
Du vet den følelsen når du har tatt et godt valg på 
handleturen? Når du har kjøpt gode varer som i tillegg 
bidrar positivt til miljøet? 

Den følelsen digger vi, og ønsker at du skal kjenne på den i hverdagen 
også! Det produseres mye mat her i landet som dessverre ender 
opp med å bli kastet. Vi ville bidra med en god løsning på dette 
samfunnsproblemet, og det ble starten på VERDiMAT. Vi har siden 2017 
jobbet aktivt med å redusere matsvinn.

Overskuddsmat, hva er det?
Det har seg nemlig slik at produsenter kan ende opp med for mye varer 
og råvarer av ulike grunner. Dette kan være sesongsvingninger, små 
produksjonsavvik, nylanseringer og lignende. Med andre ord – masse 
god mat som burde ende på matbordet!

Vi i VERDiMAT mener det er fullt mulig å gjøre noe med dette 
overskuddet. For å hindre at all den gode maten blir kastet, har vi 
bygget opp et samarbeid mellom små og store leverandører. Vi sørger 
for å gjøre maten tilgjengelig til de som kan konsumere den. 

Variasjon i utvalget
Utvalget vårt varierer, rett og slett fordi det bestemmes av hvilke 
råvarer som er tilgjengelige. Så finner du ikke et spesifikt produkt 
igjen neste gang, har ditt bidrag redusert matsvinn!

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å ta gode valg i hverdagen, slik at 
overskuddsmaten havner på matbordet. Ved å kjøpe VERDiMAT, kan vi 
alle bidra til at matressursene blir utnyttet på best mulig måte.

Takk for at du bidrar!

Gode valg i hverdagen
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Kylling Bacon burger

Nettovekt: 1300 g

EPD-nr: 5835152

Ant. i D-pk: 5

Ingredienser: 74% råvare av kylling fra Ytterøy, (58% maskinelt 
utbeinet kjøtt, 16% skinn), 10% svinebacon. Inneholder potetmel, 
vann, glutenfri kavring, løk, salt, paprika malt, krydder (herav 
pepper, koriander, hvitløk, muskat).

Kylling Cheesy burger

Nettovekt: 1300 g

EPD-nr: 5835145

Ant. i D-pk: 5

Ingredienser: 74% råvare av kylling fra Ytterøy, (58% maskinelt 
utbeinet kjøtt, 16% skinn). Inneholder osteerstatning (stivelse 
(E1450,E1404), naturlige smaker,salt, emulgator (E466) fargestoff 
(E160a), sitronsyre, rapsolje), potetmel,vann, glutenfri kavring, 
løk, salt, kydder (herav paprika, pepper,  hvitløk, koriander).

Kyllingkjøttboller

Nettovekt: 1300 g

EPD-nr: 5835178

Ant. i D-pk: 5

Ingredienser: 82% råvare av kylling fra Ytterøy, (51 % maskinelt 
utbeinet kjøtt, 31% skinn). Inneholder potetmel, vann, salt, 
krydder (herav løk, hvitløk, pepper, muskat, fennikel, koriander, 
ingefær).

Kylling Cheesy Steaklets

Nettovekt: 1300 g

EPD-nr: 5834999

Ant. i D-pk: 5

Ingredienser: 62% råvare av kylling fra Ytterøy, (47% maskinelt 
utbeinet kjøtt, 15% skinn). Inneholder kavring, 10% oste-
erstatning (stivelse (E1450, E1404), batter, potetmel, rapsolje, 
kalsiumkarbonat, løk, salt, hvitløk, pepper, muskat, sitronpulver. 

Chorizodeig

Nettovekt: 3 kg

EPD-nr: 5863774

Ant. i D-pk: 6

Ingredienser: Svinekjøtt (93,6%), vann, salt, konserveringsmiddel 
(E250), krydder.

Tacodeig

Nettovekt: 3 kg

EPD-nr: 5864061

Ant. i D-pk: 6

Ingredienser: Svinekjøtt (93,6%), vann, salt, konserveringsmiddel 
(E250), druesukker, krydder.

Salsiccadeig

Nettovekt: 3 kg

EPD-nr: 5864574

Ant. i D-pk: 6

Ingredienser: Svinekjøtt (93,6%), vann, salt, konserveringsmiddel 
(E250), krydder.

Kylling Buffalowings

Nettovekt: 2 kg

EPD-nr: 5856562

Ant. i D-pk: 4

Ingredienser: Til 100 g. ferdig vare er brukt 102 g. norske 
kyllingovervinger, vann, krydder, salt, sukker, antioksidant 
(natriumsitrat, natriumascorbat, askorbinsyre), aroma, glukose 
(mais), dekstrose (tapioka), stabilisator (natriumtrifosfat).

Kyllingkarbonader

Nettovekt: 1300 g

EPD-nr: 5835129

Ant. i D-pk: 5

Ingredienser: 82% råvare av kylling fra Ytterøy, (51 % maskinelt 
utbeinet kjøtt, 31% skinn). Inneholder potetmel, vann, salt, 
krydder (herav løk, hvitløk, pepper, muskat, fennikel, koriander, 
ingefær).

Når du kjøper dette produktet, bidrar du til å redusere matsvinn.
VERDiMAT lager produktene basert på råvarer det finnes for mye av.  
Hvilke produkter vi har, bestemmes av råvarene som er tilgjengelig.
Takk for at du bidrar!


