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KORT FILM OM DAKA REFOOD
Daka ReFood

Daka ReFood indsamler og 
genanvender madaffald og brugt 
fritureolie fra fødevareindustrien, 
detailhandel, restauranter og 
storkøkkener.

Det indsamlede materiale 
genanvendes til biogas, biodiesel 
og gødning.
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KORT FILM OM DAKA REFOOD
Daka ReFood

Hvad betyder det at bioforgas organiske 
biprodukter? 

•Mindre udledning af CO2 og metan

• Vedvarende CO2 neutral energiform

• Færre lugtgener lokalt

• Bevaring af næringsstoffer, f.eks. fosfor

•Mere effektiv optagelse af næringsstoffer

•Grundvandet beskyttes

•Opgradering til naturgas øger energiværdi

Kilde: horsensbioenergi.dk
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SORTERING BANER VEJEN FOR GENANVENDELSE
Daka ReFood

Sortering er vigtig

Affald er en vigtig ressource i fremtidens 
energiproduktion. Vi har brug for alternativer til 
konventionelle fossile brændstoffer og at vi recirkulerer 
vigtige næringsstoffer tilbage til jorden, særligt fosfor, 
som er en mangelvare i landbruget.

Det at sortere affald baner vejen for at skabe 
bæredygtige og miljøvenlige indsatser i en verden med 
klimatiske udfordringer. 
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CIRKULÆR BIOØKONOMI
Daka ReFood

En cirkulær bioøkonomi 

Vi opgraderer organiske restprodukter; 
madaffald til nye og værdifulde 
produkter.

• Vi laver pulp til biogas af madaffald

• Pulpens substrat indeholder vigtige 
nærings- og kulstoffer – dem 
recirkulerer vi fra bord til jord.

• Vi laver biodiesel af den brugte 
friturefedt og reducerer brugen af 
fossile brændstoffer
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GENANVENDELSE HELT KONKRET
Daka ReFood

Genanvendelse helt konkret

I en ReFood container genanvendes madaffaldet til

• 251 km i en dieselbil

• 44,2 kg CO2 reduktion

• Næring til jorden som svarer til at producerer 101 kg 
gulerødder



En case om madspild – Djurs sommerland



Daka ReFood 8

DJURS SOMMERLAND – EN CASE
Daka ReFood

Djurs Sommerland har i 2017 (trods publikumstilgang)

☺ Reduceret deres madspild med 18,2 %
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DJURS SOMMERLAND – EN MADSPILDSINDSATS
Daka ReFood

Djurs Sommerland har lavet følgende indsatser:

• Kigger på menuernes sammensætning
• Venter f.eks. med at marinere salaten, til der er brug for den på buffen
• Gennemgår hvilke råvarer, der benyttes og minimere brugen af de råvarer, der ikke kan genanvendes, så 

som spæde salater m.m. 
• Rester fra buffeten, som ikke må genanvendes til salg, får personalet

• Sidst på dagen koordineres de forskellige udsalgssteder tilberedte lager, og fordeles, således at det ”samlede 
tilberedte lager i hele Djurs Sommerland” bruges.
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DJURS SOMMERLAND – EN MADSPILDSINDSATS
Daka ReFood

Madaffaldet

Djurs Sommerland har som sagt nedbragt sin madaffald med 18%. 

Resten af madaffaldet og friture, samt fedt som Daka ReFood har hentet i 2017 kan omregnes til:

20680 kWh om året 

– hvilket svarer til 6363 ture i DrageKongen om året

1.000 kilo madaffald indeholder ca. 100 m3 biogas (metan) afhænger af energiindholdet kan omregnes til 440 kWh. Denne beregning er en antagelse!
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DJURS SOMMERLAND
Daka ReFood

Hvis vi kun kigger på den indsamlede fedt og friture

Indsamlet friturefedt: (UCO) bliver omdannet til 2. generations biodiesel på Daka´s fabrik, 
Ecomotion. 2. generations biodiesel iblandes i almindelig diesel. Det betyder at i dag kører 
alle dieselbiler rundt i DK med ”brugt friturefedt” i tanken, og reducerer dermed brugen af 
fossile brændstoffer

Djurs Sommerland indsamlede mængde (2017) af friturefedt afleveret til genanvendelse hos 
Daka ReFood svarer til at en:

turistbus kan køre med gæster fra Århus til Djurs Sommerland 
frem og tilbage 3 gange om dagen i hele åbningssæsonen. 



ReFood Mærket 

– en sammenslutning for mindre madspild
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Daka ReFood

I 2014 dannede Daka Refood en forening mod madspild

Sammenslutningen ReFood Mærket



FORENINGEN REFOOD MÆRKET
Daka ReFood

Netværk og læring om reduktion 

af madspild

874*

medlemmer 

Gratis certificering af indsats mod 

madspild og for genanvendelse

Man vælger tre madspilds-

reducerende initiativer

Kræver en ordning for 

genanvendelse af madaffald

* Opgjort pr. 1. maj 2018



FORENINGEN REFOOD MÆRKET
Daka ReFood

• laver reduktionsmål for madspild
• donerer god overskudsmad til 

hjælpeorganisationer
• tilbyder doggybags/treatbox til gæsterne
• tilbyder mindre portioner
• har små tallerkener i buffeten
• portionsanretter ved hjælp af vægt
• tilbyder a la carte menu i stedet for buffet
• registrerer og monitorerer madspild
• opfordrer gæsterne til ikke at tage mere på 

tallerkenen, end de kan spise
• laver informationskampagner om madspild
• tager imod undervisning omkring madspild
• fokuserer på at sælge sæsonvarer
• tilbyder mindre portioner til børn, frem for 

børnemenuer
• tilbyder dagens ret baseret på overskydende 

råvarer
• benytter lager- og indkøbsstyring til at reducere 

madspild
• kører interne konkurrencer blandt medarbejderne 

om at undgå madspild
• Tilføj egne initiativer: __________

Eks. på madspildsinitiativer 
medlemmerne skal opfylde!



FORENINGEN REFOOD MÆRKET
Daka ReFood

Foreningen laver indsatser og projekter

…som f.eks.

Foreningen skriver historier om medlemmernes indsatser mod 
madspild og deler dem på alle digitale platforme

Udarbejder redskaber for køkkenerne så de lettere kan 
identificere, hvor deres madspild er koncentreret i hele deres 
produktionsforløb.

Laver undervisning om reduktion af madspild

Sætter initiativer i gang, så medlemmerne kan fortælle deres 
kunder om deres indsatser



FORENINGEN REFOOD MÆRKET
Daka ReFood

Foreningen ReFood Mærket:

I bestyrelsen sidder bl.a. 

- Landbrug & fødevarer

- Stop Spild af Mad, Selina Juul

- Agro Business Park (Imbion)

- Hotel & Restaurantskolen

- Unilever

- Bobbistro

- Daka ReFood



FORENINGEN REFOOD MÆRKET
Daka ReFood

Foreningen ReFood Mærket:

Alle kan være med i foreningen, hvis de genanvender 
deres madaffald

Nogle bruger Daka ReFood – mens andre selv 
komposterer

Som medlem af foreningen har du mulighed for at 
fortælle dine kunder om din indsats

Du vil altid få inspirerende artikler om hvordan andre 
medlemmer arbejder for at nedbringe deres madspild 
og i det hele taget agerer bæredygtigt.



På gensyn!


