
Grib chancen og bliv en del af Københavns 
nye netværk for Grønne Restauranter
Kunne du tænke dig at drive en bæredygtig forret-
ning, hvor det bliver en sport at spare på ressourcerne, 
udvælge og tilberede råvarerne med omtanke og sætte 
miljøet og madglæden i højsædet?

Når vi skal ud at spise, går vi i stigende grad efter bære-
dygtig mad, der er behandlet med respekt hele vejen fra 
jord til bord – også efter måltidet, når resterne bæres ud 
og bliver til affald. Med en grøn profil vil du skille dig ud fra 
mængden og få flere gæster til bordene i din restaurant.

Om netværket
I netværket for Grønne Restauranter kan du trække på 
viden og ekspertise om grønne løsninger. Du kan høre om 
den grønne tilgangs mange positive sideeffekter, hvor 
økonomien er en af de store. Du møder rådgivere inden for 
forskellige driftsområder og kan nemt komme i kontakt 
med de leverandører, der har fokus på miljø og optimering.

Netværket bygges op omkring seks møder – hvoraf Kick-
off mødet er det første – i 2014 med indhold, der matcher 
din situation og dine udfordringer. Sæt dig på én af plad-
serne i netværket og få sparring og inspiration om:

• Klimavenlig menu
• Grøn restaurant-drift
• Bæredygtig forretningsudvikling
• Besparelser på el, vand og varme
• Miljørigtig affaldshåndtering

Gennem netværket får du indsigt i muligheder og konkre-
te værktøjer til at komme i gang – og er med i et fælles-
skab, hvor I inspirerer og motiverer hinanden.

Sådan kommer du med
For at være med i netværket skal du deltage i net-
værksmøder og -aktiviteter og arbejde seriøst mod en 
grøn omstilling. Det betyder blandt andet, at der skal 
sættes en klimavenlig ret på menukortet, sættes fokus 
på at reducere el, vand, varmeforbrug og madspild og ikke 
mindst, at restauranten løbende skal udvikles mod mere 
grøn omstilling.

Vi holder Kick-off møde onsdag den 21. maj 
kl. 8-11, sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Introduktionspris: 6.900,- kr. ex. moms

Invitation:

Det får du som virksomhed:

•  En fælles platform hvor du får viden, der gør det 
nemt at drive bæredygtig virksomhed i fremtiden - 
seks møder i 2014 med relevant indhold

• Adgang til en energiscreening på én lokation 

•  Adgang til online registrering af jeres el-, vand- og 
varmeforbrug

• Adgang til et kursus om klimavenlig mad 

•  Bliver præsenteret for relevante leverandører i for-
hold til bæredygtig drift af restauranter, så sparer 
du tid på at søge efter relevante handlemuligheder

•  Omtaler på Frederiksberg og Københavns kommu-
ners hjemmeside, omtale i forbindelse med besøg af 
udenlandske delegationer, omtaler i lokalaviser mm.



Invitation:

Om Sharing Copenhagen

København har vundet EU-Kommissionens prestige-
fyldte pris European Green Capital, fordi vi i Køben-
havn er gode til at kombinere bæredygtige løsninger 
med vækst og livskvalitet – og fordi vi meget gerne 
deler viden med resten af verden.
 
’Sharing’ – at dele de gode løsninger – vil derfor være 
omdrejningspunktet, når København i 2014 vil dele 
løsninger og erfaringer gennem arrangementer 
for københavnerne, konferencer, masterclasses og 
guidede ture.

Læs mere på www.sharingcopenhagen.dk

I netværket kommer du til at møde:

Lotte Kjærgaard
Projektleder i Grønne Erhverv
Københavns Kommune

Pia Staalgaard
Kommunikationskonsulent
Frederiksberg Kommune

Jette Ebbekær Thomsen
Indehaver
groconsult

International opmærksomhed i 2014
København 2014 bliver på alle måder et år, hvor vi får lov 
til at vise omverdenen, hvordan vi arbejder med bæredyg-
tige løsninger. København har nemlig vundet EU Kommis-
sionens prestigefyldte pris European Green Capital som 
under overskriften ‘Sharing Copenhagen’ arrangerer en 
række events, konferencer og guidede ture.

Med en plads i netværket vil din restaurant blive omtalt i 
forbindelse med besøg og arrangementer i København og 
på Frederiksberg.

Startskuddet går den 21. maj
Netværket skydes i gang ved Kick-off mødet onsdag den 
21. maj af København og Frederiksberg kommuner med 
assistance og knowhow fra groconsult. Alle tre parter 
har gode erfaringer fra tidligere lignende projekter, bl.a. 
KLIMA+ Restauranter, Green Spots og Carbon 20. Målsæt-
ningen er at skabe et netværk, der giver genlyd og breder 
sig som ringe i vandet.

Vi glæder os til at møde dig og din virksomhed.

Jette Ebbekær Thomsen, groconsult,
jette@groconsult.dk, 61 14 72 24


