
Hvem er vi?
Vores køkken er et madværksted, hvor vi brænder for 

at skabe den bedste madoplevelse med retter lavet 

fra bunden med gode råvarer – krydret med masser 

af kærlighed! Vi tager stilling, og vi har holdninger til 

maden, bæredygtighed, klima og miljø. Det er om-

drejningspunktet i vores daglige arbejde!

Vi har et ansvar for at ændre madvaner på et overordnet 

samfundsmæssigt plan, give eleverne inspiration, nye 

madvaner og forandret livsstil igennem madretter og 

information i spisesalen. Vi skal vise vejen og gå forrest.

Verdensmål nr. 12 ligger os meget på sinde. Det handler 

om ansvarligt forbrug, ressourceeffektiv  produktion og 

bæredygtig affaldshåndtering. Vi  skal kort sagt reducere 

vores fodaftryk på naturen blandt andet ved at halvere 

det globale madspild.

Bæredygtighed, 
miljø og biodiversitet  
på menuen

Strategi for produktion,   
forbrug og affald

Madspild: Vi mindsker madaffald, genanvender 

overskydende råvarer og grøntaffald, sorterer og 

har genanvendelsesordning for madaffald (REFOOD 

certificeret). Vi arbejder med madspild i spisesalen: 

tag mindre på tallerkenen og tag hellere mad af to 

gange.

Engangsemballage: Vi begrænser brug af en-

gangsemballage og ingen plasticflasker. Indkøb  

af emballage består af bæredygtige materialer.

CO2 begrænsning: Vi prioriterer mindre CO2- 

belastende kødtyper, serverer plantebaseret mad  

1 x ugentligt til middag, og vi anvender altid sæson-

varer i produktionen.

Dyrevelfærd: Vi fokuserer på øget dyrevelfærd, øko-

logisk kød og kød fra Friland, dansk kylling og kød.

Økologi: Vi har SØLVMÆRKE med en økologiandel 

på 60-90%. Økologi beskytter natur og vandmiljø, 

da vi undgår sprøjtegifte og mindre gødning. Der er 

færre tilsætningsstoffer i økologiske madvarer.

Affaldssortering: Vi sorterer affald i hård plast, metal, 

pap, mad til genanvendelse og glas.

Vand: Vi rengør i mindre vand, har vandkander på 

bordene og arbejder med mindre brug af vand i 

produktionen.

Information: Vi inspirerer til bedre livsstil gennem 

instagram med egen konto, information og fortælling 

i spisesal.

GOD APPETIT – MED GOD SAMVITTIGHED!


