Program for Inspiration
til Grønne Restauranter
Torsdag den 21. maj kl. 8-10, KLS Grafisk Hus,
Jernholmen 42A, 2650 Hvidovre
Du har mulighed for at blive til kl. 11, her kan du stille yderligere spørgsmål
og få en rundvisning på virksomheden.
Der er morgenkaffe med brød fra klokken 7.30, så vi kan begynde
mødet klokken 8.00. Se hvordan du finder vej her
Velkomst
• Kaffe/te & brød
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen
• Præsentation af mødets deltagere
Trykkeri uden affald – for godt til at være sandt?
KLS Grafisk Hus har udviklet nye trykfarver, papirkvaliteter og hjælpematerialer uden skadelige kemikalier og tungmetaller. De er det første trykkeri i Nordeuropa, der kan producere 100% bionedbrydelige og bæredygtige tryksager og
emballage. Ved udgangen af 2018 vil der ikke forlade et eneste produkt fra KLS
Grafisk Hus, som genererer affald hos deres kunder og disses kunder.
Hør administrerende direktør Knud Erik Larsen fortælle om hvordan de netop
har fået certificeret produkter efter Cradle2Cradle princippet.
Køkkener og gæsters rolle i sorteringen af affaldet
Affaldsvejleder Laust C. P. S. Boas fra Københavns Kommune fortæller om affaldssortering i køkkenet og fra gæsterne, med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Cradle to Cradle (Vugge til Vugge) er et
design koncept udviklet af den tyske kemiker
Michael Braungart og den amerikanske
arkitekt William McDonough. Konceptet er
udviklet i positiv respons til vores nuværende
måde at tænke på – den lineære tanke med

Lad os kværne bioaffaldet – TCO det nye sort
Præsentation af kværne til bioaffald. Hvad er fordelen – hele regnskabet. Total
Cost of Ownership (TCO) – det nye sort ved Henrik Lyngsø Christensen, Ken
storkøkken.

Vugge til Grav.
I den lineære tanke Vugge til Grav handler
det om at sætte et så lille miljømæssigt
fodaftryk som muligt og at prøve at spare på
ressourcerne og svine mindre. Men er mindre

Du er automatisk tilmeldt
Som deltager af Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt.
Er du forhindret i at deltage skal du kontakte Mette Millard, groconsult på
mette@groconsult.dk eller på tlf. 25 46 54 37.

slemt godt?

Til jer der er flere om at dele pladserne i møderækken – I bedes give besked om
hvem der deltager denne gang fra jer, også til Mette Millard.

Visionen er:

Med venlig hilsen
Jette Ebbekær Thomsen
jette@groconsult.dk, tlf. 61 14 72 24.

Når vi tænker Vugge til Vugge – cirkulær
økonomi, integrerer vi det bedste fra Vugge
til Grav og Vugge til Vugge.

• Alt, hvad vi fremstiller, kan indgå i et bio
logisk eller teknisk kredsløb.
• Alt er, ligesom i naturen, drevet af ved
varende energi.
• Mangfoldighed skal fejres som en nødvendig indikator for bæredygtighed.
Læs mere på: www.vuggetilvugge.dk

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk

