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tema: madspild tema

 n Hvert år bliver  over 700.000 ton spiselig mad smidt direkte i skraldespanden.  Men 
øget fokus betyder nu, at flere og flere arbejder aktivt for at undgå madspild. 

 n I Horsens har  restauranter, cafeer og hoteller de seneste måneder arbejdet med at 
begrænse deres madspild. De er blevet såkaldt Refood-certificereret for deres indsats. 

GODE RÅD TIL AT  
UNDGÅ MADSPILD

 n Mindre tallerkener - Hvis  
I har en buffet, kan I nedsætte 
madspildet ved at gøre  
tallerkenerne mindre.

 n Brug resterne  i nye retter - 
F.eks. gennem en fleksibel  
”dagens ret”.

 n Donér resterne - f.eks. til et 
folkekøkken eller herberg.

 n Involvér gæsterne -  
Involvér gæster og kunder  
i projektet - vis at I gør en  
forskel.

 n Involvér medarbejderne - 
Giv dem god oplæring og  
motiver dem til at yde en  
indsats.
Resten af rådene kan læses på 
www.refoodlabel.dk

 

MADSPILD I DANMARK 
 n Madspild er fødevarer, der kunne være konsumeret af menne-

sker, men som går til spilde.   
 n Det årlige madspild i Danmark er over 700.000 ton. 
 n Her står husholdningerne for 36 pct., detailhandlen for 23 pct., 

fødevareindustrien for 19 pct., primærproduktionen for 14 pct.,  
og de resterende 8 pct. deler henholdsvis institutioner og  
storkøkkener samt hoteller og restauranter ligeligt mellem sig.

 n I servicesektoren er der et årligt madspild på 227.000 ton, heraf 
163.000 ton fra detailhandlen, 29.000 ton fra hoteller og  
restauranter og 31.000 ton fra institutioner og storkøkkener om 
året. 

KILDE: ”MADSPILD I DANMARK”, 2015, LANDBRUG OG FØDEVARER  

OG STOPSPILDAFMAD.DK

 

Når spanden er fyldt op med madaffald i  køkkenet, bliver indholdet hældt i en tønde,  
som bliver hentet af Daka. Kate Dam Andersen og Louise Frost fra Café No. 19 fik idéen  
til at mindske deres madspild på internettet. - Vi så en reklame på nettet for at stoppe  

madspild og tænkte, det kunne være spændende at undersøge, fortæller Louise Frost. 

Café No. 19  
i Thonbogade har 
fået mindre 
madspild ved at 
ændre rutiner 
HORSENS - Vil du have re-
sten af maden med hjem i en 
doggybag? 

Siden september sidste år 
har Kate Dam Andersen og 
Louise Frost, der driver Café 
No. 19 i Thonbogade, haft 
specielt fokus på at undgå 
madspild. 

Kan kunderne ikke spise 
op, bliver de tilbudt at få re-
sterne med hjem i en pose. 
Er der rester til overs fra til-
beredning af middagen, bli-
ver de brugt i en ny ret. Og 
kringle, der er til overs, do-
neres til en varmestue. 

Overskudsmaden bliver 
sorteret fra det øvrige af-
fald. 

Alle tiltagene har gjort ca-
feen fortjent til Refood-mær-
ket, som er et mærke, der 
gives til cafeer og restauran-

ter, der aktivt forsøger at be-
grænse madspild. 

- Vi er stolte af vores certi-
ficering. Det er noget, der 

ikke bare kommer af sig selv, 
siger Kate D. Andersen. 

Hurtig rutine
De to kvinder viser ud i køk-
kenet. Ved vasken står en 
spand med nogle få grønt-
sagsrester i. Når den er fuld, 
bliver den tømt i en større 
tønde, som bliver afhentet 
af Daka, forklarer de. Affald, 
der ikke er mad, kommer i 
den almindelige skralde-
spand.  

De to kvinder er glade for 
at være med til at begrænse 
madspild, og de var begge 
overraskede over, hvor hur-
tigt de nye tanker blev til vir-
kelighed. 

- Det tog os nok omkring 
en dags arbejde at få det op 
at køre. Nu er det bare ble-
vet rutine, siger Kate D. An-
dersen.         

Fordel for kunderne 
Kate D. Andersen og Louise 
Frost har kun fået positive 
reaktioner for gæsterne i ca-
feen. Og nogle har endda 
valgt at besøg cafeen, fordi 

den er blevet Refood-certifi-
ceret.    

- Vores kunder skiller sig 
lidt ud. De er bevidste og 
miljø og kvalitet. Vi tror på, 
at det er noget, de værdsæt-
ter, siger Kate D. Andersen. 

Nogle af de større butik-
ker i Horsens har ladet sig 
inspirere til af Café No. 19’s 
arbejde mod madspild, og 
nogle har søgt gode råd hos 
Kate D. Andersen og Louise 
Frost.   

De to kvinder er glade for 
at kunne inspirere andre til 
at begrænse madspild. 

- Vi er rigtig glade for det 
og kan helt klart anbefale 
andre at modarbejde mad-
spild, siger Louise Frost.  

Café vil smide 
mindre mad ud

September 2014 blev Café No. 19 i Thonbogade i Horsens godkendt til Refood-mærket. Egentlig er 
kravet kun, at man skal leve op til tre tiltag, men Kate Dam Andersen (t.v.) og Louise Frost prøver at 
spare så meget, de kan. De har bl.a. ikke et fast menukort, men har en eller to frokostretter, som  
varierer efter sæson og efterspørgsel. Det giver flere muligheder for at udnytte maden, forklarer de. 
De tilbyder også kunderne doggybags, så de kan tage deres rester med hjem.


