
 
 T E M A V E D L E G G  K U R S  6

DIGIMAT 



 
B L I  E N  M A T R E D D E R

Bærekraftig
kosthold i

praksis

 



Når du setter deg ned for å spise kommer det noen og kaster
en tredjedel av maten din rett i søpla. Hvordan hadde du
reagert? FN har estimert at en tredjedel av all mat som

produseres i verden blir kastet. I gjennomsnitt går én av åtte
matposer rett i søpla. I Norge kastes det nesten 42 kilo mat per

innbygger hvert eneste år.  

Produksjon av mat er ressurskrevende: Det står for store
klimagassutslipp, krever vann og jordareal, arbeidskraft og

kostnader. Derfor er det problematisk at så mye mat kastes, som
egentlig kunne ha vært spist. Matsvinn er kort sagt all spiselig mat

som kastes. Skall, avskjær og annet som ikke er spiselig regnes
ikke som matsvinn. Matsvinn skjer både under produksjonen,

under transport, i butikker og hos oss forbrukere. 
 

Det vi kaster mest av er ferske bakervarer inkludert brød, frukt og
grønt og måltidsrester. Mye mat som kastes kunne egentlig ha

blitt spist hvis vi planlegger bedre, er flinkere på å bruke sansene
og spiser restemat. 

 
Ved å unngå å kaste mat sparer vi både penger og miljø. Det er
med andre ord godt for lommeboka og omgivelsene våre. Vi får
også mulighet til å utforske og være kreative på kjøkkenet, som
kan resultere i digge retter du kanskje aldri hadde tenkt på før.

Matredding og matglede går definitivt hånd i hånd. Derfor vil vi ha
fokus på dette i Digimat!

 

Vet du for eksempel forskjell på best før og siste forbruksdag?
Vet du hvordan mat bør oppbevares - hvordan oppbevarer

man for eksempel banan, tomat og agurk? Bruker du sansene
dine, eller kaster du mat med en gang den har passert best

før-datoen?

Forestill deg at du har brukt tid og
penger på å lage en god middag... 



Hvis en matvare er merket med “best før” så går det helt fint å
bruke den etter datoen har passert, så lenge maten virker OK.

For å finne ut dette kan du se, lukte og smake. 
 

Ser matvaren fin ut? Litt skrukkete frukt går for eksempel helt
fint å spise, mens muggen mat skal du være mer forsiktig med.

Lukter det greit? Du kan ofte lukte om en matvare har blitt
dårlig, eller om det går fint å spise den. Til slutt kan du smake

om maten smaker slik den skal, eller har fått noen usmak.

Matvarer holder seg bedre om de oppbevares riktig. Mange vet
nok ikke at for eksempel banan, tomat og agurk ikke behøver å

ligge i kjøleskap - de kan ligge på kjøkkenbenken. Poteter som blir
utsatt for lys kan bli grønne og uspiselige. Hvitløk, løk og purre

kan fint oppbevares i romtemperatur. Det samme gjelder
avokado, melon, mango og aubergine.

 
Hva med brød? Beste oppbevaring av brød er å la det stå

uemballert med snittflaten ned mot en skjærefjøl, eller å pakke
det inn i et rent kjøkkenhåndkle. Du kan også oppbevare det i en

brødboks, men husk å sørge for god hygiene for å unngå
muggdannelse.

 
Maten holder seg ofte best om den er godt pakket inn, og det

aller meste kan faktisk fryses. 

Sjekk gjerne ut:
 

Spis opp maten sin miniguide for oppbevaring:
https://www.spisoppmaten.no/single-post/2020/03/25/slik-

oppbevarer-du-maten-din-best
 

Matvett sitt Brukoppleksikon:
https://www.matvett.no/brukopp-leksikon
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