
Få hjælp til mere bæredygtighed på spisestedet  

Alle spisesteder på Bornholm kan få gratis hjælp til at blive mere bæredygtige.                                                              

Uanset om spisestedet stiler efter en certificering som HORESTAs ”Green Restaurant”, et Økologisk Spisemærke fra Fødevare-

styrelsen eller ønsker at blive klogere på bæredygtighed, kan de få gratis hjælp via projektet om bæredygtige spisesteder og 

madoplevelser. Spisestederne kan f.eks. få hjælp til at beskrive hvordan de lever op til kriterierne i ”Green Restaurant” eller 

planlægge økologiregnskabet, som skal bruges til et Økologisk Spisemærke.                                                                                                          

Kontakt Elisabeth Falk eller Signe Folke på Bornholms Landbrug & Fødevarer.     

Green Restaurant på Bornholm 

HORESTA, som er hotel- og restaurationsbranchens forening, certificerer danske spisesteder som ”Green Restaurant”. 2 ud af 

de 4 første spisesteder, som har gennemført certificeringen, ligger på Bornholm. Det er ”Brohuset ved Hammershus”, og 

”Svaneke Bryghus Restaurant”. 

En ”Green Restaurant” sparer på vand og el, undgår madspild – f.eks. ved at bruge flest mulige spiselige dele af råvarerne, og 

affaldssorterer i mindst 10 fraktioner. En ”Green Restaurant” bruger en vis andel af økologiske og lokale råvarer, og tilbyder 

vegetariske alternativer. En ”Green Restaurant” sætter sig mål for, hvordan miljøoverlæggeren sættes op – år for år. 

Nyhedsbrev  til alle, der arbejder med spisesteder, mad og oplevelser på Bornholm 

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser på Bornholm 
                                                               Januar 2022 

COVID-19 

I denne tid er der udsigt til lempelser vedr. COVID-19forholdsregler og vi opfordrer til at følge opdateringerne på https://

coronasmitte.dk/ og i de lokale medier. 

Det Økologiske Spisemærke på Bornholm 

På Bornholm er der 4 restauranter og 39 institutioner, kantiner m.v., som har et økologisk spisemærke, og hvis dit spisested 

vil være med, kan du få hjælp flere steder.     

Det Økologiske Spisemærke er en gratis statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder, som viser, hvor stor en del af de 

indkøbte føde- og drikkevarer, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få Det Økologiske Spisemærke. 

Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90-100%), sølv (60-90%) og bronze (30-60%). 

Spisestedet skal dokumentere det økologiske forbrug med fakturaer, og økologiprocenten opgøres på baggrund af de seneste 

3 måneders forbrug. Derfor er det en god idé at få registreringerne på plads i starten af sæsonen. Forbruget kan enten opgø-

res i kilo eller kroner.    

Hvis du vil vide mere om hvordan dit spisested kan bruge ordningen, kan du kontakte Signe Folke på Bornholms Landbrug & 

Fødevarer, Fødevarestyrelsen eller Økologisk Landsforening. 

https://coronasmitte.dk/
https://coronasmitte.dk/


SMV:Grøn - gå en grønnere fremtid i møde 

Med en voucher fra SMV:Grøn kan din virksomhed gå en grønnere fremtid i møde - både hvis din virksomhed er nybegynder, 

eller hvis din virksomhed allerede arbejder med den grønne omstilling. Åben for ansøgninger frem til den 18. februar 2022.  

Se mere på virksomhedsprogrammet.dk https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9

-bc48-363d7d270776 

Det gastronomiske rejsehold  - et løft til spisesteder i hele Danmark 

Det Gastronomiske Rejsehold er en håndsrækning til danske spisesteder, der ønsker inspiration og vejledning til at udvikle og 

løfte spiseoplevelsen. Projektet løber fra 2019 – 2022 og drives af Food Organisation of Denmark (FOOD). 

Rejseholdet handler om at bakke op om det enkelte spisested med faglig sparring og inspiration til udvikling i alt fra menukort 

og arbejdsgange til indretningsråd og markedsføring. 

Rejseholdet er særligt målrettet restauranter og caféer, men fx fiskehandlere og slagtere med madproduktion kan også delta-

ge. Samtidig har oplevelsesdestinationer som fx museer, havne, lokale attraktioner mulighed for at få bistand til at udvikle nye 

oplevelsesprodukter med udgangspunkt i mad og gastronomi. Foruden udgifter til råvarer er det gratis at deltage.   

Se mere her: https://www.thefoodproject.dk/projekter/det-gastronomiske-rejsehold/ 

Bæredygtige Madoplevelser; 

Battle mod Madspild 

Èn af de bæredygtige madoplevelser i efter-

året blev Spis uden Spild, hvor to hold battlede 

mod hinanden om at lave en menu med 

mindst muligt madspild.           

De to erfarne dommere, Nina Kragskov og 

Annette Thunberg Jespersen gav point for bæ-

redygtighed, smag og stil. 

Vinderholdet bestod af Paulie Melnyk, Mathi-

as fra Restaurant 1b og Thor Kure.  

Arrangører: Gourmet Bornholm, BOFA, Desti-

nation Bornholm og Bornholms Landbrug & 

Fødevarer 
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