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Alla kök är olika – utmana dig själv 
I princip alla kök har egna förutsättningar för att påverka mängd matsvinn och matavfall. Visst kan man jämföra med 
andra, men det kan vara svårt att få helt jämförbara siffror.  

Eftersom förutsättningarna inte är desamma i olika kök kan det vara bra att ”tävla med sig själv” om att få ner 
mängderna, speciellt när det gäller kökssvinn och överproduktion. Gästernas tallrikssvinn kan vara något enklare att 
jämföra mellan olika enheter om gruppen av matgäster är i någorlunda homogena, jämförbara grupper.  

Naturligtvis är det ändå intressant att jämföra mellan olika grupper och kök för att försöka förstå vad olika typer av 
kök, serveringssystem, måltidsmiljöer och annat har för påverkan på matsvinn av olika typ. Förhoppningsvis kommer 
man då snabbare fram till ett svar på frågan: Vilka är de bästa förutsättningarna för att matgästen skall äta det den mat 
de behöver samtidigt som matsvinnet hålls så lågt som möjligt. 

Exempel på sådant som kan skilja kök åt är  
• Tillagningskök/centralkök med eller utan servering, kök med viss tillagning och servering eller ett rent 

mottagningskök.  
• Teknisk utrustning i kök och servering 
• Hur många och vilka måltider som serveras per dag och vecka. 
• Hur många olika alternativrätter som erbjuds 
• Hur många matgäster köket lagar och serverar mat till och på hur lång tid skall maten serveras 
• Matgästernas antal och förutsättningar (förskolebarn, yngre eller äldre skolbarn, friska äldre, sjuka äldre, 

friska lunchgäster, sjuka människor med speciella krav, militärer, idrottare…) 
• Fördelningen mellan hel- och halvfabrikat samt obearbetade råvaror  
• Personalens kompetens och antal 
• Serveringssystem – karottservering eller bleckservering, matsalsservering eller servering på mindre enheter, 

bufféservering, tallriksservering eller karotter på bordet. 
• Hur köket respektive kommunen tar hand om och separerar avfall och matavfall.  
• Mycket kaffesump eller ingen alls (kan påverka avfallsmängder mycket) 
• Måltidsmiljö 
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