
Deltag som leverandør i 
Inspiration til Grønne Restauranter
2014 var året hvor Inspiration til Grønne Restau-
ranter kom i gang. Mange restauranter, kantiner og 
leverandører deltog på årets fire møder. Vi er nu 
klar med programmet for 2015, hvor vi glæder os til 
at holde fem spændende møder. 

Inspiration til Grønne Restauranter giver jer en unik 
mulighed for at give de grønne løsninger ekstra 
fokus, og samtidig få feedback om restauranters 
ønsker, behov og udfordringer.

Om møderækken
Møderækken bygges op omkring forskellige temaer 
for restauranter og kantiner – med deltagelse af leve-
randører, rådgivere, forskellige interessenter og kom-
munale medarbejdere inden for fx miljø og affald. 

Temaerne vil være:
• Madspild
• Klimavenlig mad
• Grøn køkkendrift
• Energi
• Affaldshåndtering

På møderne præsenteres leverandørerne på skift, 
og jeres værktøjer sættes i spil i forhold til møder-
nes tema. Herudover møder I blandt andre formand 
for Folketingets Miljøudvalg Lone Loklindt og eks-
pert i madspild Selina Juul.

Sådan kommer I med
For at deltage i netværket skal I kunne tilbyde en 
eller flere grønne løsninger til bæredygtig restau-
rantdrift. Med grønne løsninger menes, at virksom-
heden skal kunne dokumentere, at løsningerne
lever op til nogle kvalitetskriterier, der er forskellige 
fra branche til branche (fx ISO 14001, 49001, EMAS,
svanemærket eller lign.) i kombination med at levere 
et miljømærket produkt (fx svanen, blomsten, FSC, 
Ecocert m.fl .) eller anden relevant dokumentation.

Det får I som leverandører:
• Adgang til årets fem møder – for én person
•  Præsentation af virksomheden på ét møde i 

løbet af året 
•  Præsentation af virksomheden i et nyheds-

brev i løbet af året 
•  Mulighed for at få omtalt et særligt tilbud 

eller en god historie i nyhedsbrevet
•  Logo på groconsults hjemmeside inkl. kort 

præsentation og link til virksomhedens hjem-
meside samt logo på alt materiale der udsen-
des fx invitationer til møder 

Pris for 2015 – alle fem møder:
Mere end 5 medarbejdere: 12.900 kr. ex. moms
Mindre end 5 medarbejdere: 8.900 kr. ex. moms

Gælder for deltagelse af én person til hvert netværksmøde.

Ekstra tilmeldinger kan ske mod betaling af 300 kr. ex. moms pr. 

person pr. møde. Inspiration til Grønne Restauranter oprettes 

under forudsætning af, at der tilmelder sig mindst 12 køkkener/

restauranter. 

Tilmelding på jette@groconsult.dk eller 61 14 72 24
senest den 6. februar 2015. 

Læs mere om Grønne Restauranter på bagsiden.
Lone Loklindt, formand 

for Folketinges Miljøudvalg

Selina Juul, ekspert i mad-

spild & Årets dansker 2014



Inspirationsmøderne til Grønne Restauranter blev oprettet i 2014 af København og Frederiksberg 
kommuner i samarbejde med groconsult. Du kan læse mere om grønne restauranter her. 

Til møderne kommer:

Lotte Kjærgaard
Projektleder i Grønne Erhverv
Københavns Kommune

Pia Staalgaard
Kommunikationskonsulent
Frederiksberg Kommune

Jette Ebbekær Thomsen
Indehaver
groconsult

Se filmen fra kick-off mødet
I filmen møder du blandt andet Maria Mulbjerg, 
(daværende) restaurantchef på Nørrebro Bryg-
hus og Henrik Lyngsø Christensen, salgschef i 
KEN Storkøkken, der fortæller, om de muligheder 
de ser for sparring og inspiration på møderne. 

På kick-off mødet blev gæsterne præsenteret 
for politiske visioner, grøn omstilling og de gode 
historier.

http://www.groconsult.dk/private-virksomheder/netvaerk-for-gronne-restauranter
http://vimeo.com/97425655

