Madspild i
restaurationsbranchen
2020
En madspildsmåling
Fra Madspild til Ressource
Værdikædegruppe D

1
PlanMiljø

PlanMiljø
Udarbejdet af PlanMiljø ApS
Spørgsmål til rapporten kan stilles til
Mads Werge
Tlf. 46762400
mw@planmiljoe.dk

Kortlægningsanalysen er finansieret af Industriens
Fond som del af Verdensmål i Værdikæden projektet,
som stiler efter at finde fælles løsninger til en mere
bæredygtig dansk restaurationsbranche. Analysen
skal bidrage med ny viden om branchens bæredygtighedsudfordringer og give deltagerne i projektet en
fælles videnplatform at arbejde ud fra.

2

Indhold
Indledning									4
Overordnede anbefalinger							5
Madspild i værdikæden							6
Metode										7
• Hvad er madspild?
• Anvendte metoder
• Madspildsmåling med eSmiley Foodwaste
• Dataindsamling per arketype
• Metodiske overvejelser
Introduktion til resultaterne af madspildsmålingerne
– en samlet oversigt								12
Madspild i arketypen Storkøkken (herunder buffet)		
• Madspildsmængder
• Årsager og observationer

13

Madspild i arketypen Restaurant					18
• Madspildsmængder
• Årsager og observationer
Madspild i arketypen Quick-Service restaurant			
• Madspildsmængder
• Årsager og observationer

22

Madspild i arketypen Café og Bar					
• Årsager og observationer

25

Anbefalinger									26

3

Indledning

Formål:
Formålet med undersøgelsen er at dykke ned i de
udfordringer og årsager, der kan være i forbindelse
med madspild i restaurationsbranchen. Med
udgangspunkt i en række madspildsmålinger
samt flere kvalitative interviews giver rapporten
et indblik i madspildsmængder, mulige
bagvedliggende årsager til madspildet samt en
række anbefalinger til reduktion heraf.
Arketyper:
Rapporten er bygget op om fire arketyper i
restaurationsbranchen, som tidligere er blevet
defineret i forbindelse med projektet Verdensmål
i Værdikæden. Arketyperne har til formål at
skabe en fælles reference, samt at gøre det
lettere at relatere projektets resultater til den
enkelte type restauration. Arketyperne kan findes
her:
https://globalcompact.dk/wp-content/
uploads/2020/02/ViV-Arketyper.pdf.

Anvendelse af rapporten:
1) Madspildsmålingerne i denne undersøgelse
er ikke repræsentative for branchen eller
arketyperne, grundet et begrænset datagrundlag.
Derfor skal rapporten ses som et nedslag i
madspildsproblematikken, som giver anledning
til refleksion og det videre arbejde ude i
restaurationerne.
2) Rapporten kan anvendes som et opslagsværk,
hvor man kan dykke ned i de specifikke resultater
for hver arketype. Der er desuden generelle
observationer og anbefalinger til reduktion af
madspild i restaurationsbranchen på tværs
af arketyperne, samt en oversigt over mulige
metodiske tilgange til at måle på madspild.
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Overordnede anbefalinger

•

Involver medarbejderne i arbejdet med madspild: de kan
identificere årsager og løsninger f.eks. på et personalemøde.
Opvasker, tjener og kok har forskellige blik på, hvor der opstår
madspild, og hvordan man kan arbejde med det.

•

Prioriter indsatsområder og sæt ind et sted af gangen for at
etablere nye vaner og rutiner ordentligt.

•

Mål på spildet og sæt mål for reduktion - fordel og tydeliggør
hvem der har ansvaret - og fejr jeres sejre kollektivt.
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Madspild i Værdikæden

Madspild er en udfordring på tværs i værdikæden, som også påvirkes både negativt og positivt
i relationen mellem f.eks. køkken og grossist eller grossist og landmand.
Flere interviewpersoner har nævnt, at deres spild ligger tilbage i værdikæden, fordi de f.eks. kun bruger
snittede og skrællede grøntsager og parteret kød, hvilket betyder, at alt afskær og frasortering sker
andetsteds og ikke tæller med i køkkenets madspildsopgørelse. Andre har nævnt, at de savner at kunne
arbejde med madspildet tværgående.
Krav til restholdbarhed, udseende og forarbejdning smitter af gennem værdikæden og skaber anledning
til frasortering og udsmid.
Alt imens der sættes fokus på madspildet internt i køkkenet, opfordres der således også til, at restaurationer
taler med deres leverandører om, hvordan de kan hjælpe med at reducere spildet hos f.eks.:
Primærproducenten
Snitteriet
Slagteren
Grossisten
OBS: Klasse II grøntsager, som sorteres fra i primærproduktionen på grund af krav til form, farve og
størrelse, eller datovarer fra grossisten kan potentielt skabe mere spild i produktionen i køkkenet, fordi
flere blade f.eks. skal pilles af klasse II kålhovedet, eller fordi nogle af tomaterne skulle sorteres fra i
bakken af ’dato tomater’ fra grossisten. Til gengæld reduceres spildet et andet sted i værdikæden, da
råvarene reddes og serveres i lækre måltider.
Ligesom køkkenerne kan se tilbage i værdikæden og redde spild herfra, opfordres de også til at se frem i
værdikæden og undersøge markedet for producenter, der kan aftage køkkenernes hyppigt forekommende
restprodukter som f.eks. juicepulp eller kaffegrums.
Madspild kan angribes, måles og løses på tværs af værdikæden gennem øget samarbejde og
opmærksomhed. I denne rapport, er der dog primært fokus på den interne værdikæde; der hvor
restaurationerne kan starte med at handle her og nu og reducere deres eget spild.

