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Tips för mindre serveringssvinn 
 

Smaka på maten under tillagningen och innan den läggs upp! Var gärna flera personer som smakar av. 

Om man kan ta mat vid olika stationer så stäng så det bara bli en serveringsdisk kvar mot slutet.  

Anteckna hur kombinationer av olika rätter påverkar åtgång av olika maträtter. 

Kall mat skall vara kall, varm mat skall vara varm. Det blir godast så. 

Tillaga och servera mat i olika stora kantiner och bleck. Små kantiner/bleck/serveringsfat/skålar mot slutet av 
serveringen. Lagom stora uppläggningsbestick. 

Om mat skickas till mottagningskök eller avdelning är det ofta bättre med flera mindre kärl än ett fåtal stora. Om maten 
sätts fram i buffé är det lättare för serveringspersonalen att sätta fram lite mat i taget. Mindre kärl som är mer fyllda 
minskar risken för att det ser ”snålt ut” samt minskar risk för fastbränning. Dock kan ibland för små kärl orsaka skvimp 
och spill. 

Vid utskick - väg hellre portionerna än att dela ett visst antal/portion av t ex potatis och hemlagade biffar som varierar i 
storlek. 

Vid bordsservering, lägg bara upp en mindre mängd mat, pålägg eller tillbehör i taget och fyll på istället, så du slipper 
slänga maten i onödan. 

Beställ inte reservportioner utan ha en rutin/beredskap för hur man tillagar/värmer extra. 

Notera om det blir stora mängder sås kvar i bleck och kantiner vid servering av t ex fiskgratäng, grytor och stuvningar. 

Portionera maträtter? Varför är det OK på lunchrestaurang men inte i t ex skolan? 

Se över era rutiner för varmhållning och resthantering. Ibland förekommer övertolkning av livsmedelslagstiftningen. 
Mat som stått på värmning två timmar vid rätt temperatur behöver inte vara dålig. 

Klassrumsservering och utskick till många små enheter tenderar att öka serveringssvinn. Det kan dock ha andra 
fördelar. Förskolan minskar ofta serveringssvinnet genom bufféservering. 

Bra redskap för att kunna portionera rätt vid utskick, t ex skopor och vågar. 

Anpassa matsedeln efter målgruppen, även vid upphandling av måltider. 

Tydlig meny och maträttens namn skall skapa rätt förväntning. Om någon alternativrätt finns och inte anges med namn 
kan man enklare använda rester. Skriv även i matsedeln ”reservation för ändringar”. 

Innehållsdeklaration på blandade maträtter. 
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