
Hjelp miljøet ved å 
kjøpe varer til sterkt 
redusert pris!

verdimat.noverdimat.noverdimat.no

Registrer deg som kunde og bli 
med i kampen mot matsvinn!

TA GJERNE 

KONTAKT MED OSS

Ønsker du å vite mer om konseptet, tilbud og hvordan 
du kan bli kunde setter vi pris på om du tar  

kontakt med oss på mail eller telefon. 

  +47 480 73 985

  kundeservice@verdimat.no

Solgaard Skog 60 
1599 Moss, NORGEFølg oss på sosiale medier

Alltid billig!



I Norge kastes det nær 400 000 tonn mat hvert år. Over 70 000 tonn av 
dette er fullgode handelsvarer som ikke engang har kommer ut fra blant annet 
produsent på grunn av manglende varevei.

Vareveien etableres i disse dager, og heter VERDiMAT. Nå kan du bli kunde hos 
verdimat.no og bidra til at bransjen tar et felles tak i kampen mot matsvinn og 
samtidig få muligheten til å redusere dine innkjøpskostnader.

VERDiMAT er en grossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn 
gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde. I dag kaster 
produsenter og grossister fullgode varer som burde vært konsumert av 
mennesker. Dette er et bransjeproblem, og ikke minst et samfunnsproblem. 
Sammen kan vi gjøre noe med dette!

For å handle til sterkt reduserte priser må du registrere deg  
som kunde på verdimat.no.

SAMMEN KAN VI JOBBE  
MOT MATSVINN

VERDiMAT er en ny og viktig aktør i arbeidet med å redusere 
matsvinnet i Norge. Salg og effektiv distribusjon av mat som ellers 
ville blitt kastet, er et eksempel på god ressursutnyttelse som bidrar 

positivt både økonomisk, miljømessig og for samfunnet.

Anne-Grete Haugen, Matvett
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Gå inn på verdimat.no.

Klikk på knappen BLI KUNDE. 
Fyll ut og send inn skjema for å 
bli registrert som kunde.

Når du har mottatt ditt 
kundenummer kan du handle 
varer til sterkt reduserte priser i 
vår nettbutikk.

Bli med du også.

Registrer deg som kunde på verdimat.no  
og bli med i kampen mot matsvinn!

Så enkelt kan din bedrift bidra 
til redusert matsvinn.

NOEN AV VÅRE LEVERANDØRER

MATSVINN
Matprodusenter og grossister kaster i 

dag over 70 000 tonn spiselig matvarer 
hvert eneste år. Dette er mat som  

burde vært konsumert.

INGEN LØSNING FØR NÅ

På tross av mange tiltak for å 
redusere matsvinnet har det manglet 

en felles løsning for håndtering av 
overskuddsvarer i produksjons-  

og grossistleddet.

EFFEKTIV HÅNDTERING
VERDiMAT er grossisten som tilbyr effektiv 

håndtering av disse overskuddsvarene.

OVERSKUDDSVARER  
SAMLET PÅ ET STED

Dette kommer dagligvare- og 
storhusholdningsaktører til gode i form 

av billige overskuddsvarer fra kjente 
leverandører som kan handles samlet 

på et sted, og muligheten til å bidra til å 
redusere matsvinnet i bransjen.

Smarte valg 
lønner seg

OVERSKUDDSMAT  
TIL REDUSERTE PRISER!