1)

3)

1) Overproduktions Savoykål frasorteret i primærproduktionen
2) “For store” klasse II rødbeder frasorteret i primærproduktionen

2)

3) Runkne tomater frasorteret i grossistleddet
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Metode
Hvad er madspild?
Formålet med madspildsmålingerne i denne
undersøgelse er at få et billede af, hvor meget
madspild der kan reduceres, hvis man går
ambitiøst til værks som restauration. I dette
projekt arbejder vi derfor med følgende definition
af madspild:

Den del af madaffaldet, som
potentielt kunne være blevet spist,
hvis det var håndteret korrekt og i
tide.

Eksempler:
Madspild:
Afskær og endestykker fra brød mv. samt rester
fra servering og buffet. Også skræller fra gulerødder og kartofler, fiskeskind, stokke og stængler
og juicepulp er medtaget som madspild i denne
måling.
Ikke madspild:
Ben og knogler, bananskræller, kaffegrums,
avokadosten.
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Anvendte metoder

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af følgende data og metoder:
Data indsamlet direkte i forbindelse med undersøgelsen
• Kvantitative madspildsmålinger (anvendt målesystem: eSmiley Foodwaste) foretaget over 2 uger:
- Registrering af madspild fra lager, produktion, servering og tallerken
- Fordeling af animalsk og vegetabilsk
• Kvalitative interviews og samtaler
Inddragelse af eksisterende data om madspild
• Interviews
• Madspildsmålinger
• Andre madspildsundersøgelser og rapporter om emnet

Madspildsmåling med
eSmileys Foodwaste
Udstyr
Stor gulvvægt, separat display og tilkoblet tablet.
Kræver
Stabil internetforbindelse, stikkontakt og plads – og helst en skraldespand, hvor alt madaffald
samles. Min. 100g spild kan vejes af gangen.
I praksis
Simpelt og intuitivt - Hver gang, der smides madspild i skraldespanden, tastes følgende på tabletten:
1. Hvor spildet kommer fra (lager, produktion,
servering eller tallerken) og
2. Om det er animalsk eller vegetabilsk.
To tryk på tabletten i alt.
Direkte Afrapportering
Viser fordeling af spild pr. dag, over tid, spild/pr.
gæst og omkostninger ved spildet.
Varighed
I projektet er der anbefalet 2 uger til målingerne –
i indeværende undersøgelse blev der i praksis
brugt mellem 4-13 dage på målingerne.
For optimale madspildsdata og et retvisende
gennemsnit anbefales det, at målingen foretages
i flere uger og over flere perioder over året. Mængden af madspild kan variere afhængigt af
sæson og travlhed.
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Dataindsamling per arketype

Undersøgelsen, som ligger til grund for denne rapport, har søgt at inddrage repræsentanter fra alle 4
arketyper.
I følgende skema ses en oversigt over den dataindsamling samt anden data, der er foretaget og inddraget
i hver arketype.

Arketype

Kvantitativ
madspildsmåling

Kvalitative
interviews

Anden data

Restaurant

Madspildsmåling i 13
dage hos 1 restaurant.

Interview med 2
restauranter.

-

Quick-service Madspildsmåling i 13
dage hos 1 quickRestaurant
service restaurant med
begrænset
egenproduktion.

Interview med
2 quick-service
restauranter.

-

Café og Bar

Ikke foretaget

Interviews med 2
cafeer/barer.

Inddragelse af interviewdata fra tidligere
madspildsundersøgelse

Storkøkken
(inkl. buffet)

Madspildsmåling over 9 Interview med 2
hverdage hos 1 kanstorkøkkener.
tinekøkken.

Inddragelse af:
• interviewdata
fra tidligere
madspildsprojekt.
• madspildsmålinger fra
12 buffetserveringer
leveret af
frokostleverandør.
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Metodiske overvejelser

Kvantitative madspildsmålinger
Udfordringer:
• Svært at rekruttere deltagere, der har tid til at måle. Eksempelvis sygdom, nye medarbejdere,
omstrukturering mv. kan komme i vejen for initiativet.
• Svært at ændre vaner hos restaurationerne som f.eks. at gå hen til en ny skraldespand, samle
spild og taste ind på tablet eller i bog.
• Udfordringer med placering af måleudstyr, adgang til strøm, internet, ledninger samt
vægtsensibilitet (min. 100 gram).
• Opdeling i vegetabilsk og animalsk spild kan være en udfordring særligt ved tallerkenspild.
Andre overvejelser og observationer:
• Målingen er ikke repræsentativ for branchen eller arketyperne. Det er et nedslag, som giver
anledning til refleksion.
• De kvantitative madspildsmålinger er foretaget hos 1 repræsentant fra hver arketype, med
undtagelse af arketypen ”Café og Bar”. At måle madspild kræver både tid og plads i køkkenet,
og det har ikke været muligt at indgå aftale om madspildsmåling hos en café eller bar.
• De restaurationer, som har deltaget i den kvantitative dataindsamling, er typisk restaurationer,
som allerede arbejder med madspild eller som gerne vil i gang, og som derfor er villige til at
dedikere tid til emnet.
Kommentarer fra deltagerne:
Trods opstartsudfordringer syntes de, der har målt, at det har været let og intuitivt i praksis.

