Minska matsvinnet

öka lönsamheten
Tips på hur du minskar kökets matavfall

VINN

en exklusiv delikatesskorg

(värde 4 000 kr)

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö,
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

www.sorab.se

Matnyttiga tips som gör gott - för dig och miljön

Tack för att du som Biogastronom sorterar ut ditt matavfall, så
att det kommer till nytta i form av biogas till våra fordon och biogödsel till jordbruken! Det är jättebra, men det bästa är förstås
om så mycket som möjligt hamnar i gästernas magar och inte i
soptunnan.
Stora vinster för ditt kök. Och för miljön.
Varje år slängs cirka 1 miljon ton matavfall i Sverige, varav restauranger och storkök står för drygt 270 000 ton. Mycket är mat
som hade kunnat ätas i stället för att slängas. Om vi minskar allt
matavfall med 20 procent skulle samhället spara 10–16 miljarder kronor om året. Hur mycket kan din verksamhet spara?
Får vi servera lite inspiration?
Genom att minska kökets matavfall finns det stora ekonomiska
vinster att göra. Titta gärna i den bifogade broschyren, där hittar
du enkla och konkreta tips på hur ditt kök kan minska matsvinnet och därmed öka lönsamheten.

VISSTE DU ATT…
•

•
•

Om 70 % av allt matavfall i Sverige samlades in och
rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner
liter bensin. Det skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 327 000 ton per år.
Matavfallet från 4 730 personer räcker för att driva
en buss eller fem sopbilar under ett helt år.
En bil som kör på biogas minskar koldioxidutsläpp
med drygt 3 200 kg per år jämfört med en bensindriven bil.
Läs mer på sorab.se

VAD ÄR EN BIOGASTRONOM?
Din verksamhet är ansluten till tjänsten Gröna Linjen
som SÖRAB erbjuder tillsammans med nio kommuner.
Ni är därmed en Biogastronom. Det innebär att ert
matavfall transporteras till en rötningsanläggning,
där det blir till biogas och biogödsel. Naturligtvis drivs
sopbilen av biogas.

Ge oss ditt bästa tips –

vinn en exklusiv delikatesskorg
Hur gör ditt kök för att minska matavfallet? Dela med dig av era erfarenheter, så har ni chansen att vinna en exklusiv delikatesskorg med massor av
läckerheter där garanterat ingenting blir över (värde ca 4 000 kr)!
Tävlingen pågår till och med 12 december 2014 på sorab.se.
Vi bjuder på seminarium
Vill du träffa folk i branschen, utbyta erfarenheter och lyssna till en
matavfallsexpert? Anmäl ditt intresse i tävlingsformuläret på sorab.se.
Vid tillräckligt stort intresse anordnar vi ett seminarium under 2015.

Lycka till!
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