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 TITTA LUKTA SMAKA

LÄGG RESTERNA I EN  
PASTAGRATÄNG
Kokt kall pasta känns inte så inspirerande men om du gör en pastagratäng av 
den blir den som ny. Rör ihop en äggstanning (2 dl mjölk, grädde eller creme 
fraiche, beroende på vad du har hemma och 2 ägg). Smaksätt med något du 
hittar i kylskåpet: överbliven tacosås, det sista av de färska kryddorna, en skvätt 
bearnaisesås eller aioli. Addera det du har, t ex smörgåsskinka, grön saker eller 
bönor. Toppa med riven ost och gratinera i ugnen i ca 15 min.

PREMIÄR FÖR 

 RESTFEST  
PÅ SOMMARBION 
I år har vi glädjen att duka upp vår Restfest under Sommarbion i Rålambshovsparken 
16–20 augusti. Precis som tidigare år är det Coops matkreatör Sara Begner som 
lagar pizza på överblivna råvaror från Coop-butiker i området. Förutom en  
gratis pizzabit får du med dig en rad tips på hur du bäst tar hand om matresterna 
i kylskåpet.  
Med Restfesten vill vi uppmärksamma att det slängs alldeles för mycket mat. 

KOM OCH ÄT – MINSKA MATSVINNET!

1.  SÄNK temperaturen i ditt kylskåp till 4 grader, då håller 
maten mycket längre.

2.  Öppna kylen och TA EN BILD innan du går  
hemifrån så vet du vad du ska köpa på väg hem  

från jobbet. Minskar risken att du köper något du redan har.

3.  Inför en RESTFEST-dag i veckan, då veckans 
alla rester dukas fram som en buffé.

4.  FRYS in – i princip allt går att frysa in.

5.  Tänk på att bäst före-datum är satt med marginal.  
Det mesta går att äta många dagar efter att  
datumet passerat. TITTA, LUKTA, SMAKA! 

ÄT UPP MATEN 
SÅ HAR DU GJORT
GOTT FÖR MILJÖN 
Om du äter upp maten har du gjort en bra gärning för miljön. När maten  
produceras går det åt mängder med resurser som vatten, energi och kemi kalier. 
Produktionen ger också upphov till klimatpåverkan och övergödning av våra 
sjöar och hav. Om maten slängs har all påverkan skett till ingen nytta. Så visa 
dina rester lite omsorg – och ge dig själv en eloge för det. 
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#minrestfest

INSTAGRAM- 

TÄVLING
VISA PÅ BÄSTA SÄTT ATT  

DU ÄLSKAR MATRESTER OCH  

TAGGA MED #minrestfest SÅ  

ÄR DU MED I TÄVLINGEN. 

Vinnaren får ett presentkort  

på Coop (1000 kr).

MINSKA DITT MATSVINN

VÄRLDENS 
STÖRSTA 
RESTFEST
VI LAGAR MAT PÅ RESTER FRÅN LOKALA 
COOP-BUTIKER OCH BJUDER PÅ PIZZA!


