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Dryckessvinn 

Vi slänger och häller ut mycket mat och dryck i Sverige. Matsvinn orsakar påverkan på miljö och 
klimat. Drycker vi häller ut kostar också pengar. Pengar vi skulle kunna göra roligare och bättre 
saker för. Kunskap och medvetenhet behövs för att vi tillsammans skall kunna minska onödigt 
slöseri.  

Orsaker till svinn från drycker 

Det finns naturligtvis många olika orsaker till dryckessvinn, men ofta är det relaterat till  

• för stora förpackningar eller att för mycket dryck tillreds 
• för mycket har hällts upp i glasen 
• fel smak eller temperatur 
• måltidsmiljön är dålig  
• matgästen känner sig stressad 
• bristande aptit 
• bäst före datum har passerat 

Mjölk och fil 

Det kök som har lågt tallrikssvinn kan ha stort mjölksvinn och vise versa. I vårt projekt har 
framkommit att man kan vara uppmärksam på följande saker: 

En mjölkbar nära diskinlämningen kan orsaka extra svinn. Matgästen tar extra mjölk på väg till 
diskinlämningen och hinner inte dricka upp allt. 

Glasens storlek eller hur mycket dessa fylls kan påverka mängden svinn. Små glas eller glas som 
fylls till häften och fylls på kan minska svinnet 

Det är viktigt med riktigt kall mjölk som hälls i kalla glas. I ”ljummen” mjölk framträder 
smakvariationer mer och dessa upplevs ofta som negativa. 

Mjölk som serveras i plastglas kan ”smaka” plast, fast det egentligen är en doft från platsglaset. 

I vissa serveringsformer används tre decilitersförpackningar eller liter förpackningar och det kan 
ibland innebära mera svinn. Dels för att förpackningen är för stor för en portion, dels för att man 
kan vara rädd att någon har druckit ur den samt att ”bäst före” datumet felaktigt ofta kan avskräcka 
personal eller matgäst att dricka mjölken. 

Elever i skolan tror ibland att mjölkautomaten är full av bakterier. 

Erbjud ett begränsat antal fil och yoghurt så minskar risken för halvfulla förpackningar som inte 
går åt. 
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Kaffe 

Det bryggs ofta för mycket kaffe och ev sump orsakar också mycket och tunga matavfall. Här 
behöver man se över flera olika saker som t ex bryggmaskinernas kapacitet, snabbhet att brygga 
och möjlighet att brygga mindre mängder/enstaka koppar. Kaffe som stått länge på värmning ratas 
ofta och nytt bryggs. Ibland kan osäkerheten på hur länge kaffet stått på värmning göra att man 
brygger nytt för att förvissa sig om att det är nybryggt, inför rutin med att anteckna bryggtid på 
kanna eller termos. 

Maskiner som brygger ”en kopp i taget” fungerar ofta bra, men priset per kopp kan bli högre, men 
svinnet blir mindre. Räkna på den totala kostnaden.  

I vissa fall kan snabbkaffe vara ett alternativ till bryggt kaffe när man är osäker på antalet som skall 
dricka kaffe samt som en ”back-up” om kaffet tar slut. Skicka med hett vatten och snabbkaffe som 
”reserv”. 

Storleken på kaffekopparna/muggarna kan påverka mängden kaffe som dricks och som hälls ut. 
Lite olika erfarenheter, men det tenderar att bli mindre svinn i mindre koppar. 

Dricka, öl, mineralvatten 

I vissa fall, speciellt inom äldreomsorgen, kan en 33 cl flaska vara för mycket för en person. För att 
komma runt problemet kan man i restauranger ibland servera dessa drycker per glas istället för 
flaska. 

Likadant kan stora 1½ litersflaskor och 2 litersflaskor innebära att drycken inte hinner drickas upp 
innan den är avslagen. Var uppmärksam. 

Näringsdrycker, saft, juice 

Inom sjukvård och äldreomsorg används ganska ofta olika former av näringsdrycker, saft och juice. 
Näringsdrycker är avsedda för de som har svårt att äta och har nedsatt aptit. Det säger sig självt att 
det då är en ökad risk för svinn av både mat och drycker. Näringsdrycker är dessutom ofta ganska 
dyra om de köps på flaska.  

Var uppmärksam på hur och i vilken mängd drycken ordineras. Häll gärna upp lite av 
näringsdrycken i ett glas hellre än att ställa fram en hel flaska. Drycken smakar vanligen bäst 
riktigt kall.  

När det gäller saft, juice och andra drycker som serveras mellan måltiderna så är det bra att variera 
dryckerna, men att erbjuda ett begränsat antal val för att minska svinn från halvtomma 
förpackningar som inte går år. 
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”Bäst före” 

Bäst före datum handlar inte om hur länge ett livsmedel är säkert, utan till vilket datum livsmedlet 
förväntas behålla sin kvalitet, det vill säga smak, färg, spänstighet mm. Det som händer efter bäst 
före-datum är att kvaliteten så småningom blir sämre. Men maten kan fortfarande vara fullt ätbar.  

Livsmedlet är minst hållbart till datumet som anges på förpackningen om det förvarats enligt 
anvisning i obruten förpackning.  Många livsmedel håller betydligt längre, även om förpackningen 
är bruten, om det förvaras i rätt temperatur. Många livsmedel står sig betydligt längre då de står 
kallare än vad förpackningsanvisningen anger.  Lukta och smaka. Om mjölken eller filen och 
smakar gott kan de ätas utan risk för hälsan.  

Ett räkneexempel 

Slänger man t ex 2 liter mjölk/fil i veckan per avdelning på en förskola eller ett boende: 

20 avdelningar á 2 liter mjölk= 20 liter mjölk i veckan  

1 liter mjölk kostar ungefär 8 kr 

20 liter á 8 kr =160 kr per vecka  

52 veckor 160 kr = 8320 kr per år (och detta är bara mjölk) 

Pengar som hade kunnat användas till bättre livsmedel, mera frukt eller att köpa mer ekologiskt. 

Det är väldigt lätt att tänka att en liter inte spelar så stor roll men många liter tillsammans blir 
stora volymer.  

Om bäst före datum på mjölken har passerat så betyder inte att den är dålig. Du kan alltid följa 
regeln: om det luktar och smakar bra är det inget fel på mjölken och du kan använda den utan risk. 
 

Ju kallare förvaring, desto längre hållbarhet. Det är inte ovanligt att mjölk står både en och två 
veckor efter att bäst före passerat om den stått i 4 grader. Även vid förvaring i 8 grader håller den 
vanligen flera dagar efter bäst före datum har passerat.  
 
Läs mer på: http://slangintematen.se/hallbarhet-pa-mjolk/ 

 