”Det her måle-setup er meget
nemmere, end det vi har prøvet før”.
– Chefkok, storkøkken

”Det var ikke slemt, når vi først
kom i gang, og fik skabt en rutine”.
– Chefkok, restaurant

”Det har været sjovt og spændende
at være med”.
– Manager, quick-service restaurant

10

Alternative metoder, som kan overvejes til måling af madspild:
•

Beholdere, papir, blyant og vægt – den analoge udgave af eSmileys Foodwaste system

•

Unilevers app Wise Up On Waste muliggør online registrering af madspildet samt omregning til
omkostninger. Kræver egen vægt og system for afvejning af madspildet.

•

Bioaffald som indikator for madspildet. Køkkener, der sorterer bioaffald, modtager månedligt en
afrapportering på mængden heraf fra affaldsselskabet. Bemærk dog, at alt madaffald ikke regnes
for madspild.

•

Registrering af tab, som del af driften. Det vil sige at spild i form af kasserede varer registreres
dagligt for at få et overblik over det økonomiske tab relateret til spild (dette sker i begge QuickService restauranter, som har deltaget i denne undersøgelse). I denne målemetode medtages
produktionsrester eller tallerkenspild ikke.

•

Udvælg fokusområder, så der ikke måles på alt på en gang. Fokuser f.eks. kun på buffet eller
tallerkenspild til en start. Det kan gøre målingen mere overskuelig at komme i gang med.

Kvalitative madspildsinterviews
Observationer og kommentarer:
• Større villighed til deltagelse hos restaurationerne.
• Interesse for at dele udfordringer og gode erfaringer.
• Giver mere dybdegående viden om, hvordan man arbejder med spildet, og hvorfor det opstår
– muligt at komme bag om tallene.
• Giver mulighed for at teste antagelser på baggrund af målinger og andre madspildsstudier.
• Mulighed for at besøge køkkener og tale med afsæt i praksis, menukort og kølerum.
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Introduktion til resultaterne
af madspildsmålingerne
– en samlet oversigt
Mængder på tværs

Arketype

Madspild i kg/gæst i
gennemsnit

Årligt kg i alt
Omkostninger årligt
(opregnet på baggrund (opregnet på baggrund
af madspildsmåling)
af madspildsmåling)

Storkøkken
(inkl. buffet)

0,13 kg/gæst

5.356 kg/år

112.476 kr./år

Restaurant

0,39 kg/gæst

11.793,6 kg/år

247.665,6 kr./år

Quick-service 0,033 kg/gæst
Restaurant

1.856,4 kg/år

38.984,4 kr./år

Café og Bar*

-

-

¨-

Resultaterne præsenteret i ovenstående tabel er på baggrund af de madspildsmålinger, der er foretaget
i forbindelse med denne undersøgelse. Madspildsmålingerne er som tidligere nævnt baseret på 1
restauration fra hver af de 4 arketyper med undtagelse af ’”Cafe og Bar”, og resultaterne er således
ikke repræsentative. De skal derimod ses som et godt indblik i, hvordan madspildet kan fordele sig hos
de undersøgte repræsentanter for arketyperne, og målingerne kan anvendes som udgangspunkt for en
videre dialog og diskussion af problematikker forbundet med madspild.
I det følgende vil madspildsmålingerne blive uddybet for hver arketype.

* Ingen cafeer har ønsket at deltage i målingen.
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Madspild i arketypen
Storkøkken
herunder buffet

Til at repræsentere arketypen
storkøkken, har vi madspildsmålinger
fra en kantine og en leverandør af
frokost-catering
(se s. 15 for målingerne fra sidstnævnte).

Madspildsmængder kantine
Denne første måling fra en kantine med ca. 160
spisende dagligt er gennemført over 9 dage og
viser et samlet gennemsnit på 20,6 kg madspild
om dagen og 0,13 kg/gæst.
Kantinen vurderer selv, at det er realistisk at
reducere 20-30% af det målte spild med en
målrettet indsats – særligt på serveringsspildet.
De arbejder i forvejen meget målrettet med
reduktion af madspild og ser derfor ikke nogen
lavthængende frugter, men målingen har gjort
dem opmærksomme på, at der stadig er noget at
arbejde på.
Fordeling af madspildet
Lager: 0,7 kg/dag - 3,2 %
Produktion: 6,9 kg/dag – 33,5%
Servering: 11,4 kg/dag -55,7%
Tallerken: 1,6 kg/dag- 7,6%
26,9 % animalsk, 73,1 % vegetabilsk
(målt på lager, produktion og servering)
Mængde for perioden – opregnet til et år
20,6 kg/dag = 5.356 kg/år (beregnet med en 5
dages åbningsuge, 52 uger)
0,13 kg/gæst (beregnet med 1429 antal gæster i
testperioden)

