EX. PASTA.



Här finns fler tips på hur ni 
kan tänka för att ta emot 

överskottsmat:

resvinn.se/app/uploads/2021/12/ReSvinn_Guide-
fo%CC%88r-restauranger-att-anva%CC%88nda-

o%CC%88verskottsmat.pdf

https://resvinn.se/app/uploads/2021/12/ReSvinn_Guide-fo%CC%88r-restauranger-att-anva%CC%88nda-o%CC%88verskottsmat.pdf
https://resvinn.se/app/uploads/2021/12/ReSvinn_Guide-fo%CC%88r-restauranger-att-anva%CC%88nda-o%CC%88verskottsmat.pdf
https://resvinn.se/app/uploads/2021/12/ReSvinn_Guide-fo%CC%88r-restauranger-att-anva%CC%88nda-o%CC%88verskottsmat.pdf


Visa att ni 
tagit ställning

Steg 2:



Mindre svinn,  
mera mat!

ReSvinn
Mindre svinn.
Mera mat. 

Tala om hur ni själva jobbar för att minska 
matsvinnet.

VISA ATT NI ÄR EN FÖREGÅNGARE 
SOM TAGIT STÄLLNING!



Förra månaden  
räddades 650 kg mat, 

denna månaden  
räddades 675 kg mat.

#mindresvinn_meramat

Använd webbplats, intranät och sociala medier för 
att visa hur ni jobbar och dokumentera  

er utveckling.

#resvinn



Veckans matsvinnstips!

#mindresvinn_meramat
#resvinn



Kommunicera 
i matsalen

Steg 3:



Vi slänger  
420 miljoner kg 

mat per år.
Maten vi slänger i Sverige varje år  

väger lika mycket som 1 222 222 st 
13-åringar, 76 666 elefanter eller  

10 000 fullastade lastbilar.  

Visa tydliga exempel som barn kan relatera till. 



De 8 mest  
slängda råvarorna

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  

Bröd  
Gurka  
Banan  
Clementin  
Tomater  
Äpplen  
Mjölk  
Créme fraiche

Bordspratare kan sätta igång tankar och 
samtal runt matsalsborden.

KONVERSATIONSSTARTARE



Skolkök som har lagat mat med överskottsmat  
får receptförfrågningar. Ett bra sätt att inspirera 

eleverna att laga samma mat hemma!

DAGENS RECEPT

Dela receptet 
med elever 

och föräldrar!



Väg överskottsmaten och visa hur mycket  
som räddas varje dag.

DOKUMENTERA

Igår räddades 
          kg mat.  

Det motsvarar 
          portioner 

till en kostnad av  
            kronor.

24

60

780

Här kan du se om vi 
når vårt matsvinnsmål



QUIZ

Vad kan man äta på grönsaken? Gör ett quiz i matsalen 
för att öka kunskapen och skapa diskussion.

Vad kan man  
äta på grönsaken?

Allt

Stammen Inget

Toppen



Delaktighet skapar 
engagemang!

Låt eleverna rösta på vilka rätter de tycker bäst om som 
kommer från räddade råvaror.



Läs om One Planet Plate här:

wwf.se/oneplanetplate

TESTA EN VECKA ATT ÄTA INOM RAMEN FÖR 
PLANETENS GRÄNSER MED ONE PLANET PLATE

http://wwf.se/oneplanetplate
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/#om-one-planet-plate


Exempel från  
verkligheten!

På den här förskolan var detta ett sätt att få igång 
frågor och samtal om maten på tallriken.



Involvera i 
klassrummet

Steg 4:



Låt elever laga mat med räddade råvaror på 
hemkunskap och restaurangskolor.

Beteendeförändring 
gynnas om kunskap 

kombineras med 
upplevelsebaserat 

lärande.



Låt eleverna räkna ut sin mats klimatpåverkan med 
Världsnaturfondens Matkalkylator. Hitta den här: 

matkalkylatorn.se/

http://matkalkylatorn.se/


På den här skolan lagade man mat på räddade råvaror  
tillsammans utomhus.

Exempel från  
verkligheten!



På den här förskolan använde man grönsaker 
som inspiration.

Exempel från  
verkligheten!



Här finns länkar till 
fler lektionstips:

toogoodtogo.se/sv/movement/education

resterkocken.se

forskarfredag.se/forskarfredags- 
massexperiment/svinnkollen/

https://toogoodtogo.se/sv/movement/education
http://www.resterkocken.se
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/svinnkollen/
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/svinnkollen/


Glöm inte att fira 
era framgångar!

Tårta gjord på 
räddade råvaror 

såklart!



ReSvinn
Mindre svinn.
Mera mat. 

GUIDEN ÄR FRAMTAGEN AV RESVINN – ETT UTVECKLINGSPROJEKT 
DÄR MER ÄN 50 FÖRETAG OCH ORGANISATIONER TILLSAMMANS 
JOBBAT FÖR ATT HITTA EFFEKTIVA SÄTT ATT RÄDDA MAT  
OCH RÅVAROR FRÅN LIVSMEDELSBUTIKER OCH GROSSISTER.  
I PROJEKTET HAR ETT FLERTAL SKOL- OCH FÖRSKOLEKÖK  

SAMARBETAT MED BUTIKER OCH TAGIT EMOT MAT SOM ANNARS 
SKULLE HA SLÄNGTS.#RESVINN #MINDRESVINN_MERAMAT  

RESVINN.SE

Sveriges största 
matsvinnsprojekt! 

http://resvinn.se
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