
Too Good To Go 
reduksjon av matsvinn  

 
v/ Sophie Wiik 

Ambassadør i kampen mot matsvinn 
 
 
 

Twitter: @sophiewiik 



-  
Spis opp maten din!

-  
#STOPPMATSVINN



Hvis matsvinn var et land,  
ville det vært det tredje største i verden  

basert på utslipp 

Hver av oss kaster i snitt 42,1 kg mat  
hjemme per år

1/4 av maten som kastes 
hadde vært nok til å mette  
alle som sulter i verden 





 
 Too Good To Go samarbeider med Matvett
som er mat- og serveringsbransjens eget 
selskap for å forebygge og redusere matsvinn. 





PROBLEM: MATSVINN

Det er dessverre alltid god mat 
igjen som vi er nødt til å kaste!



PRODUKT

Med Too Good To Go kan  
forbrukere hente  

overskuddsmat til en hyggelig pris.

 De skal bare logge inn i appen,  
velge et spisested, kjøpe og hente.

                 
Det er billig, enkelt, 

godt og miljøvennlig!



Rett før eller etter stengetid  
kommer Too Good To Go sine kunder  
til spisestedet direkte via GPS i appen.



LØSNING
Kundene viser frem kvitteringen  

og får utlevert en porsjon med mat  
som de kan ta med hjem og  
nyte med god samvittighet :-) 

Vi beregner at én porsjon mat  
tilsvarer ca. 2 kg. Co2-utslipp.



HVEM ER KUNDENE?

Studenter og miljøbevisste mennesker  
som skaper positiv omtale og som vil  
redde maten fra å havne i søpla.  
 
Dette er en helt ny kundegruppe  
som ellers ikke ville ha eksistert!



MARKEDSMULIGHETER

HVIS SPISESTEDET SELGER 20 PORSJONER OM DAGEN

Tjener spisestedet

KR146.000 
Reduserer spisestedet

CO236.500 t 



KR146.000 

Mange gode tilbakemeldinger 
fra våre samarbeidspartnere!



Nr 1. i App Store 
Over 300.000 brukere 

Nr. 1 på Trustpilot under takeaway

Vi har spart miljøet for 
ca. 700 tonn CO2! 
 
Vi redder 1500  
porsjoner hver dag!

Holdningskampanje



60+ hoteller med på Too Good To Go





Mange støtter  
Matsentralen i Oslo  
direkte via appen 



SPIS, IKKE KAST.  
 

Bli med oss i  
kampen mot matsvinn! 

 

   

info@toogoodtogo.no 22 12 02 01