Omkostninger
(med en kilopris på 21 kroner)1 :
432,6 kr./dag = 112.476 kr./år (beregnet med en
5 dages arbejdsuge, 52 uger)
2,72 kr./gæst (beregnet med 1429 antal gæster i
testperioden)
Årsager til spild
Lager: Rydder ud i rester fra buffeten og
produktionen om fredagen, så her kasseres det,
der ikke er blevet brugt i løbet af ugen.
Produktion: Afskær fra grønt, skræller man ikke
har kunnet bruge, fondrester (grøntafskær, der
er kogt fond på).
Servering: Ikke korrekte oplysninger om antal
gæster resulterer i overproduktion. Gæsternes
adfærd, f.eks. at ingen vil tømme fadene, hvilket
efterlader små rester, der er svære at bruge.
Gæst: De tager mere, end de kan spise.
(Se mere på side 16)
Fejlkilder
- Gæster er ansvarlige for sortering af
tallerkenspild, hvilket kan betyde, at noget er
havnet i forkerte skraldespande.
- Fordeling i animalsk og vegetabilsk er
estimeret ved sammenblandede retter.

Beregning af gennemsnitlig kilopris er foretaget af
eSmiley på baggrund af en lang række kilopriser fra
forskellige storkøkkener (private såvel som offentlige)
og grossister samt med udgangspunkt i forskellige
økologiprocenter.
1
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Fordeling af vegetabilsk og animalsk spild (kg)

Opdelingen i vegetabilsk og animalsk er målt fra lager, produktion og servering. Da tallerkenspild
ikke er medregnet her vil mængden af det animalske og vegetabilske spild være mindre end det
totale madspild.
* målt fra lager, produktion og servering.

Fordeling af spild (kg) pr. dag i testperioden fordelt på produktion, servering, tallerken
og lager.

Her vises spildet for hver dag i testperioden (9 dage) fordelt på produktion, servering, tallerken og lager.

Det totale spild (kg) fordelt på
produktion, servering, tallerken og
lager.

Omkostninger relateret til spild
fordelt på produktion, servering,
tallerken og lager. (kr)

Her vises, hvordan det totale spild for
testperioden (9 dage) målt i kg fordeler sig på
produktion, servering, tallerken og lager.

Her vises, hvordan omkostningerne for det
totale spild i testperioden (9 dage) målt i kr.
fordeler sig på produktion, servering, tallerken
og lager.
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Madspildsmængder
frokost-catering
Til indeværende undersøgelse har vi fået lov til,
at se en madspildsmåling foretaget i 2019 for en
leverandør af frokost-catering. Kendetegnende
for denne leverandør er, at frokosten tilberedes
i storkøkkener, hvorfra den sendes direkte ud
til kunderne. Køkkenet er således adskilt fra
kunderne. I denne undersøgelse er der blevet
målt på madspild fra 12 buffeter hos forskellige
kunder.
Metode: Bakker med mad er blevet vejet før og
efter servering, og en spildprocent for hver ret er
beregnet.
På baggrund af de 12 vejninger, er der beregnet
et samlet gennemsnit på 35,35 % madspild på
buffeterne. Dette vidner om en stor overproduktion

og et stort potentiale for reduktion.
I tabellerne nedenfor vises eksempler fra to
madspildsmålinger.
Disse målinger muliggør, at køkkenerne kan få et
indblik i kundernes præferencer og spisevaner, så
de kan tilpasse deres udbud.
Målingerne viser f.eks., at der er et stort spild på
brød, henholdsvis 69,86 % (tabel 1) og 25,84%
(tabel 2).
Også den veganske ret springer i øjnene, med et
spild på 56,84% (tabel 1). Dette forklares med,
at mange frokostkøkkener enten ikke prioriterer
eller har høj nok faglighed til at gøre noget særligt
ud af de vegetariske og veganske alternativer.

Tabel 1, madspildsmåling med 118 spisende. Tabellen viser madspild pr. ret
– se det procentvise spild for hver ret yderst til højre.

Tabel 2, madspildsmåling 121 spisende. Tabellen viser madspild pr ret
– se det procentvise spild for hver ret yderst til højre.

Madspild pr. gæst
Tabel 1: 0,197kg/gæst
Tabel 2: 0,117kg/gæst
Bemærk at denne beregning af ”madspild pr.
gæst” kun baserer sig på serveringsspild. Der er
ikke medregnet f.eks. spild fra lager, produktion
og tallerken.

Fejlkilder
Nogle rester er taget med hjem af medarbejdere,
hvilket betyder, at ikke alt er gået til spilde. Ikke
desto mindre vidner tallene om, at der sker en
stor overproduktion af mad.
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Årsager og observationer
– Storkøkken og buffet

Årsagerne til madspild i storkøkkener og ved buffet kan være mange og afhænger af flere faktorer. Disse faktorer varierer alt efter om der er tale
om f.eks. buffet, tallerkenspild eller lagerspild.

Udfordringer for køkkenet
• For mange retter og et bredt koncept gør det
svært at mængdeberegne.
•

Udfordring nogle steder med vegetarretter
og glutenfri alternativer: maden er ikke prioriteret i køkkenet, og derfor bliver den ikke
taget. F.eks. ”vegetarisk gryderet” på menuen – gæsten ved ikke hvad det er, og køkkenet
har ikke tænkt over kompositionen af retten.

•

Manglende madfaglighed eller engagement
hos dem der tager imod og anretter frokost
(ved frokostcatering hvor der er afstand mellem køkken og gæst).

•

Ikke mulighed for at se spildet og lære.

