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Ta vara på rester, slattar och sådant som blir över! 
 
Det effektivaste och bästa är se till att det inte blir så mycket överproduktion/rester att ta hand om, men en viss mängd 
rester behöver vanligen hanteras i de flesta kök. Kan ni skänka matrester till välgörenhet? 

För att kunna ta vara på matrester behöver man ha kunskap om hur matresterna skall hanteras för att förbli både god 
och säker mat samt med bibehållet gott näringsvärde. 

Ha en skrivtavla i köket där ni noterar varor och rester som behöver omsättas/tillagas omgående. 

Bestäm direkt när en matrest uppstår vad den skall användas till. Vissa varor kanske skall frysas ner, men i många fall 
är det bra att undvika frysförvaring och i stället servera matresterna omgående. Servera t ex matrester som 
alternativrätt nästa dag eller låt rester av t ex ris, potatis och sallad bli basen i en sallad nästa dag. Se fler förslag nedan. 

Effektiva och tillräckliga avsvalningsmöjligheter och kylar bör finnas i de allra flesta kök (fler i tillagningskök eller 
kombinationskök) så man har möjlighet att ta vara på rester på ett näringsmässigt bra och säkert sätt. 

Utveckla rutiner för resthantering – ange hur och när matrester kan tas tillvara, hur snabbt det skall kylas ner, på vilka 
sätt nedkylning kan ske, hur rester kan serveras, hur det skall märkas osv. Upprätta t ex en fryslista. 

I vissa verksamheter kan man sälja matlådor av mat som blir över eller sälja mat till reducerat pris i slutet av 
serveringstiden, både till kunder och till personal. På t ex Tre Stiftelser i Göteborg säljs mat som blivit över i 
restaurangen för halva priset till t ex omsorgspersonal efter serveringstidens slut. Det är främst nattpersonal eller 
annan personal som köper mat och inte de som annars skulle ha köpt och ätit lunch i restaurangen. 

Servera ”buffé”/”smått och gott” då och då, vilket innebär att man serverar diverse rester och slattar så matgästen kan 
välja det som de tycker bäst om. Det kan vara viktigt att kalla det t ex buffé istället för ”vad köket har att erbjuda” eller 
”restdag”. Bufféer kan innehålla både varm och kall mat. Många serverar bufféer på t ex lov. 

Många undrar hur och på vilket sätt mat kan skänkas till olika typer av välgörenhet. SaMMa (samarbetsgruppen för 
minskat matavfall) har uppmanat Livsmedelsverket och Naturvårdsverket att ta fram ett material som visar på 
möjligheter för och när detta kan bli aktuellt utan att äventyra matgästens säkerhet. Detta material finns dock inte 
ännu. 

Exempel på vad vi kan göra med matrester 
Tänk på att inte blanda varma o kalla, äldre och färskare matrester med varandra utan urskiljning. Nya råvaror som 
blandas med rester kan plötsligt få en sämre hygienisk kvalité när de blandas. Håll gärna resträtterna för sig. 

Huvudprincipen i storhushåll är att rester som inte stått framme i serveringen/på borden kan tas omhand om de varit 
förvarade i en temperatur och under en tid som gör att maten är både säker och god.  

Förvissa dig om att maten som tas omhand för att serveras vid senare tillfälle har varit förvarad i rätt temperatur och 
att ev avsvalning sker snabbt och effektivt. 

Bestäm så fort en rest uppstår till vad och när den skall användas. Märk upp livsmedlet med datum, 
innehåll och vikt. Om den fryses in så notera på fryslistan. 
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Kokt potatis  
Stek, stuva, olika typer av potatissallad, i brödbak, i köttfärssmet (ersätter t ex ströbröd), i puddingar, i pajdeg (en liten 
mängd kan ersätta en del av fettet), pytt-i-panna, bondomelett, potatisplättar/biffar. 

Kokt ris 
Risotto, i olika typer av sallader, fiskpudding och kålpudding, steka med lök och grönsaker, gratänger och lådor, i 
soppa, som grund i vegetariska biffar, fried rice, ris a lá Malta. 

Kokt pasta 
Pastapudding av olika typer, olika typer av sallader, till soppa för att få den matigare.  

