
UNDGÅ MADSPILD 

• Hvis emballagen er brudt, men fx ris 
og cornflakes er beskyttet af en 
pose, kan du enten sælge, donere 
eller bruge varerne i virksomheden 
 

• Smid varerne ud 
 

• Emballagen er brudt, så varerne kan 
være forurenede 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Du kan enten sælge, donere eller 
bruge rosinæskerne i virksomheden 
 

• Varen er beskyttet af æsken 
 

• Hvis du tager æskerne ud af posen, 
skal mærkningen følge med 
 
 

• Smid pålægget ud  
 
• Emballagen er brudt, så pålægget 

kan være forurenet 
 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Hvis emballagen er brudt, men fx ris 
og cornflakes er beskyttet af en 
pose, kan du sælge, donere eller 
bruge varerne i virksomheden 
 

• Se også nedenunder 

• Hvis du tager posen ud af yderpak-
ningen, skal mærkningen følge med, 
fx på en følgeseddel 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Du kan bruge de hele æg, selvom 
æggebakken er gået i stykker 
 

• Du kan sortere æggene og enten 
sælge, donere eller bruge de hele 
æg i virksomheden 
 

• Se også nedenunder 

 
• Sorter æggene, så der kun er hele 

æg tilbage 
 

• Hvis du tager æggene ud af ægge-
bakken, skal mærkningen følge 
med, fx på en følgeseddel 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Du kan enten sælge, donere eller 
bruge dåserne i virksomheden 
 

• Varen er beskyttet af dåsen 
 

• Se også nedenunder 
 

• Hvis du tager dåserne ud af yder-
pakningen, skal mærkningen følge 
med 
 

• Fx som vist på foto eller på en følge-
seddel 
 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Du kan sælge, donere eller bruge 
dåser med ”bløde” buler i virksom-
heden 
 

• Smid dåsen væk, hvis den buler 
udad 
 

• Dåsen buler ud, fordi bakterier har 
produceret gas inde i dåsen 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Smid utætte dåser ud 
 

• Madvaren i dåsen kan være 
forurenet 
 
 

• Smid dåsen ud 
 

• Bulerne i dåsen er så dybe, at 
dåsens inderside (coatingen) kan 
være skadet 
 

• Dåsen kan være utæt, og madvaren 
kan være forurenet 
 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Du kan bruge de frugter, som stadig 
er i orden, selvom emballagen er 
brudt 
 

• Du kan sortere frugten og enten 
sælge, donere eller bruge frugten i 
virksomheden 

• Du kan bruge de grønsager, som 
stadig er i orden, selvom embal-
lagen er brudt 
 

• Du kan sortere grønsagerne og 
enten sælge, donere eller bruge 
grønsagerne i virksomheden 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Sorter frugten, så der kun er frugt 
uden mug og stødmærker tilbage 
 

• Du kan sælge, donere eller bruge 
den sorterede frugt i virksomheden 

• Sorteringen af frugt skal ske i 
virksomheden 
 

• Virksomhedens personale eller 
modtageren skal sortere frugten i 
virksomheden 

 

 



UNDGÅ MADSPILD 

• Sorter grønsagerne, så der kun er 
grønsager uden mug og stødmærk-
er tilbage 
 

• Du kan enten sælge, donere eller 
bruge de sorterede grønsager i 
virksomheden 
 
 

• Sorteringen af grønsager skal ske i 
virksomheden 
 

• Virksomhedens personale eller mod-
tageren skal sortere grønsagerne i 
virksomheden 
 

 

 



UNDGÅ MADSPILD – RESTER FRA FX 
KØKKEN ELLER BUFFET 

Du kan genbruge rester af mad i 
virksomheden, HVIS: 

• Resterne ser friske ud og lugter og
smager, som de skal OG

• Maden IKKE har været serveret ved
selvbetjening OG

• Maden har været på køl eller holdt
varm ved 65ºC

Du kan sælge eller donere rester af 
mad fra virksomheden lige efter endt 
servering, selvbetjening, fx buffet,  eller 
ved lukketid HVIS: 
• Maden bliver spist umiddelbart efter,

• Resterne ser friske ud og lugter og 
smager, som de skal OG

• Maden har enten:
• været på køl,
• været holdt varm ved 65ºC, eller
• stået ved stuetemperatur max 3 

timer 
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