•

Manglende information om antal og ’type’ af
gæster gør det svært at mængdeberegne.

•

Buffeten skal være flot og have et stort udvalg – også til den sidste gæst.

Herunder vil årsager og observationer indenfor forskellige kategorier i relation til arketypen
storkøkken samt buffet blive præsenteret

Afgørende faktorer
•
•
•

Afstand til og relation til gæsten
Forarbejdede eller hele råvarer
Krav fra kunder eller overordnet ledelse
om fokus på madspild

Buffet og serveringsspild
Gæstens adfærd
• Man tager fra midten, og efterlader enderne
(f.eks. ved brød, steg og tomater).
• Køkkenet vil ikke risikere at gæsterne
oplever tomme fade; risiko for at nogen føler
sig snydt.
• Ingen vil tage det sidste og tømme fadet helt.

“Når du stiller mennesker foran en buffet,

“Ved en buffet, tager folk altid

så holder de op med at være mennesker

fra midten – enderne ligger tilbage;

for et øjeblik, og bliver til dyr”

om så det er steg, brød eller tomater”

- Kok, ansvarlig for flere

- Kantinekok

frokostordninger

Citater genskabt fra noter fra samtaler
- ikke optagede og transskriberede interviews.
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Tallerkenspild

Lager

•

Man tager mere end man kan spise, når der
er mange valgmuligheder.

•

Hvis varer modtages, som ikke har god nok
holdbarhed fra start, ender de ofte som spild.

•

Hvis man ikke betaler pr. vægt, så har man
incitament til at få så meget for pengene
som muligt.

•

Hvis rester opbevares uden formål og ikke
anvendes i tide – restehylden bliver hospice
og en mellemstation før skraldespanden.

Produktionsspild
•

Storkøkkenerne har stramme budgetter og
fleksible menuer. Det betyder, at de ofte kan
indarbejde rester og afskær i menuerne fra
dag til dag og dermed mindske madspil i produktionen.

•

Der er mere produktionsspild for dem, der
håndterer hele råvarer end dem, der håndterer forarbejdede varer.

•

Der er mere arbejde med rester for dem, der
har serveringen in house, end dem der har
det adskilt (f.eks. ved frokost-catering).

“Ingen vil tømme et fad fuldstændig
ved en buffet – og det efterlader
køkkenet med meget små rester, der
kan være svære at bruge”
- Kantinekok

Citater genskabt fra noter fra samtaler
- ikke optagede og transskriberede interviews.
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Madspild i arketypen
Restaurant

Madspildsmængder
Denne måling er gennemført over 13 dage og viser et gennemsnit på 37,8 kg madspild om dagen
og 0,393 kg/gæst
Fordeling
Produktion: 24,5 kg/dag - 65%
Tallerken: 13,3 kg/dag – 35%
10 % animalsk, 90 % vegetabilsk (estimat)
Mængde for perioden – opregnet til et år
37,8 kg/dag = 11.793,6 kg/år (beregnet med 6
dages arbejdsuge, 52 uger)
0,39 kg/gæst (beregnet med 1250 antal gæster i
testperioden)
Omkostninger
(med en kilopris på 21 kroner):
793,8 kr./dag = 247.665,6 kr./år
(beregnet med 6 dages arbejdsuge, 52 uger)
8,26 kr./gæst
(beregnet med 1250 antal gæster i testperioden)

Årsager til spild
Tallerken: Portionsstørrelser, tjenervejledning
og family style servering ved selskaber. Family
style servering ved selskaber er grunden til at
grafen bonner særligt meget ud nogle dage
sammenlignet med andre.
Produktion:
Primært
grøntsagshåndtering;
kålstokke, porretop, skræller. Lidt overproduktion
og fejlproduktion.
Fejlkilder
Antal gæster er estimeret til 50 i hverdage og
200 fredag og lørdag, men da dette ikke er målt
præcist, anses det for at være en fejlkilde.
Østersskaller blev ved en fejl medregnet som
madspild nogle dage.
Fordelingen af vegetabilsk og animalsk spild er
estimeret og ikke målt.

10 % animalsk
90 % vegetabilsk
*da denne fordeling er et estimat,
vises ingen graf.
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Fordeling af spild (kg) pr. dag i testperioden fordelt på produktion og tallerken.

Her vises spildet for hver dag i testperioden (13 dage) fordelt på produktion og tallerken.

Det totale spild (kg) fordelt på
produktion og tallerken.

Omkostninger relateret til spild fordelt på produktion og tallerken (kr)

Her vises hvordan det totale spild for
testperioden (13 dage) målt i kg fordeler sig på
produktion og tallerken.

Her vises hvordan omkostningerne for det totale
spild i testperioden (13 dage) målt i kr. fordeler
sig på produktion og tallerken.
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Årsager og observationer
- Restaurant

Årsagerne til madspild i restauranter kan være
mange og afhænger af flere faktorer. Disse
faktorer varierer alt efter om der er tale om f.eks.
tallerkenspild, produktionsspild eller lagerspild.
Herunder vil årsager og observationer indenfor
forskellige kategorier i relation til arketypen
restaurant blive præsenteret.

