Inspiration til
Grønne Restauranter
Program for mødet torsdag den 28. april 2016
Portland Towers, Miljømærkning Danmark – sal 1+2 på 12. sal –
Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn – se hvordan du finder vej her
I bliver hentet ved hovedindgangen – I skal videre med elevator til 12. sal.
Der er morgenmad fra klokken 7.30, så vi kan begynde
mødet klokken 8.00.

Program: Tema – Grønne indkøb & udbud
Velkomst
• Kaffe/te – brød, skyr og smoothie
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen
• Præsentation af mødets deltagere
Miljøhensyn i udbudsforretninger
Rikke Dreyer fra Miljømærkning Danmark giver os et indblik i at bruge miljømærker i udbud og indkøb. Oplægget tager afsæt i den netop vedtagne udbudslov, som gør det lettere at være miljømærket.
Svanen vinder udbud
Flere og flere offentlige udbud efterspørger svanemærket kantinedrift. Helt
konkret vandt Cheval Blanc udbuddet i kantinen på Gladsaxe Rådhus.
Hør Majken A. Torpe, Cheval Blanc og Ingrid Elmedal, Miljømærkning Danmark
fortælle historien.
Energieffektivt køkkenudstyr – en kort intro
Henrik Lyngsø Christensen, KEN storkøkken, giver et indblik i energieffektivt
køkkenudstyr – hvordan kan du være på forkant i indkøbssituationen?

Når vi besøger Miljømærkning
Danmark i Portland Towers er temaet:
Grønne indkøb & udbud.
Har I fokus på grønne indkøb?
Tag et kik på rengøringsprodukter og
andre non-food artikler i dit køkken. Er
de svanemærkede?
Vi deler viden og erfaringer på mødet
– så vær på forkant.

Kl. 10-11: Du har mulighed at netværke med de andre deltagere og
stille yderligere spørgsmål.

Scor Svanen
Er jeres kantine eller restaurant den
næste med Svanemærket?

Du er automatisk tilmeldt
Som deltager i Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt.
Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Jette Ebbekær Thomsen på
jette@groconsult.dk eller på tlf. 61 14 72 24.

I pausen og efter klokken 10 kan du
prøve den interaktive installation ’Scor
Svanen’ – her kan du teste, hvor tæt
din kantine/restaurant er på at opnå
Svanemærkningen.

Til jer der er flere om at dele pladserne i møderækken – I bedes give besked
om, hvem der deltager denne gang fra jer.
Med venlig hilsen
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

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

På mødet uddeles:
• ’Responsible Food 2015. En artikelsamling og debatbog om ansvarlighed og fødevarer’
• ’Vejledning om brug af miljømærker
i udbud…’

