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Mindre tallrikssvinn och måltidsmiljöns påverkan 
 

Att minska tallrikssvinn, d v s rester av mat från matgästernas tallrikar och brickor, är ett stort och omfattande arbete 
som påverkas av många olika faktorer.  

Det gäller också att informera på ett nyanserat och bra sätt. Det finns vissa svårigheter och fällor som man kan behöva 
beakta. 

Svårigheter 
• Matgästerna/barnen vågar inte ta tillräckligt med mat av rädsla för att behöva slänga.  
• Skall vi uppmuntra överviktiga barn att äta upp eller normalviktiga att äta mer än de behöver? 
• Matgästernas försiktighet med okända maträtter eller deras ”kräsenhet”. Att känna att man får ta lite mat, 

smaka med att kunna slänga om man inte tycker om är viktigt för att skapa en trygghet i att våga smaka.  
• Matgäster är en stor grupp som ständigt måste engageras och utbildas. Man blir aldrig ”klar”. Gruppen 

förändras ständigt och behöver engageras igen. 
• Att kommunicera stort matsvinn från t ex tallrik kan ge köket eller skolan dåligt rykte. 

Elever slänger mer mat i skolan 
• Om de är vrålhungriga 
• Om de är stressade 
• När det är mat de gillar 
• Om det är ny och okänd mat 

Frukost i skolan kan ge mer arbetsro, lugn och har på vissa håll även gett minskat matsvinn vid lunch. Kanske beror det 
på att matgästerna inte är vrålhungriga och att de äter färre mellanmål som om resulterar i lagom hungriga matgäster. 

Inom omsorgen/vården kan det vara andra saker som styr 
• Matgästen får fel kost, kanske behöver man e-kost istället för a-kost eller en annan konsistens 
• Aptiten varierar mycket vid sjukdom och medicinering 
• Man mår inte bra av maten 
• Obekanta maträtter och okända smaker 
• Livströtthet 
• En brukare/patient behöver olika stora portioner eller olika konsistenser vid olika mål 
• Måltidsmiljö och bemötande 
• Matgästen behöver ev hjälp med sittställning, äthjälpmedel,  matning eller sällskap/ledsagning vid måltid. 
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Måltidsmiljö, pedagogiska måltider och mattider 
Lägg stor kraft på bra måltider som möjliggör ”lagom” hunger, lugn och ro samt bra logistik i kök och servering.  
Personalen i köken behöver bra utbildning och kommunicera det de gör och våga ”ta plats”. 

Låt anhörig får komma och äta t ex en gång om året, så de får en egen bild av maten och måltiden.  

Lyft matens och måltidens värde som helhet – både för hälsa, prestation, miljö, socialt osv. 

• Lugn matmiljö, måltiden måste få ta tid, minst 20 minuters sittid.  

Schemalägg gärna lunch och rast i skilda block eller ha sittningar i matsal med stängda dörrar. Välkommen till sittning 
kl 11.30, kl 12.00… För att få lugn o ro och mindre spring. Varje matgäst skall ha minst 20 minuter till sitt förfogande. 

• Pedagogiska måltider med avsatt mattid utan rast direkt efter i lägre årskurserna.  
• Pedagogiska måltider kan vara viktiga inom omsorgen, t ex LSS och demensvård. 
• Bra med ett stort antal vuxna, goda förebilder i matsalen som lugnar ner måltidsmiljön. 

Måltidskunskap bör ingå i lärarutbildning och i utbildning för olika grupper. Ta fram en grund för vad som är en 
pedagogisk måltid. Vad innebär begreppet? Skall man få ett körkort. 

Viktigt att fik och kiosk i skolan inte är öppna eller säljer livsmedel som konkurrerar ut skollunchen. 

Skriv lockande matsedlar, så matgästerna verkligen kommer till matsalen/restauranger. 

Att ta och få lagom stor portion 
Det skall vara rätt och lätt att ta om mat. Ex vis kan man ha rättighet att gå före i matkön eller ha en speciell linje för 
”omtag”. På vissa lunchrestauranger har man minskat portionsstorleken men erbjuder att man får komma och hämta 
mer mat utan kostnad vilket minskade tallrikssvinnet betydligt. 

När det finns möjlighet till visst eget val av huvudrätt (två eller fler maträtter) och tillbehör blir maten mer attraktiv. 
Många matgäster uppskattar också om de kan välja ris, pasta eller potatis. 

Köket kommunicerar vid utskick vad som är en normalportion samt ev. vad som är en hel resp. halv portion. 

I Tyresö kom man fram till att svinnet var högre om man serverade filmjölk som alternativrätt. 

I vissa kök/restauranger kan man ta betalt för mat per vikt eller portionsstorlek (öppna restauranger). Jämför med t ex 
hamburgerkedjor, gatukök och vissa salladsbarer (köp hamburgare av olika storlek, 6 eller 9 nuggets, liten eller stor 
latte).  

I t ex Kiruna minskade svinnet när man inte längre hade brickor.  

Mindre mattallrikar kan ge mindre svinn liksom att ta bort ev salladstallrik. I lunchrestauranger har man erfarenhet av 
att salladstallrikar ökar mängden svinn, ju större desto mer svinn.  

Varma tallrikar positivt, inte minst inom omsorgen där det kan ta tid innan maten är uppäten. 

Viktigt med lagom stora uppläggningsbestick både när det gäller varm mat, sås, dressing och sallader. Använd små 
skedar till t ex sylt, sallad, dressing och potatismos. Vissa dressingar serveras från flaska. Använd ev. pump till senap, 
ketchup och sylt. 
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Portionera alltid dessert, hel eller halv portion. 

Det är lättare att ta lagom mycket om t ex korvar och biffar är av mindre storlek eller delade. Små potatisar ger vanligen 
mindre tallrikssvinn än stora. 

Nya och okända maträtter skapar ofta mer svinn. Ev kan man låta elever vara med och avsmaka råvaror och maträtter 
innan det serveras till fler eller att det nya serveras som valbar rätt. Vissa råvaror är enklare att introducera på 
salladsbordet än i varmmat. Smakskedar/smakbitar kan underlätta för elever att våga smaka. Introducera gärna nya 
rätter parallellt med annan välkänd rätt, servera t ex både ris och matvete. Den nya maträtten kan även lagas i mindre 
mängd och serveras till en mindre grupp, eller serveras i smakskål innan den tillagas i full skala. 

Serveringsordningen med grönsaker först kan ev minska svinn av animalier. 

I öppna restauranger kan det bli aktuellt med så kallad ”doggy-bag”. 

Det finns i princip inga undersökningar som visar hur mängden svinn av mjölk och kaffe kan minskas. Däremot brukar 
man ange att ”ljummen” mjölk ratas av matgästerna. Se till att mjölken är riktigt kall och att glasen är kalla. Nydiskade, 
ljumma glas resulterar i ljummen mjölk. Ev kan placeringen av mjölkautomater nära diskinlämningen vara negativt. 

Det är viktigt att man kan brygga kaffe snabbt och i olika mängder. I utskick kan ibland ”de extra kannorna” ersättas 
med vatten och snabbkaffe. Skriv ev. ut bryggtid på kaffekanna/termos. 

Service, bemötande – att vara lyhörd 
Var ute i restaurangen, se, lyssna på och prata med matgästerna.  

Ha matråd och kostombud i de olika verksamheterna där man kan diskutera måltidsmiljö, mattider, meny, tillbehör 
och annat kopplat till mat och måltider. 

Ta bort maträtter från menyn som det uppenbart blir mycket svinn av eller servera det som alternativrätt.  
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