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Dags för fjärde svinnmätningen, vecka 48-49 
 

Start för fjärde svinnmätningen 

 

Resultatet från tredje svinnmätningen har ni fått i rapporten så därför skriver jag det inte 

igen här. 

 
Mätperioden 

Mätningarna i svinnprojektets del 4 ska pågå under veckorna 48 samt 49 med start  

den 28 november. Det svinn vi ska mäta denna gång är:  

- Tallrikssvinn (alla utom lindgården, västanvid) 

- Serveringssvinnet  (samtliga av våra enheter)ska dokumenteras under fyra dagar.   

Maten som kommer att vägas är  

28/11 Korv stroganoff med ris/potatis/pasta 

29/11 Fiskgratäng Julienne med potatis 

5/12 Köttfärssås med spagetti 

9/12 Kalops och potatis.  

 

Varför det väljs en populär maträtt som köttfärssås och spagetti är för att se om ögat vill 

mera än magen. Samt om stress i matsalen gör att eleven tar mycket mat för att slippa köa 

igen vid omtagning. Denna gång ska serveringssvinnet inte mätas i avdelningsköken och 

det behöver därför inte dokumenteras i köket heller för dessa grupper (t ex Lindgården till 

Ängsliljan på Skogsbrynet). 

 
Tallriksvinn  

Det är det svinn som gästerna slänger från sin tallrik. Matrester skrapas ner i en hink, vägs 

under lunchen, så att var och en kan se vad man slänger (skolor). På förskolan kommer 

svinnet att vägas i köket, efter serveringen. På förskolan kommer det att separeras i 

räkningen mellan barn/vuxen, men i skolornas restauranger kommer allt att räknas 

tillsammans. Man ska skriva upp till hur många portioner som maten är tillagad till och hur 

många ätande gäster det blev. Vi fortsätter med tävling även denna gång för att sporra lite 

extra. 

 

Det ska inte vara någon grovindelning (kött, potatis/ris/pasta och grönsaker/rotfrukter) 

utan all matrester vägs tillsammans. Viktigt är att servetter/övrigt/apelsinskal kastas i en 

separat tunna, detta ska inte vägas. Därför ska det stå två spannar i diskinlämningen pga. i 

den ena ska servetter och dyl. slängas och i den andra ska matrester slängas. Observera att 

drycken inte ska vägas alls. Behöver ni några nya skyltar så måste ni säga till omgående!  

 
Serveringssvinn  

Maten som lagats 28/11 ,  29/11, 5/12 samt 9/12 ska vägas och dokumenteras innan den 

skickas ut till mottagn.köken/ställs ut i servering. Ett tillägg är att den 9/12 (kalops), sila 
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bort köttet från spadet och väg sedan kött och spad var för sig. Detta ska göras 

pga.nötkött är en dyr råvara och samtidigt belastar även nötköttsproduktion miljön mycket. 

Sedan kan jag göra en kostnadsberäkning på vad köttet kostar i kalopsen.  

 

Varje komponent vägs för sig t.ex. fiskgratäng, ställ på liften med våg under. Tryck TARE 

och lägg på fisken och häll på såsen. Varje bleck ska vägas. Märk upp varje bleck med 

vilken vikt maten har i gram, så att nästa person vet vad matens ursprungsvikt var. Mycket 

viktigt för att våra mottagningskök ska veta vad de ska fylla i protokollen. Efter 

serveringen ska de överblivna matresterna vägas igen – var för sig. När ni fyller i 

dokumenten så ska varje komponent redovisas för sig, t.ex. potatis för sig, fiskgratäng för 

sig så att vi kan se var största svinnet finns.  

 
Svinn-grönsak-servering 

När ni ska mäta grönsakssvinnet (sallader och de varma grönsakerna från 

serveringssvinnet) så måste ni väga salladen eller de varma grönsakerna innan det skickas 

till respektive mottagningskök och märka upp den på samma vis som t.ex. fiskgratängen 

dvs. tryck TARE och häll på salladen eller de varma grönsakerna.   

 

Information till andra chefer och deras personal 

Den här informationen kommer även att gå ut till samtliga berörda verksamhetschefer, 

rektorer, förskolechefer och enhetschefer så att de vet vad vi gör och varför. De kan sedan 

informera sin personal vidare så att de kan stötta oss och tillse att mätningar även görs i 

avdelningsköken (egen instruktion till dem). Vi hoppas att intresset väcks för att jobba med 

att minska svinnet när man ser resultaten av de tidigare mätningarna.  

 

Information till våra matgäster (elever, barn, äldre och personal) 

Tänk på att berätta för matgästerna vad som pågår och varför vi mäter matsvinnet. Skylta 

upp väl inför mätningarna och framförallt resultaten av mätningarna så att matgästerna ser 

detta. Berätta kring resultaten och försök involvera dem på olika sätt! 

 

Alla listor som ni ska fylla i finns i kostmappen, som tidigare. Senast den 16 dec vill jag att 

allt ska vara inlagt. 

 

Lycka till! 

 
Jenny Bengtsson 
Kvalitetssamordnare kost 

 


