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 Matavfall inom restauranger och storkök 

Denna information riktar sig till restauranger och storkök då stora mängder matavfall 
uppkommer där. Det är ett komplement till ”Källsortering i verksamheter”-broschyren, som 
du hittar på vår hemsida.  

Så här gör du i köket! 
Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när man lagat eller ätit mat. Rester, både 
tillagade och råa av till exempel: 

 

 

 

 

 

Lägg aldrig plast i matavfallet, inte ens så kallade ”nedbrytbara plastpåsar”. Använd alltid 
matavfallspåsar av papper och fäst dem i en hållare så att de ventileras bättre. Om påsen 
ställs i en hink eller på golvet kan den bli blöt och går sönder.  

När matavfall ska rinna av  
Låt blött matavfall som såser, soppor och grytor rinna av innan det läggs i påsen eller säcken. 
Detta kan enkelt göras genom att hälla avfallet i en perforerad kantin eller i vasken och låta 
det rinna av. Vid tjockare konsistens på avfallet så kan även vatten spolas i för att spä ut det 
och sedan låta det rinna av. 

Matavfall som kommer tillbaka från kunder eller besökare ska också rinna av innan man 
lägger det i påsen eller säcken. Det kan enkelt göras en avrinningsanordning genom att ställa 
två hinkar i varandra och göra hål i botten på den övre hinken så vätskan sipprar ner i den 
undre hinken.  

Hämtning och underhåll 
Matavfallskärlet rymmer 190 liter och är bäst att placera i ett kylt soprum, men detta är inget 
krav så länge kärlen placeras så att luktproblem och andra olägenheter förhindras. Kärlet bör 
tvättas regelbundet för att förhindra problem med dålig lukt och fastfrysning. 
Fastighetsägaren eller verksamheten ansvarar för att kärlen hålls rena. Har ni stora mängder 
matavfall finns insatssäckar att köpa som passar i våra matavfallskärl. Då använder ni hinkar 
och tömmer dem direkt i insatssäcken när den står i matavfallskärlet. 

Lycka till! 

Hässleholm Miljö 

• Kött, ost 
• Pasta, ris 
• Grönsaker 
• Rotfrukter 
• Frukt 
• Bröd, kakor 

 

• Fisk och skaldjur 
• Äggskal 
• Te (även påsar) 
• Kaffe (även filter) 
• Lite hushållspapper och 

servetter 
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