
Inspiration til  
Grønne Restauranter
Program for mødet tirsdag den 7. marts 2017, kl. 7.30-10/11
Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Morgenmad fra kl. 7.30, så vi kan begynde mødet klokken 8.00

 

Program
Tema: Sundhed

Velkomst 
• Kaffe/te, brød 
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen 
• Præsentation af mødets deltagere 

Er sundhed køkkenets ansvar?
Hvilke værdier ligger til grund for dit køkken og det madkoncept, du har valgt? 
Og er det din opgave at tage vare på gæsternes sundhed? 
Ved Mette Toftegaard Rasmussen, ansvarlig for Sundhed, Økologi & Bæredyg-
tighed, Hotel- og Restaurantskolen.

Klima, økologi og sundhed på samme tallerken! 
Birte Brorson, køkkenfaglig rådgiver, giver opskriften på, hvordan vi med fokus 
på den enkelte tallerken helt konkret får alle bæredygtighedsparametrene - 
også det samfundsmæssige - med i menuplanlægning og køkkenpraksis. 

Kl. 10-11: Du har mulighed for at netværke med de andre deltagere 
og stille yderligere spørgsmål. 

Du er automatisk tilmeldt 
Som deltager i Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt. 

Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Jette Ebbekær Thomsen på 
jette@groconsult.dk eller på tlf. 61 14 72 24. 
Til jer der er flere om at dele pladserne i møderækken – I bedes give besked om, 
hvem der deltager denne gang fra jer. 

Med venlig hilsen 
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

Klima, økologi og sundhed
Det er hverken svært eller dyrt, og det 
giver så meget mening både fagligt, 
kulinarisk og samfundsmæssigt. 
Et måltid mad, der på én gang både er 
sundt, klimavenligt og økologisk, er et 
væsentligt bidrag fra køkkenfolket til 
at rette op på de skæve fordelinger af 
ressourcer og muligheder i Danmark 
og på kloden. Intet mindre! 

Omdrejningspunktet for dialogen er 
sundhed – både på mikro- og makro-
niveau, dvs. hvad det betyder i dit 
køkken, i et virksomhedsperspektiv og 
for samfundet som helhed.

Kom og deltag i debatten på årets 
første møde i Inspiration til Grønne 
Restauranter.

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk

http://www.groconsult.dk

