
Take away af mad

Emballage

I projektet Verdensmål i Værdikæden blev der 
foretaget en kortlægning af anvendt take away 
emballage, samt hvordan disse performer iht. 

16 LCA miljøpåvirkningskategorier . 

PLA
PolyLacticAcid (PLA) kan fremstilles 
af majs og sukkerrør og er bioned-

brydeligt. Det kan nedbrydes af 
mikroorganismer, som bakterier og 

svampe.

PE
Polyethylen (PE) er den mest an-

vendte plasttype. LDPE anvendes 
hyppigt som film ifm. indpakning af 
fødevarer. PE findes primært i disse 

to versioner:

LDPE = “Low density”
HDPE = “High density”

Karton
Karton anvendes ofte til at beskytte 
fødevarer. Den emballageflade der 

har fødevarekontakt bliver til tider 
også overfladebehandlet. Karton 

der har været i kontakt med fødeva-
rer bliver ikke genanvendt.

rPET
Genanvendt PET er også kendt 

som rPET. PET kan genanvendes 
flere gange, uden at miste de gode 
materiale-egenskaber, men med en 
betydelig energibeparelse i forhold 

til at producere jomfruelig PET. 

Aluminium
Aluminium bidrager med en frem-
ragende barrierefunktion mod luft, 

lys og mikro-organismer. Derudover 
er den ideel til at fordele varme ved 

opvarming af mad.

PET
Polyethylenterephtalat (PET) er et 
slagfast og let materiale der hyp-
pigt anvendes som emballage til 

både drikkevarer og mad. PET har 
også en veletableret genanvendel-

seskæde.  

Bagasse
Bagasse er et biprodukt fra sukker-
produktion og er bio-nedbrydeligt 
og komposterbart. Komposterbar-
hed opnås ved særlige kontrolere-
de forhold (fugtighed, temperatur, 

mikroorganismer).

PP
Polypropylen (PP) er et stærkt og 
hårdt materiale, der kan modstå 

høje temperaturer. Materialet kan 
derved modstå den varme der bli-

ver genereret i en opvaskemaskine.  
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Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. De projektansvarlige kan ikke gøres erstatningsansvarlige for eventuelle tab eller skader, og hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende direkte el. indirekte tab. 

FORCE Technology løser opgaver og fremkommer med konklusioner på baggrund af projektets rammer. I dette tilfælde en LCA på screeningniveau.




