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Miljöansvar

Ditt företag kan bidra till att minska miljöpåverkan genom att använda 

BonCulinas® Smart Catering- eller Plug & Play-måltider.     

Vi är fast beslutna att göra skillnad och ser det som vårt ansvar att erbjuda 

kvalitativ mat med full spårbarhet till våra kunder och konsumenter. På 

BonCulina® tar vi vårt miljöansvar ett steg längre, och minimerar miljöpåverkan 

genom vårt unika leveranssystem. Enligt flera respekterade universitet och 

forskningsorganisationer är miljöpåverkan vid måltidsberedning neutral när 

en fryst måltid jämförs med en traditionellt tillagad måltid. Branscherfarenhet 

pekar på att ett byte från en traditionell tillagnings- och serveringsmetod till 

frysta färdigrätter minskar användningen av råmaterial med upp emot 30 %. 

Måltidsinnehållet per person ger också ett minskat svinn på cirka30 % jämfört 

med traditionell matlagning, till följd av noggrannportionskontrollering.

Vi på BonCulina® är stolta över att vårt system minskar 
matsvinn och miljöpåverkan!

Dessa besparingar bidrar inte bara till vår nollvision för matsvinn, utan reducerar 

även kostnader för våra kunder och finansierar vårt företagsprogram för socialt 

ansvar, ”A Meal for A Meal” (En Måltid för En Måltid). 

Du hittar mer information på www.amealforameal.com

Tillsammans kan vi skapa en bättre, mer hållbar framtid!
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BonCulina Miljöpolicy 

Clients & consumers can be 
confident of a reliable foodservice 
solution based on BonCulina’s
core values:

We are committed to being a more 
responsible food service provider, striving 
towards our zero food waste vision and 
investing part of our profits into the ‘A Meal 
for a Meal’ CSR programme.

Through the reduction in the number of 
operating elements, particularly labour, and 
based on our innovative patented packaging 
and delivery systems, we not only reduce 
operational cost but also capital. We aspire to 
be different in foodservice by delivering cost 
efficiency and simplicity.

Our vast central recipe database is made up 
of quality assured and nutritionally approved 
meals from carefully chosen international 
manufacturers. This, in combination with 
optional operating methods offers flexibility 
and consistency beyond most clients’ needs 
and requirements.

Livsmedelsproduktion
En neutral miljöpåverkan

Flertalet organisationer bedriver forskning där de jämför de huvudsakliga 

metoderna för tillberedning av livsmedel. Kungliga Vetenskapsakademien 

undersökte exempelvis de huvudelement som ingår i den övergripande 

processen – från produktion av råmaterial, till bearbetning, förpackning, 

transport och den slutliga tillberedningen av måltiden – med samma 

grundläggande måltidsingredienser. I deras rapport ”Industrial Processing 

versus Home Cooking” (industriell beredning jämfört med tillagning 

i hemmet) framgår vid jämförelsen av tre huvudsakliga metoder för 

tillberedning av livsmedel – fryst, halvfabrikat eller hemlagat från grunden –

attdet är omöjligt att fastställa några märkbara miljömässiga skillnader. 

“Den viktigaste slutsatsen var att alla tre måltider uppvisade en relativt 

likvärdig miljöpåverkan och att skillnaderna var för små för att man skulle 

kunna dra några slutsatser om den mest miljövänliga metoden. Detta kan 

komma som en överraskning då färdiglagade måltider enbart ses som en 

negativ utveckling i den allmänna debatten.”                                       

Dessa resultat förstärks ytterligare genom en liknande forskningsstudie från 

Oko-Institut e.V. and Deutsches Tiefkuhlinstitut i Tyskland, där samma slutsats 

dras – miljöpåverkan från frysta respektive hemlagade måltider är neutral.

“Koldioxidavtrycken från frysta måltider och andra typer av livsmedel 

(tillagade i hemmet, kylda, rumstempererade) är jämförbara och 

likvärdiga. Så från ett vetenskapligt perspektiv är ett allmänt 

fördömande av frysta måltider inte försvarbart.”

“För samtliga produkter hade utsläppet av växthusgaser från frysta 

produkter och jämförbara alternativ ett nära samband då vi tog hänsyn 

till typiska intervall och de metodiskt fastställda betydande nivåer. Mot 

bakgrund av detta är det övergripande resultatet av studien att frysta 

måltider inte är mer skadliga för klimatet än jämförbara produkter.”
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Matsvinn
Minska användningen av råmaterial

Det kan vara svårt att jämföra mängden matsvinn mellan olika 

tillagningsmetoder. Som ett exempel visar dock studier och erfarenheter från 

Heidelberg University Hospital att de genom att byta måltider som lagats 

från grunden till frysta måltider för sina patienter minskat förbrukningen av 

råmaterial med runt 30 %.

“Det dagliga, individuella valet av beställning och den manuella 

sammansättningen av menyerna möjliggör ett brett utbud av måltider. 

Det går att dela upp tillberedningen och fördelningen av livsmedel och 

upphettningen av måltiderna kan ske enligt efterfrågan – och inte vara 

tidsberoende – vilket gör att patienterna kan få individanpassad vård.”

“Dessutom är frysta livsmedel enkla att hantera och kan portioneras 

efter behov, vilket kan motverka matsvinn.”

Internationell forskning som bedrivits av teknikföretaget Winnow visar att över 

70% av allt matsvinn sker innan maten når konsumentens tallrik, jämfört med 

lägre än 30% matsvinn från själva serveringen. 

Mat som däremot tillagats i  centralkök, och portionpaketeratsger enbart 

svinn på upp till 20% av den totalamängden livsmedel. Skillnaden i matsvinn 

ligger i kontroll av överproduktion, handhavande fel, passerade utgångsdatum 

och skadade varor.

“Med den här totala mängden avfall är det uppenbart att över 60% av 

matsvinnet, sett till vikten, slängs eftersom kök tillbereder mer mat än 

kunderna kan äta.”

BonCulinas® egna marknadsanalyser indikerar att runt 600g mat används 

per person i traditionellt tillagade lunchmenyer, jämfört med en siffra på 400g 

för portionskontrollerad mat, vilket överensstämmer med den tillgängliga 

forskningen. 
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Förpackning
Använd den minst miljöskadliga förpackningen på marknaden

Utöver den positiva inverkan från konsekvent portionsstorlek, låg 

energikonsumtion för tillagning och mängdpaketering använder vi 

livsmedelsförpackningar tillverkade av polypropylen och som certifierats ha ett 

lågt utsläpp av kemikalier i vårt unika Torus Pak®-system.

Vi har övervägt miljöpåverkan hos de olika typer av plast som ingår i 

förpackningar. I en rapport från University of Pittsburg i Pennsylvania jämförs 

exempelvis tolv olika plastmaterial genom en livscykelanalys, som tar hänsyn 

till plastens olika stadier från tillverkning till nedbrytning. 

Av de tolv plastmaterialen som testades ansågs polypropylen vara det minst 

skadliga materialet för miljön..

“Atomekonomi har visat sig vara en indikativ prognos för låg miljöpåverkan 

under livscykeln. Olefin plastpolymer uppvisar 100 % atomekonomi och 

resulterar i den lägsta miljöpåverkan.”

Mer information

Djupgående rapporter av den forskning som tagits upp i vår analys finns tillgängliga och vi 

diskuterar gärna resultaten i detalj.
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