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REFOOD
- CERTIFICERET SIDEN 2014

STOP MADSPILD OG STØT
GENANVENDELSE MED
REFOOD MÆRKET!

>

Forebyggelse
Vær bevidst om madspild, få bugt med de dårlige
vaner og sæt madspildet i fokus. Der findes mange
gode råd og værktøjer til at bekæmpe madspild.

>

I Danmark går der hver dag ca. 1.900 tons fødevarer til spilde, når det ender som affald. Det
foregår både i private husholdninger, fødevareproduktionen og servicesektoren. Med REFOOD
mærket er du med i kampen mod madspild.

Genbrug
Tænk over om de overskydende hvidløgsskræller
skal omdannes til hvidløgsolie eller broccolistokken
til grønne frikadeller. Overvej også om madrester
kan doneres til gode formål.

>

Genanvendelse
Sortér og send dit madaffald til genanvendelse,
hvor det omdannes til biogas og gødning.

Læs mere om indsatsen på refoodlabel.dk

VIS DINE KUNDER,
AT DU TÆNKER GRØNT
Med et REFOOD mærke kan du vise dine kunder
og samarbejdspartnere, at din virksomhed gør
en forskel.
Bliv medlem på refoodlabel.dk

Sådan bliver du medlem
Medlemsskabet er GRATIS. Din virksomhed bliver
certificeret med REFOOD mærket, ved at I vælger
minimum tre madspildsreducerende initiativer og
I har en ordning for genanvendelse af madaffald.
Når du er blevet medlem, modtager du en
velkomstpakke med klistermærker, diplom,
brochure, treatbox og postkort. Du får også
REFOOD mærket som en fil, så du kan synliggøre
certificeringen på hjemmeside, nyhedsbrev
eller menukort.

Treatboks kan bestilles
via refoodlabel.dk

HVORDAN MINDSKER
DU MADSPILD?
Der findes mange gode metoder til at reducere madspild, og det er forskelligt, hvad der virker bedst.
Her er nogle eksempler på, hvad man kan gøre:
>
>
>

Lav indkøbsstyring.
Registrer og monitorer madspild.
Brug resterne.
Se mere på voresmad.dk

>
>
>

Lav ikke for store portioner.
Donér dine madvarer til gode formål.
Få dit madaffald afhentet og genanvendt
af Daka ReFood. Se mere på refood.dk

MADSPILD KOSTER HVERT ÅR
DANSKERNE 13,5 MILLIARDER KRONER,
MEN MED DE RIGTIGE INDSATSER KAN
MANGE AF DISSE PENGE SPARES!*
Genanvend dit madaffald
Ved at sortere og genanvende dit madaffald
udnyttes ressourcerne langt bedre end ved
forbrænding. Ved genanvendelse kan madaffaldet
gøre gavn som gødning, biogas eller biodiesel.
I Danmark genanvendes kun omkring 41 % af
det organiske affald.

*Kilde L&F 2016

Deltag i kampen mod ressourcespild
Ressourcespild er et etisk, klimamæssigt og
økonomisk problem for samfundet.
Gennem forebyggelse, sortering og genanvendelse
kan vi tænke forbrug og forretning på en ny
og bæredygtig måde.

STIFTERE
Landbrug & Fødevarer er en erhvervs-

Stop Spild Af Mad er Danmarks
største bevægelse mod madspild,
som siden 2008 har arbejdet for at
forebygge og reducere madspild fra
jord til bord og sætte massivt fokus
på madspild i Danmark. Organisationen samarbejder med bl.a. Regeringen, EU og FN.

organisation for landbruget, fødevareog agroindustrien og repræsenterer
dermed en væsentlig del af fødevareklyngen. Organisationen står bag vidensog inspirationssitet voresmad.dk

Unilever Food Solutions leverer fødevareløsninger til professionelle køkkener
og er desuden pioner indenfor bæredygtighed og reducering af madspild.

Food & Bio Cluster Denmark
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Daka ReFood indsamler madaffald og
brugt fritureolie over hele landet og
genanvender det til biogas, gødning
og biodiesel til gavn for miljøet.
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er Danmarks nationale klyngeorganisation inden for fødevarer
og bioressourcesektoren. Klyngen
hjælper med at skabe vækst og
grøn omstilling gennem innovation,
bæredygtighed og digitale
teknologier.

REFOOD
Læs mere og tilmeld dig på refoodlabel.dk

