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Hållbarhetsnytt nr. 2 
 

GLOBALA MÅL NR 2 

Läs mera på www.globalamalen.se/om-globala-malen  

Mål nr 2 

Ingen hunger 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inför julen känns detta globala mål högaktuellt att tänka till på en extra gång 

inför planeringen av matinköpen till julbordet och nyårsfirandet, eller hur? 

Hur kommer du göra för att undvika att behöva slänga mat ifrån julbordet? 

Minska antalet rätter?  

Minska antalet sorter?  

Minska mängden? 

 

 

 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad 

livsmedelsförsörjning och förbättrad 

nutrition samt främja ett hållbart 

jordbruk. 

SLÄNG INTE BORT MAT! 

Visste du att 1/3 av den mat som 

produceras slängs eller förloras, 

samtidigt som hundratals miljoner går 

hungriga?  

Se över din egen konsumtion och lukta 

och smaka på maten innan du slänger 

den.  

Frys in eller ge bort mat som du vet att 

du inte kommer hinna äta upp. 

 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen
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T Ä V L I N G !!!! 

Dela med dig av dina bästa minska-matsvinnet-tips och vinn ett pris!  

Maila dina tips till nina.loven@banfast.se . 

 

BanFast arbete med mål nr 2- Ingen hunger 

Vi fryser in överblivet matbröd eller kaffebröd efter möten.  

Vi strävar alla efter att minska vårt matsvinn på jobbet och hemma. 

Vi tipsar varandra om hur vi kan minska vårt matsvinn. 

Vi köper närproducerat när vi har möjlighet. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nina.loven@banfast.se
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Nyheter ifrån tidningen Miljö & Utveckling 28 augusti 2020  

https://miljo-utveckling.se/gurkrester-blir-ost-nar-matsvinn-far-nytt-liv/  

 

 

https://miljo-utveckling.se/gurkrester-blir-ost-nar-matsvinn-far-nytt-liv/
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Andra bra idéer på att minska matsvinnet är: 

• Handla överbliven mat via appen Karma  

 
• Handla överbliven mat ifrån www.toogoogtogo.se 

  
• Ha restfest! Alla i familjen behöver inte äta samma rätt, eller gör en 

restbuffé om det finns lite kvar ifrån flera olika måltider. 

 

• Alla grönsaker och frukter behöver inte alltid skalas, de flesta 

näringsämnena sitter precis under skalet, så att skala bort dem är ju ett 

http://www.toogoogtogo.se/
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dubbelt slöseri.  

Borsta rent istället och tillaga moroten eller potatisen med skalet på. 

 

• De flesta matbutiker har en kyldisk med mat med kort datum.  

Ta för vana att alltid titta där och se om du kan rädda något du ändå 

skulle handla. 

Utmana dig själv med att köpa dina middagsingredienser med kort 

datum, och kanske samtidigt få chansen att prova något nytt samtidigt 

som du räddar mat ifrån att slängas. Win-Win  

 

• Visste du att kaffesump fungerar jättebra som handskrubb, och även är 

en väldigt bra jordförbättrare för dina krukväxter eller ute i rabatten eller 

trädgårdslandet. 

 

 

TEKNIKNYHETER 
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Läs mera på: 

https://www.nyteknik.se/energi/da-lanserar-bosch-sina-kraftverk-med-

bransleceller-7006662  

 

Tips, idéer, kommentarer, önskemål på innehåll och annan återkoppling tas tacksam emot 

på mailadressen nina.loven@banfast.se . 

God Jul och Gott Nytt Hållbart År!! 

  

https://www.nyteknik.se/energi/da-lanserar-bosch-sina-kraftverk-med-bransleceller-7006662
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