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MINDRE 
MADSPILD

Hotel- og Restaurantskolen 
tilbyder virksomheder rådgivning 
og undervisning i at reducere 
madspild. 

Er du en lille eller mellemstor virksomhed, og vil du lære mere om, hvordan du reducerer 
madspild? Så kan du med fordel tilmelde dig et rådgivnings- og undervisningsforløb 
styret af Hotel- og Restaurantskolen. Som deltager skal du afsætte cirka tre dage til 
forløbet, der strækker sig over cirka fire måneder. Forløbet henvender sig primært til 
køkkenpersonalet, men alle personalegrupper i virksomheden vil blive inddraget. Forløbet 
er gratis og for virksomheder, der deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0. 

Der er deadline for tilmelding fredag den 10. januar 2020.

Måned 1 Måned 2 Måned 3

VIRKSOMHEDSBESØG TO DAGES KURSUS
OPFØLGENDE 
VIRKSOMHEDSBESØG

Hotel- og Restaurantskolen har stærk faglig viden om emner inden for grøn omstilling 
- både i teori og i køkkenpraksis - og gedigen undervisningserfaring. 
På den følgende side, kan du læse mere om forløbet.

Kontakt
Thomas A. Christensen
thoach@kk.dk / 6020 0588
Københavns Kommune

Tilmeld dig på
www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
arrangement/mindre-madspild/

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/mindre-madspild/
https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/mindre-madspild/


2.0

RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0

Virksomhederne i Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbydes gratis rådgivning i arbejdet mod en 
grønnere virksomhed. Det kan være:
• Udarbejdelse af grøn forretningsplan, business case, investeringsbudget, beregning af 

miljøeffekter og handlingsplan for gennemførelse
• Udarbejdelse af kommunikationsplan til at sælge bæredygtige tiltag, som reduktion af 

madspild, økologisk mad og klimamenuer 
• Formidlingskursus til de ansatte, der har kundekontakt i virksomhederne

EN HALV DAGS VIRKSOMHEDSBESØG I PERIODEN 13. JANUAR 2020 – 31. JANUAR 2020 

Det sker der:
• Hotel- og Restaurantskolen holder oplæg om reducering af madspild i lokalt og globalt  

perspektiv for så stor en del af personalegruppen som muligt
• Diskussion af virksomhedens udfordringer
• Øvelser for at styrke forståelsen af madspild og finde en fælles vej

Krav til virksomheder: Vægt til måling af madspild og udtræk med vareindkøb fra minimum de 
sidste tre måneder både i kroner og kilo. 

TO DAGES KURSUS PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN

Der kan deltage to personer fra hvert køkken i kurset. Vi anbefaler, at den ene deltager er 
køkkenchefen.

Dag 1 tirsdag den 3. marts 2020 
• Kommunikation og værtskab, et værktøj til forankring af madspildsindsatsen på generelt 

niveau
• Igangsættelse af madspildsmåling
• Inspiration til reduktion af madspild og større ressourceudnyttelse af råvarer i køkkenet

Dag 2 torsdag den 19. marts 2020
• Opsamling på måling = analyse. Hvor mange kilo og kroner ryger i skraldespanden om 

dagen, ugen og året? 
• Andre inspirationskilder til reduktion af madspild 
• Gode råd til formidling og forankring af madspildsindsatsen på generelt niveau
• Inspiration og gode ideer til implementering og forankring af nye vaner
• Hvad betyder madspildet i forhold til CO2–reduktionen
• Aftale om ny måling 

OPFØLGENDE VIRKSOMHEDSBESØG DEN 20. APRIL 2020 – 7. MAJ 2020

Det sker i forbindelse med virksomhedsbesøget: 
• Virksomheden laver opsamling på anden måling forud for virksomhedsbesøget
• Opsamling på CO2–reduktion
• Gode råd og hjælp til sparring efter den enkelte virksomheds behov

RÅDGIVNINGS- OG UNDERVISNINGSFORLØBET


