Program for Inspiration
til Grønne Restauranter
Torsdag den 17. september kl. 8-10
Portland Towers, Miljømærkning Danmark (kantinen
på 12. sal), Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn
Du har mulighed for at blive til kl. 11 og stille yderligere spørgsmål eller få en
rundvisning hos Dansk Standard, et experimentarium for standarder.
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
Grøn køkkendrift og energianvendelse i et storkøkken
Grøn køkkendrift er mere end økologiske madvarer. Det samlede billede kan
f.eks. fås gennem Svanemærkningen, hvor energianvendelsen er et element.
Det kan oven i købet være en god forretning!
Få beretninger fra førstehånd om Svanemærket, og hør det sidste nye om
energimærkede produkter:
• Ingrid Elmedal, Miljømærkning Danmark, fortæller om certificering til
Svanemærket.
• Jesper Nøhr, Kantinechef i Portland Towers og Ann Katrine Andersen, ISS,
fortæller hvordan de scorede Svanen, og hvordan driften påvirkes af dette.
Kantinen er drevet af ISS, som også står for dokumentationsarbejdet.
• Henrik Lyngsøe Christensen, KEN storkøkken, fortæller det sidste nye om
energimærkede produkter, der kan understøtte grøn køkkendrift.
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.
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.
Med venlig hilsen
Jette Ebbekær Thomsen
jette@groconsult.dk, tlf. 61 14 72 24.

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

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

Når vi besøger Miljømærkning
Danmark i Portland Towers, skal
vi høre om Svanemærket og EU-blomsten, der er Danmarks officielle miljømærker. Når et produkt bærer Svanen
eller EU-Blomsten, ved kunden, at
det har været igennem en grundig
vurdering af, hvordan det påvirker
miljøet fra produktet produceres til
det smides ud som affald. Kvalitet og
sundhedspåvirkning har også været
under lup.
Mærkerne gør det enkelt for indkøberen/kunden/ forbrugeren at vælge
de miljømæssigt bedste produkter og
serviceydelser.
Scor Svanen
Er jeres kantine den næste med Svanemærket? I pausen og efter klokken
10 kan du prøve den interaktive
installation „Scor Svanen“ – her kan
du teste hvor tæt din kantine er på at
opnå Svanemærkningen.

