
Svin(n)smart!

Den här restaurangen arbetar för att 
minimera mängden mat som slängs. 

Vi vill spara på klimatet och miljön. 
Därför serverar vi ibland nya rätter 
som vi skapat utifrån mat som blivit 
över. 

För att komma ännu längre behöver 
vi din hjälp: När du tar din mat ber vi 
dig att ta en portion som du vet att du 
orkar äta upp. Blir du inte mätt? Du är 
självfallet välkommen att ta mer! 

Att bli en klimathjälte hos oss är inte 
särskilt svårt. Det handlar helt enkelt 
om att vara ”svin(n)-smart”!



Svin(n)smart!

Den här restaurangen arbetar för att 
minimera mängden mat som slängs. 

Vi vill spara på klimatet och miljön. Därför serverar vi ibland nya rätter som vi 
skapat utifrån mat som blivit över. 

För att komma ännu längre behöver vi din hjälp: När du tar din mat ber vi dig att ta 
en portion som du vet att du orkar äta upp. 

Blir du inte mätt? Du är självfallet välkommen att ta 
mer! Att bli en klimathjälte hos oss är inte särskilt svårt. 
Det handlar helt enkelt om att vara ”svin(n)-smart”!

I genomsnitt så slängs 65 g mat per portion i svenska 
skolor, vilket ger upphov till onödig klimatpåverkan. 
Om detta matsvinn* inte hade uppstått hade vi 
under en sexveckorsperiod sparat  lika mycket 
klimatpåverkan som en hel veckas meny hade gett 
upphov till!
*matsvinn = tallrikssvinn, serveringssvinn och kökssvinn.



Klimathjälten 
rekommenderar!

I den här restaurangen arbetar vi aktivt 
med att minska klimatpåverkan från den 
mat vi serverar. 

Vilken mat du väljer att lägga på din tallrik avgör hur stor vinsten 
blir för klimatet. I serveringen vill vi underlätta för dig att att göra 
klimatsmarta matval. 

Att välja klimatsmart gör gott för både dig och vår planet! 



Klimathjälten 
rekommenderar!

I den här restaurangen arbetar vi aktivt 
med att minska klimatpåverkan från den 
mat vi serverar. 
Vilken mat du väljer att lägga på din tallrik avgör hur stor vinsten blir för klimatet. 
I serveringen vill vi underlätta för dig att att göra klimatsmarta matval. Att välja 
klimatsmart gör gott för både dig och vår planet!

Vi har testat att klimatifiera* en sex veckors lunchmeny. För att få bäst effekt 
klimatifierade vi de rätter som hade störst klimatavtryck. Smakupplevelsen 
måste alltid prioriteras, när man klimatifierar en rätt kan därför ingredienser 
behöva tas bort och andra läggas till.  

Till exempel ersattes köttfärsen med ärtfärs/ växtbaserad färs i en tacorätt 
och en hamburgare byttes till en svampburgare. Genom dessa klimatifierande 
insatser halverades det genomsnittliga klimatavtrycket per portion i 
sexveckorsmenyn. Det går med andra ord att servera mat till dubbelt så många 
utan ökat klimatavtryck! Grymt! Eller hur?

* klimatifiera = göra rätten mer klimatsmart men med bibehållen näring och smakupplevelse



Klimatgott  
på tallriken!

Gör något bra för klimatet.  
Välj mat med låg klimatpåverkan!

Allra störst skillnad är det mellan mat som 
kommer från växtriket respektive djurriket.

Att animaliska proteiner har större 
klimatavtryck än vegetabiliska är inte 
så konstigt egentligen. Animaliska 
produkter har nämligen ett extra steg i sin 
produktionskedja – vi producerar först foder 
till djuren innan vi äter köttet,  den odlade 
fisken eller mejeriprodukten. 

När vi äter växtbaserade produkter blir det som att vi äter djurens foder direkt 
istället. Det blir mycket mer effektivt. Dessutom uppstår också utsläpp av 
växthusgaser från djuren i sig.  

Om vi är många som väljer en större andel mat från växtriket lite oftare så får vi 
den största klimatvinsten. Att testa nytt är modigt. Vågar du?



Vi står mitt inne i en utmanande omställning 
av vår konsumtion och produktion. Matens 
klimatpåverkan står för ungefär en fjärdedel av 
det totala klimatavtrycket från vår konsumtion. 

Allt fler människor, särskilt unga, oroar sig för klimatet och vår framtid. Det som 
är väldigt bra är att du kan göra stora förändringar av ditt mat-klimatavtryck 
redan idag. 

Du kommer långt med att välja klimatsmart mat och 
med att inte slänga mat. Genom att ändra ditt eget 
beteende kan du också inspirera dina vänner 
eller din familj att börja äta mer klimatsmart 
eller att inte kasta mat. 

Att agera och göra något är också den 
allra bästa medicinen mot klimatångest. 
Bli en klimathjälte redan idag!

Har det du gör betydelse?
Självklart!