Afgørende faktorer
•
•
•

Viden om antal gæster via bordbestilling
Antal retter på menuen
Samarbejde mellem tjener og køkken
omkring spildet

“Tjenerne siger vi smider for
meget ud! Det er dem, der ser
spildet på tallerkenen”

Tallerkenspild
•

Portionsstørrelser

•

Tjenerne skal rådføre gæsterne i antal af
retter, så der undgås madspild; dilemma
mellem mersalg og madspild.

•

Hvis gæsterne ikke bryder sig om maden.

•

Menuer: 8-retters menu - passer mængderne
til gæstens behov? Tendens til at gæsterne
levner for at gemme plads til det næste.

•

Brød refill – det forventes, at brødkurven er
fuld hele tiden.

•

Family style servering, hvor maden serveres
på store fade til f.eks. 2 eller 4 personer.
Sværere at mængdeberegne, og der er
tendens til, at man ikke vil tømme fadene.

- Kok, restaurant
rede interviews

Citater genskabt fra noter fra samtaler
- ikke optagede og transskriberede interviews.
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Produktionsspild

Lager

•

Menuerne er ikke altid tænkt igennem i forhold til ressourceanvendelse af råvarerne.

•

Hvis varer modtages, uden de har ordentlig
holdbarhed fra start, ender de ofte som spild.

•

Manglende procedure for anvendelse af afskær og rester: f.eks. fermentering, sylt, ost
osv.

•

Dårlig husholdning: madvarer og rester
gemmes forkert med dårlig holdbarhed til
følge.

•

Manglende tid, ressourcer og plads i forhold
til at øge ressource-anvendelse. Det vil sige
hvordan potentielt spild kan indgå i produktionen.

•

Forventning fra gæsten – og til dels også
kokkene - til at det er fine/pæne standardiserede serveringer og råvarer, hvorfor der
kun bruges det pæneste af råvaren.

“Mange unge kokke har ikke lært,
hvordan man opbevarer og nedkøler
råvarer, så de holder længst muligt.
Det er åbenbart ikke noget, der
vægtes på skolen, og vi kokke har en
tendens til at se, at ’the job is done’,
når maden er lavet – men hvis ikke
bønnerne f.eks. køles ordentlig ned,
så bliver de sure – og det ender som
madspild”
- Kok, restaurant

Billedet ovenfor er fra produktionen i et
professionelt køkken og illustrerer begrebet
ressourceudnyttelse rigtig godt. Gulerødderne
er snittet i fine tern, hvilket har efterladt en stor
mængde afskær, som der ikke er en planlagt
anvendelse for, hvorfor det var på vej ned i
biospanden.

Citater genskabt fra noter fra samtaler
- ikke optagede og transskriberede interviews.
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Madspild i arketypen
Quick-service restaurant

Madspildsmængder
Denne måling er gennemført over 13 dage og
viser et gennemsnit på 5,1 kg spild om dagen
svarende til 0,033 kg/gæst.
Fordeling
Lager: 0 kg/dag
Produktion: 3,3 kg/dag - 65,2%
Servering: 0,3 kg/dag - 6%
Tallerken: 1,5 kg/dag – 28,8%
27,3 % animalsk, 72,7 % vegetabilsk
Mængde for perioden – opregnet til et år
5,1 kg/dag = 1.856,4 kg/år (beregnet med 7 dages
arbejdsuge, 52 uger)
0,033 kg/gæst (beregnet med 1995 antal gæster
i testperioden)

Årsager til spild
Produktion: Grundighed - tømme beholdere med
forproduceret mad ordentligt samt ressourceudnyttelse ved grønt- og ostehåndtering.
Tallerken: Portionsstørrelser eller at gæsterne
ikke brød sig om smagen.
Fejlkilder
- Mange unge medarbejdere betød risiko for
forglemmelser, som det f.eks. var tilfældet 26/1,
hvor der ikke blev målt. Derudover ses store
udsving i det målte spild fra dag til dag.
- Kategorien “serveringsspild” er en fejltastning.
Dette spild hører formentligt ind under
tallerkenspild.
- Svært at skille animalsk fra vegetabilsk i
sammenkogte retter.

Omkostninger
(med en kilopris på 21 kroner):
107,1 kr./dag = 38.984,4 kr./år (beregnet med 7
dages arbejdsuge, 52 uger)
0,69 kr./gæst (beregnet med 1995 antal gæster i
testperioden)

Fordeling af vegetabilsk og animalsk
spild (kg)

Opdelingen i vegetabilsk og animalsk er målt fra
produktion og tallerken.
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Fordeling af spild (kg) pr. dag i testperioden fordelt på produktion og tallerken.

Her vises spildet for hver dag i testperioden (13 dage) fordelt på produktion og tallerken. Der ses også
enkelte registreringer af serveringsspild, hvilket er en fejl og refererer til tallerkenspild.

Det totale spild (kg) fordelt på
produktion og tallerken.

Omkostninger relateret til spild fordelt på produktion og tallerken (kr)

Her vises hvordan det totale spild for
testperioden (13 dage) målt i kg fordeler sig på
produktion og tallerken (og servering).

Her vises hvordan omkostningerne for det totale
spild i testperioden (13 dage) målt i kr. fordeler
sig på produktion og tallerken (og servering).
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Årsager og observationer
- Quick-service restaurant

Årsagerne til madspild i restauranter kan være
mange og afhænger af flere faktorer. Disse faktorer varierer alt efter om der er tale om f.eks.
tallerkenspild, produktionsspild eller lagerspild.

