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Tips för minskat råvarusvinn och beredningssvinn 

Fler färska råvaror gör det enklare att anpassa mängd mat som tillagas i sista stund, än om köket står med för stor 
mängd upptinad mat. Färska råvaror, t ex fisk, förlorar vanligen mindre vätska under tillagningen. 

Bra upphandling med bra kvalitéer på råvaror och chans till täta leveranser (speciellt av känsliga råvaror med kort 
hållbarhet). 

Matsedelplanering så de känsligaste råvarorna används nära inpå leveransen. Returnera dåliga varor direkt. 

Genom en bra kommunikation med leverantörer kan man t ex påverka hur stora biffar, köttbullar eller olika 
förpackningar är. Ett kök kan behöva både stora och små förpackningar för att kunna vara flexibel och på ett enkelt sätt 
ta fram och tillaga lagom mängd mat. Eller kunna komplettera med en mindre mängd om man behöver tillaga mer. 
Speciellt viktigt i upphandlingen att möjliggöra inköp av små kvantiteter specialkost. 

Fler kök med tillagningsmöjligheter gör det enklare att bereda och laga mat i omgångar och på sätt undvika att tillaga 
mat i onödan. 

Potatis med skal ger ofta godare potatis än skalad och ger mindre tallrikssvinn anger flera kommuner. Potatis med skal 
mosar mindre och kan vara lättare att steka hela i ugn eller använda till sallad. 

Jämför kvalité, pris och tidsåtgång för att skala, ansa och fördela rotfrukter själv jämfört med att köpa färdigt. Här finns 
inget självklart svar på vad som är det bästa. Man får jämföra från fall till fall. I t ex Östra Göinge kommun har man 
mätt och jämfört ansningssvinn, pris och kvalité och kommit fram till vilka råvaror de skulle köpa färdiga respektive 
förädla själva. Råvaror som kan förädlas själv, t ex oskalad potatis, morötter har längre hållbarhet än skalade, skalad 
har längre hållbarhet än rivna osv. Ibland kan en mix av halvförädlade råvaror och oförberedda råvaror vara den bästa 
kombinationen. 

Effektiv förrådshantering och bra beställningsrutiner. Inventera, ha bra omlopp på råvaror och tillämpa 
grundprincipen först in - först ut. Försök att ha små lager och god omsättning. 

Kunskap om hur olika råvaror förvaras på bästa sätt. Kunskap om hur temperatur, luftfuktighet, kondensbildning och 
etylengas påverkar hållbarhet och kvalité vid lagring i torrförråd, kyl och frys. Att förstå skillnaden mellan ”bäst-före” 
och ”sista förbrukningsdag”. Märk upp innehåll, vikt och datum på livsmedel och upprätta gärna en ”frys och 
förrådslista” så det blir enklare för beställaren att veta vad som finns i lager. 

Bra kvalité på råvarorna. Ex kan frysskadade råvaror bli torra och skrumpna på grund av att iskristallerna i varorna kan 
göra att onödigt mycket vätska läcker ut från livsmedlet under tillagning. Dålig kvalité på kött kan innehålla stora 
mängder fett eller vätska som försvinner vid tillagning. 

Rätt tillagningsmetod, tillagningstemperatur och kärntemperatur som minska svinnet i själva tillagningen samt lägger 
grunden för god och saftig mat. 

Ansa råvarorna med måtta! Använd t ex även stjälken på broccolin, det gröna på purjolöken, pressa citron och lime 
omsorgsfullt och skär inte bort mer än nödvändigt på paprikan. Dillstjälkar, vissa skal och grönsaksbitar kan användas i 
buljongkok och kokspad för att ge god smak och färg. 

Töm förpackningar väl och använd slickepott när du tömmer grytor och andra kärl. 

Om ett kök stänger för t ex lov skickas råvaror till ett annat kök. 
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