
1. BEDRE PLANLEGGING

Jo bedre prognoser vi har, 
jo riktigere mengde varer 
produserer vi. 

2. RIKTIG FØRSTE GANGEN

Alle feil i produksjon av mat 
vil føre til svinn. 

3. VARER I VERDIKJEDEN

Råvarer av riktig kvalitet er 
viktig for å unngå svinn. 

4. GOD MAT SKAL BLI SPIST

Overskuddsproduktene våre
blir distribuert til ideelle 
organisasjoner som hjelper 
vanskeligstilte. 

Vi har redusert matsvinnet kraftig de siste årene og jobber nå med å 
holde dette stabilt lavt. I 2019 innførte vi supplerende 

holdbarhetsmerking, best før – ofte god etter, på mange av våre
produkter. Mills jobber for at det skal bli enklere å redusere matsvinn for 

alle ledd i prosessen fra råvare til produktet konsumeres.

Slik halverte vi vårt matsvinn

Matsvinn

Bærekraft
Vi får smilet frem på kjøkkenet ved å levere produkter
som er bedre både for deg, gjestene dine og kloden.



Emballasje
Vi har gjort flere av våre emballasjer mulig å gjenvinne gjennom å

endre fargen på bøtter og lokk fra sort til en farge som gjør det enklere 
for sorteringsanleggene å sortere. Vi har også endret materialet i etiketter. 

Vi i Mills jobber for at all vår emballasje skal bli gjenvinnbar, 
og vi bruker gjenvunnet emballasje der det er mulig.

Endring av farge på sildebøtter og 
lokk
Fargen på 1,3kg sildebøtter og lokk 
ble endret fra sort til blå, slik at de 
kan leses i sorteringsanleggene og 
bli sortert og resirkulert. 

Erstattet sorte salatlokk med lokk 
som kan resirkuleres
I 2019 erstattet vi sorte lokk med 
lokk i resirkulerbare farger på de 
små tilbehørssalatene og
grillpotetsalatene.
De nye lokkene blir riktig lest og
sortert. 

Endring av materiale i folien til 
flasker med flytende margarin 
Materialet i folien rundt
Melangeflasken ble endret for å 
sikre gjenvinning. Flaskene blir
dermed riktig sortert i de 
automatiske sorteringsanleggene.

Endring av fasongen på alle Mills -
og Delikat spann
Våre 9,5 kg, 5 kg  og 2,5 kg’s spann
har byttet fasong fra runde til
firkantet. Dette reduserer lager- og
transportvolumet med 
ca 40 % på disse produktene.

Sunnere produkter
Mills forbedrer kontinuerlig produktene for å redusere salt, fettinnhold

og mettet fett. Vi har også fokus på å lansere enda flere plantebaserte produkter

Reduksjon av fett og salt
Ved å redusere
saltmengden i Melange
margarin har vi kuttet
saltforbruket med 
21 tonn på et år.             

Plantebaserte råvarer
86 % av våre råvarer er
plantebaserte og
bærebjelken i vår utvikling
skal fortsatt være
plantebaserte produkter.

Fokus på kolesterol
Vi ønsker å inspirere alle til å 
måle sine kolesterolverdier for 
å få et bevisst forhold til bedre 
helse gjennom kost- og 
livsstilsendringer. Dette gjør vi i 
samarbeid med LHL og 
kampanjer som «Vit din verdi».

Samarbeid med 
«Sunnere barn»
Et nasjonalt
kompetanseprosjekt for 
bedre kosthold og økt
matglede blant barn i
barnehage og SFO.


