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DIGIMAT 



 
M E T T  P Å  B U D S J E T T  

 Billig mat +
god smak

= sant



Sparer penger ved å ikke kjøpe mer enn man trenger 
Godt for helsa fordi man planlegger variert og

Miljøvennlig fordi man kaster mindre mat

Vi tror ikke det! Derfor vil vi her komme med noen gode tips til
hvordan å spise for helsa, lommeboka og jordkloden. Vi sparer
penger mens vi planlegger sunn mat og reduserer matsvinn:

       næringsrik mat 

Må det koste flesk å spise
næringsrik og god mat? 

Sjekk hva du har i skuffer, skap, kjøleskap, fryser –

Se over timeplanen for uka – noen dager det er god tid til
å lage mat? Noen dager det er dårlig tid? Hvis du bor
sammen med noen, så gjør dette sammen. Hvem kan lage
mat på hvilke dager? 

 
Her får du vår steg-for-steg for

middagsplanlegging og handleturen: 
 

      noe som kan eller må brukes opp? 

 
Når du går til innkjøp av ingredienser til en matrett: Tenk
på at én ingrediens skal kunne brukes flere ganger. Hvis
man for eksempel må kjøpe én kilo gulrøtter eller én liter
melk, og bare bruker halvparten – hva kan man gjøre
med resten?.

Skriv handleliste. 

Sjekk tilbudsapper eller tilbudsaviser, samt hvilke
matbutikker i nærområdet som har lavest priser.

Gå på butikken – sjekk datovarehylla først! (Se gjerne
etter Brødskalaen og Nøkkelhullet)

 



Kundeklubber kan være fint, men ikke hvis det bare gir
masse reklame som gjør at du får lyst til å bruke mer
penger.
Sjekk kilopris fremfor stykkpris.
Sjekk datovarehylla. 
Oppbevar maten riktig, så du slipper å kaste for mye. 
Frys ned mat du ikke bruker. 
Ikke alle tilbud er gode tilbud, men hermetikk, tørrvarer og
frysevarer kan være OK å kjøpe litt ekstra av på tilbud –
dette er varer som holder seg godt.

 
Noen flere tips til økonomiske matvalg:

 

 


