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Implementeringspakke 
og eksempler på beste praksis



Må skape en kultur for matsvinnreduksjon
- slik kommer du i gang med arbeidet

2

Måling

Kommunikasjon
Tiltak 

Verktøy

Skaff deg oversikt over hvor mye mat 
dere kaster

Tilgang på gode verktøy for å lykkes 
med arbeidet

Få inspirasjon fra andre 
deltagere i prosjektet

Synliggjør KuttMatsvinn2020 mot 
ansatte og gjester
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Rustad Kafe

Daglige 
målinger

Tilby ulike 
størrelser på 

menyen

Vakuum-
pakking

Nedprising 
på 

overskudds-
mat Informerer 

ansatte

Veikro med helhetlig tilnærming i å redusere matsvinnet

Kurset 
ansatte

21 % reduksjon i 
matsvinn

(fra juli 2017 til august 2018)
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COOR, bedriftskantine i Stavanger

Daglige 
målinger

Utnyttelse 
av råvarene Påvirke 

gjestene

Kreative på 
gjenbruk

Modernisert 
buffeten

Mindre serveringsfat og 
tallerkener

Høyt fokus på rutiner på kjøkken og i buffetservering 35 % reduksjon i 
matsvinn

(fra september 2017 til juni 2018)

Deling av 
beste 

praksis
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4Service, bedriftskantine i Oslo

Tydelige på 
mål og 
rutiner

Porsjons-
kontroll

Samarbeid 
og eierskap

Kreative på 
gjenbruk

Premiering

Daglige 
målinger

Kantine med sterkt eierskap hos de ansatte 56 % reduksjon i 
matsvinn
(fra mars til juni 2018)
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Radisson Blu Airport Hotel,
Gardermoen

Daglige 
målinger

Frokost ikke 
inkludert i 
romprisen

Fra 140 til 
90 items i 
buffeten

Verdimat i 
innkjøps-
portalen

Mindre 
tallerken og 
nytt design

Overskudds-
mat som 
«Dagens»

Engasjerer 
gjestene

Bærekraftig hotellkonsept
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Comfort Hotel Børsparken, Oslo

Daglige 
målinger

Gjenbruk av 
overskudds

mat

Donasjon til 
veldedige 

formål

Bedre 
oversikt 

over 
gjestene

Ferdigkuttet 
brød

Ferdige 
porsjoner

Engasjerer 
gjestene

Moderne frokosthotell med stort engasjement
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Scandic Fornebu

Daglige 
målinger

Tilpasser 
buffeten 

etter behov

Erfaring og 
læring av 
målingene

Tilby 
råvarene 
separat i 
buffeten

Mindre 
bakker og 
hurtigere 

påfyll

Bedre 
oversikt 

over 
gjestene

Rutiner ved 
servering

Stort konferansehotell med helhetlig tilnærming
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Kåring: beste tiltak
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