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✤ 1/3 av klimautslippene er 
knyttet til matverdikjeden.

✤ 1/3 av all mat som produseres 
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✤ 1/4 av matsvinnet alene kunne 
mettet alle som sulter.
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       Matsvinn

✤ Norge kaster 385 000 tonn i året  
(Trondheim til Lillehammer)

✤ Ulike holdbarhetskrav:  
produsent, grossist, detaljist.

✤ 14 leverandører gir bort maten 
til oss i stedet for å kaste den.

✤ 20 tonn mat i måneden  
= 40 000 gratis måltider
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       Veldedighet

✤ 100 frivillige henter mat for  
40 veldedige organisasjoner. 

✤ Måltider og matposer  
til vanskeligstilte.

✤ 10 nye tiltak har oppstått i 
kjølevannet av Matsentralen.
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✤ 1 / 10 nordmenn under den 
relative fattigdomsgrensen. 

✤ 3 000 mennesker får frigjort 
midler for bedre livskvalitet.

✤ Enslige, uføre, ungdom, eldre, 
rusavhengige, asylsøkere.

✤ Mer enn et måltid.

           
       Vanskeligstilte
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✤ Folkeopplysning om matsvinn 
som miljøproblem med FiVH.

✤ Forskningsprosjekt, NTNU 
masterstudenter i logistikk.

✤ Arbeidstrening og -utprøving 
med Sonans Karriere.

✤ 10 arbeidsledige får en 
meningsfull hverdag.
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       Dugnad

Matsentralen Trondheim

✤ Som en ideell non-profit er vi 
basert på gaver og frivillighet.

✤ Investeringsmidler og tjenester 
fra private fond og bedrifter.

✤ Driftsmidler fra offentlige og 
støttemedlemmer.

✤ Vi gir mat, mennesker og 
miljø en ny sjanse.


