
Sopköket driver catering och restaurang på räddade 
råvaror i samarbete med Martin Servera, Gourmet 
Food, Saltå Kvarn m.fl. Minskar matsvinnet, skapar 
jobbtillfällen och skänker måltider till behövande.
 

Sedan 2015 har vi minskat matsvinnet med 24 ton, 
skänkt 9000 måltider och 2019 gick vårt team från 3 
till 12 personer – varav 4 var nya jobbtillfällen för folk i 
utanförskap.
 
Idag har vi 200+ återkommande cateringkunder (Vinn-
ova, H&M, Tillväxtverket m.fl.) och restaurang och 
take away från Söderhallarna i Stockholm. Målet är 
minst 50% räddade råvaror per tillagad måltid och 
cateringkunder får en gratis årssummeringar av mins-
kat koldioxidavtryck, tack vare catering från Sopköket 
att lyfta i sin hållbarhetsredovisning.

Sopköket tar ett brett grepp om resursslöseriet. 
Catering levereras med el-cykel inom Stockholm 
och med noll-vision matrester efter genomfört 
event. Man tar även hand om lokalsvinn och till 
stor del second hand uniformer och köksutrustning 
i samarbete med Rational, Scanbox och tidigare 
stjärnkrogen Volt.
 
Anslutna till kollektivavtalet via HRF-Visita. A-klas-
sade av Stockholms Stads hygienkontroll Miljö och 
Hälsa. Nominerade Årets Briljanta Idé, Fast Food 
Awards 2019. Nominerade Årets Banbrytare White 
Guide Sverige 2019. 

Sopkökets Grundare, Filip Lundin, utnämnd hållbar-
hetstalang under 30 år, Aktuell Hållbarhet 2020. Tillde-
lad totalt 1 000 000 kr av Vinnova och Tillväxtverket 
för sitt arbete att utveckla Sopköket som franchise 
koncept.
 
Coronakrisen har slagit hårt både mot restaurang-
branschen och folk i utsatthet.
Sedan 18 maj har Sopköket levererat 50 hjälpmåltider 
till behövande varje vardag. Detta för att överleva som 
verksamhet, samtidigt som man hjälper de mest ut-
satta just nu. Delningen har skett tack vare ett initialt 
stöd från Sopkökets följare, Avanza, Norstedts och 
DICE, som tillsammans skänkt 100 000kr (inkl. moms) 
= 1200 hjälpmåltider.
 
Hjälpmåltiderna når ekonomiskt utsatta; äldre, en-
samstående småbarnsföräldrar, hemlösa, arbetslösa, 
nyanlända och folk med funktionsvariationer. Detta i 
samarbete med Röda Korset i Skärholmen, Stockholms 
Moské, Södermalms Stadsdelsförvaltning, Katarina 
Församling, Västermalms Församling och Vandrarhem-
met Gustaf af Klint.

Sopköket söker nu månadsgivare på 5000kr/månad 
(inkl. moms). Målet 100 000kr/månad, för att kunna 
leverera 60 måltider/dag till behövande på lång sikt 
(värde 79kr/hjälpmåltid).
 
Som månadsgivare lyfts ditt företags logotyp, samt 
annan media enligt era önskemål, på Sopkökets so-
ciala medier och hemsida tillsammans med samtliga 
månadsgivare.
 
Sopkökets grundare, Filip håller hållbarhetsföre-
läsning för ditt företag pro-bono, med tillhörande 
fikacatering för upp till 40 personer. Du får rabatte-
rad prislista på Sopkökets hållbara catering framöver 
och vi bjuder även gärna på matlagningskurser och 
rabatterad take away från vår restaurang.
 
Med ditt stöd får fler tillgång till näringsrika hjälp-
måltider, matsvinn minskas och jobbtillfällen skapas.

Filip Lundin
E-post: filip@sopkoket.se
Hemsida: www.sopköket.se
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