Kokta gryn 
Risottoliknande rätter, i olika typer av sallader och gratänger, till biffar (både vegetariska o de med och kött), i brödbak 

Rostade rotfrukter 
Servera kalla nästa dag, ev blandat med färska grönsaker, hackad lök och med en vinägrettdressing över 

Sallader 
Vissa sallader har lång hållbarhet (t ex pizzasallad, tredagarssallad, marinerade baljväxter och grönsaker) medan andra 
sallader snabbt blir dåliga. Det är ofta svårt att omvandla sallader till någon annan maträtt. Möjligen kan man piffa till 
rena grönsaker med smakliga dressingar, kryddor och hackad lök för att göra salladen/grönsaken mer attraktiv. Vissa 
grönsaker/sallader kan användas till fond eller soppa. 

Gröt  
Vissa typer av gröt fungerar i brödbak (t ex rågflingegröt, havregrynsgröt) medan andra passar bra i dessertpuddingar 
och risi- eller mannafrutti (risgrynsgröt, mannagrynsgröt). Risgrynsgröt passar även som grund i t ex kålpudding eller 
ris a lá Malta. 

Bröd  
Gör varma mackor eller rosta brödet. Krutonger till sallad eller soppa. Torka och gör ströbröd. Använd bröd i smakrika 
”täcken” ovanpå t ex fisk. Rosta o torka till crostini till soppa, sallader eller att servera aptitretare på. Fattiga riddare. 

Kakor och bullar 
Bullar och vetebröd kan användas till fattiga riddare. Kakor kan ibland användas i botten av desserter och cheesecake 
eller som strössel ovanpå/i desserter. 

Kött och fågel 
Helt kött kan värmas igen i t ex sås, ev serveras skivat och kallt eller användas i olika typer av pytt-i panna, lådor och 
gratänger. Häll gärna en god dressing eller marinad över tunnskivat, kallt kött/fågel och man får en ny maträtt. Vissa 
typer av kött och fågel passar bra i sallader eller i såser och stuvningar. 

Grytor 
kan ev omvandlas till soppa, paj eller gratäng. 

Fisk 
Rester av t ex kokt fisk kan ibland användas i fiskpudding eller fisksufflé. Stekt fisk kan ev användas som pålägg eller på 
”smörrebröd”. Stekt sill/strömming eller makrill är god att lägga in i ättikslag med rödlök. 

Rökt fisk används med fördel till sallader, som pålägg och i puddingar. 
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Inlagd sill/matjessill kan serveras som pålägg, i nubbesallad (potatissallad med sill), gubbröra och som aptitretare. 

Kokta grönsaker och rotfrukter  
Slå över en marinad och servera som tillbehör/sallad nästa dag. 

Köttpålägg 
I sallader, såser, gratänger, pytt-i-panna, bondomelett, förstärk soppa, pizza, varma mackor 

Ägg 
Kokta ägg kan användas i sallader, gratänger och som pålägg, gubbröra och äggsallad (kokt hackat ägg blandas med lite 
majonnäs och kryddor).  

Sås 
Kall sås baserad på t ex mejeriprodukt eller tomatsås kan ibland serveras som dressing. 

Desserter 
Kan ibland serveras som mellanmål eller istället för kaffebröd. 

Frukt 
I desserter eller sallader på salladsbuffé, till kräm/soppa, smoothies/milkshakes, i fil/yoghurt, som extra tillbehör. 
Wokad frukt, paj och pudding. 

Hårdost 
Sallader, på gratänger, i panering, pizza, varma mackor, riven till pasta, ostsås, pot-käse (blanda riven ost med 
smör/matfett och kryddor) 

Mjölk 
Kan frysas in eller använd i pannkaka, mjölkdrinkar, varm choklad, risgryns- eller mannagrynsgröt, såser, till bakning 
osv. 

Grädde 
Kan frysas in och användas i t ex sås vid senare tillfälle. 

Grönsaker som börjar få sämre kvalité, t ex skrumpna 
Används tillagade i t ex wok, grönsaksfräs, grytor och soppor alternativt i fond och buljong. 

Frukt och bär som börjar bli skrumpna eller mycket mogna 
Frys in ev om de inte kan användas direkt. Använd dem i fil och yoghurt, till kräm eller soppa, sallad, bärsås eller 
smoothies. 
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