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15.000+ 
Køkkener bruger eSmiley

2.500.000 
Månedlige tjek

14 års 
erfaring med HACCP og 

fødevaresikkerhed

20
Lande bruger eSmiley

1.000 
Køkkener måler madspild 

med eSmiley

Nummer 1
leverandør af digitale HACCP-

løsninger i Norden

Vi deler 14 års erfaring fra professionelle køkkener

March 20222



FoodWaste 4All

Det skal være nemt
for alle at måle
madspild og få
hurtigt og godt
overblik madspildet !

FoodWaste



eSmiley gør det muligt

FoodWaste
En simpel løsning til at måle, 
forstå og reducere dit madspild.

Indsigt og kortlægning
Kend dit madspild
Vi giver dig indsigt i dit madspild, så du kan 
fokusere dit arbejde, der hvor madspildet 
giver størst udfordringer.



Med FoodWaste får du en løsning, 
som kan vokse i takt med dine 
ambitioner for reduktion af
madspild. 

Alle vores pakker er bygget til at 
accelere din reduktion af madspild -
uanset dit udgangspunkt.

Sæt din ambition. 
Indfri din ambition.
Løft din ambition.

REDUCER 10% REDUCER 20% REDUCER 30-50%REDUCER 5%

Start
Essential

Advanced

Professional

Avoidable?

Why?

Where & What?

+ Hardware



For dig som ønsker at 
arbejde fokuseret
med madspild.

Advanced

Til det professionelle
og ambitiøse køkken, 
hvor hvert gram gør
en forskel.

ProfessionalEssential

For dig, som ved, du 
har madspild i dit
køkken, og gerne vil
gøre noget ved det.

Foodwaste 4All –
En løsning som passer til jeres
køkkener ...

Start

For dig som bare vil i
gang – enkelt og
nemt eller har simple 
behov!



FOODWASTE

KLARGØRING AF FOODWASTE LØSNING 

• Madspildsklub - Fagligt Fællesskab
• Opfølgning på gode målinger
• Hjælp til at nedbringe madspildet

sammen

REDUKTION & 
FOREBYGGELSE 

VALG AF UDSTYRLEVELS & MÅLEPLAN

RAPPORTER & MÅLERESULTATER



Med cirka 5 minuters daglig registrering kan I få et godt

overblik og forståelse af madspildet

REGISTRERING 
AF MADSPILDET



FOODWASTE 
RAPPORTER

• Resultat angives I KR. CO2 og Vægt

• Data i total mænge madspild og pr. Gæst

• Tydlige og konkrete målsætninger

• Et kvalificeret beslutningsgrundlag

• Gode muligheder for kommunikation af

køkkenets resultater



Bliv inspireret af vores kunder

https://www.esmiley.dk/moed-

vores-kunder



Start i dag med 
måling af madspild
på din smartphone!
Download vores app: 
eSmiley 4Waste

Alle kan nedbringe
madspild!

PRØV GRATIS I 90 DAGE



Kontakt for mere info
www.esmiley.dk

Mail: sarp@esmiley.dk
Tlf: 60 98 17 70