Produktionsspild
•

Manglende rum for kreative anvendelser af
rester grundet fast koncept.

Herunder vil årsager og observationer indenfor forskellige kategorier i relation til arketypen
quick-service restaurant blive præsenteret.

•

Dårlig ressourceudnyttelse fordi medarbejderne ikke er uddannede og derfor er mindre
opmærksomme på at bruge hele råvaren.

•

Restprodukter der er svære at anvende på
grund af manglende produktion på stedet
f.eks. juicepulp og osteender.

•

Travlhed forårsager fejlproduktion og miskommunikation.

•

En forventning om enshed i det, der serveres
kan føre til en grovere sortering af råvarerne;
grimme eller lyse blade pilles fra krydderurter eller kartofler og tomater skal have nogenlunde samme størrelse.

Afgørende faktorer
•
•
•
•
•

Mængden af råvarer der produceres in-house
Eat in or take out
Procedure for håndtering af restprodukter
Lagerstørrelse
Hyppig udskiftning af ufaglærte ofte unge
medarbejdere

Tallerkenspild
•

•

•

•

Portionsstørrelser skal passe til den store
håndværker og den unge studerende.

Lager
•

Gæsterne har travlt, når de spiser, og har
derfor måske ikke tid til at nyde maden og
spise op.

Varemodtagelse: sætte de ældste varer forrest samt uddanne nye medarbejdere heri.

•

Størrelsen på lageret afgør hvor meget, der
kan blive hengemt.

Manglende viden om hvorvidt portionerne er
tilpas, fordi det meste spises som take-out.

•

Overblik og lagerstyring i forbindelse med
varebestilling.

Fejlbestillinger ”jeg troede, jeg havde bestilt”.
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Madspild i arketypen
Café og Bar

Årsagerne til madspild hos cafeer og barer kan
være mange og afhænger af flere faktorer. Disse
faktorer varierer alt efter om der er tale om f.eks.
serveringsspild, produktionsspild eller lagerspild.

Serveringsspild
•

Kager der bliver for tørre - der skal altid være
et udvalg, som man kan se i montret.

Herunder vil årsager og observationer indenfor
forskellige kategorier i relation til arketypen Café
og Bar blive præsenteret.

•

Buffetspild – ofte brunchbuffet (se storkøkken
for yderligere pointer om spild ved buffeter).

•

For cafeer kan det være sværere at forudse
antal gæster.

Afgørende faktorer
•
•
•

Viden om antal gæster via bordbestilling
Antal retter på menuen
Samarbejde mellem tjener og køkken
omkring spildet

Tallerkenspild
•

•

•

•

Portionsstørrelser. Det er en udfordring at
ramme en portionsstørrelse, der passer
til alle størrelser og aldre, og derfor vil der
sommetider være mere på tallerkenen end
gæsten kan spise.
Anvisninger fra tjenere til gæsten om antal
retter i menuen. Her kan det for tjeneren
blive et spørgsmål om prioritering af mersalg
overfor madspild, da mersalg kan resultere i
mere madspild.

Produktionsspild
•

Fast menu gør det sværere at anvende
afskær i produktionen – dog lettere at
inkorporere rester, da der er det samme på
menuen hver dag.

•

Lille køkken og lagerplads betyder mindre
plads til eksperimenter med rester og afskær
i f.eks. syltning, tørring og generelt gemme
rester og afskær til nye formål.

•

Erfaring i forhold til at ramme rigtigt på
mængderne i produktion af drikkevarer:
kaffe, juice, drinks.

Lager
•

Svingende antal gæster – ikke kultur for at
bestille bord, derfor er det svært at købe
rigtigt ind.

Forventning om store mængder fra kunderne:
kvantitet frem for kvalitet – en tom tallerken
bliver et dårligt tegn (for nogle cafeer).

•

Mælk der går på dato fra lager og derfor ikke
når at indgå i produktionen, skal smides ud.

Drikkevarespild: kaffeslatter og juicerester.

•

Lagerstyring – uddanne medarbejdere i at
bruge det ældste først.
25

Anbefalinger
Servering & buffet
Brug buffeten som ”sladrehank”
• Evaluér i fællesskab på resterne fra buffeten hver dag efter servering.
• Giver indblik i gæsternes præferencer og madens kvalitet/attraktivitet.
Forstå din gæst og tilpas menuen
• Ved kendskab til sammensætningen af gæster (køn, alder, erhverv) og deres præferencer, kan
man sammensætte en menu, der bliver spist.
Gennemgå og skær ned på udvalget
• Kvalitet fremfor kvantitet.
• Skab et stramt koncept med f.eks. én hovedret, én plantebaseret og to salater samt evt. en
slags pålæg to gange om ugen.
• Forklar gæsterne hvorfor – og lad dem forstå, hvorfor det også giver merværdi for dem.
.
Udskift fade løbende og erstat med mindre fade
• Indirekte påvirker størrelsen på fadene også, hvor meget gæsterne tager, og tallerkenspild
reduceres dermed.
• Ved at alt ikke er på buffeten fra start, muliggør man, at de fade der ikke bliver stillet frem, kan
gemmes i køleskab til dagen efter.
Vent med at blande salater til de serveres
• Vil gøre det lettere at anvende rester.
Portionsanret på buffeten
• F.eks. med brød, pålæg, kager, ost m.m.
• På den måde kan man styre de mængder, gæsterne tager og få lettere ved at mængdeberegne.
Kommunikér indhold i vegetariske og veganske retter
• Skriv f.eks. bønnedeller i stedet for ”vegedeller”, så gæsten ved, hvad den får.
• Giv retterne kærlighed og kreativitet.
• “Vegetar-stemplet” kan afholde nogen fra at smage på det.
• Vegetarretter genererer ofte spild på buffeterne, fordi gæsterne ikke ved, hvad det er.
Tillad at buffeten melder ”udsolgt” af nogle retter til sidst
• Kommunikér til gæsterne hvorfor og fortæl, at de kan henvende sig til personalet.
• Det er naturligt, at der ikke kan være en fuld buffet til sidst, da det vil medføre et stort spild.
Donér til herberg eller sælg via To Good To Go
• Giv resterne et nyt liv og lad maden komme flere til gavn.
Til frokost-catering eller andet koncept med afstand til kunden: Bed om at få
tilbagemelding fra kunderne om, hvor meget der bliver spist eller fotodokumentation
• Dermed kan mængderne bedre korrigeres.
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Gæst
Arbejd med portionsstørrelser og vejledning om mængder fra tjener til gæst
• Det giver gæsterne en god oplevelse ikke at betale for mere end de kan spise, og at få god
vejledning.
• Det reducerer tallerkenspild.
Tillad refill
• Refill af f.eks. brød, kartofler, salat m.m. kan være en metode til at reducere spild på noget
af det tilbehør, der ofte kommer spild på. Det er også en måde at tage hensyn til, at folk har
forskellig appetit.
• Refill kan dog også skabe mere madspild, hvis det gøres automatik og ikke efter behov (f.eks.
automatisk opfyldning af brødkurv).
Lav forskellige størrelser på retterne
• Dog med fornuftig prisvariation imellem størrelserne, så det ikke opfordrer til mersalg og
derved madspild.
Gør opmærksom på, at man kan bestille løbende
• F.eks. relevant hvis man har et koncept med mange små retter, så gæsterne bestiller efter sult.
• Hvis der er retter, de ikke når at prøve, er det også en anledning til at komme igen.
Tallerkenstørrelse fra buffeter regulerer portionsstørrelse
• Mindre portionsstørrelser betyder mindre spild.
• Dem der har behov, kan stadig gå to gange (ved de fleste buffet koncepter).
Tænk over antal retter og størrelsen på disse ved set-menuer; f.eks. en 8-retters menu.
• Kommuniker til gæsterne at I har tilpasset mængderne, så de ikke behøver levne undervejs, for
at have plads til alle retterne.
Portionsanret så meget som muligt – både fra buffet og family style.
• Hjælper gæsterne til at tage deres andel og forhindrer madspild.
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Produktion
Brug hele råvaren
• Gennemgå råvarerne og deres afskær og find formål og anvendelsesmuligheder. Lav evt. en
inspirationsliste med konkrete ideer.
• Saml og gem afskær i beholdere, og brug det til det rette formål. F.eks. en pose grøntrester i
fryseren til brug i tomatsovs, kødrester til biks eller krydderurterester til fond.
Brug rester af retter til nye formål
• F.eks. fra risotto til risottodeller, grød i boller eller brødrester der udblødes i ny dej.
Gennemgå menuer og tænk dem igennem i forhold til råvarer og restprodukter
• Tænk over hvordan råvarerne kan bruges i retterne, så der undgås spild.
Brug nye metoder til at anvende spild
• F.eks. fermentér, sylt, tør, bag, purér osv.
Udlær nye medarbejdere i ressourceudnyttelse i forarbejdningen
• Anvend f.eks. ”agurketesten” som bruges ved oplæring af elever hos restaurationen ”Hos
Tetzlaff” i Løgstør. Ved at skære minimalt af agurkeenderne ved tilberedelse, kan der spares
både økonomisk og på madspild. Se video af agurketesten her. https://www.youtube.com/
watch?v=p92sjiZqXG4

”… det behøver ikke se så fint ud, når
det serveres. Det rå look gør også, at
der kommer mindre spild”.
- Kok, bistro
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Lager
God lagerstyring - uddan nye medarbejdere
• Stil ældste varer forrest.
• Bestil kun det, der er brug for.
• Forklar nye medarbejdere hvorfor det er vigtigt med god lagerstyring, så de forstår, at de også
er med til at reducere madspild her.
Opbevar råvarer korrekt
• Ompak grøntsager når nødvendigt.
Uddan nye medarbejdere i korrekt nedkøling
• Dette forlænger holdbarhed, og man kan ikke forvente, at de ved det på forhånd.
Organisér lager med rester
• Angiv indhold og formål på alle rester, så det er tydeligt, hvordan de skal anvendes.
• Undgå at lageret bliver et hospice for rester.
Start morgenmøde på lageret
• Få overblik over hvad der skal bruges i dag og fordel ansvar for at bruge det.
Skab et godt lagerflow i brugen af råvarer
• Undgå ”hyldevarer” som ikke bliver anvendt.
Hav en strategi for udnyttelse af hyppige datovarer
• F.eks. at producere friskost af datomælk.

Sylt, fermenter, purer, frys og red råvarer
- før de bliver dårlige...
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