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EXECUTIVE SUMMARY

Om undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at
kortlægge barrierer ved indkommende
emballage hos restaurationer.
Undersøgelsen består af 19 dybdegående
interviews og observationer hos
forskelligartede restaurationer i
Storkøbenhavn udført i perioden januar
og februar 2020.
Undersøgelsen er del af projektet
Verdensmål i værdikæden og indgår i
Værdikædegruppe A – Den Cirkulære
Restauration. Læs meget mere om
projektet her: Verdensmål i Værdikæden.
Vil du læse den tekniske rapport med
interviewnoter, så kontakt Karen Panum
Thisted (kapt@globalcompact.dk).

Det fandt vi ud af
Der er massive mængder indkommende
emballage i restaurationsbranchen. Det
indkommende emballage består hovedsageligt af
pap og plast. Mange restaurationer har
containere til sortering, men mangler
gennemtænkte systemer til sortering i køkkener
og barer. Det er derfor hovedsageligt emballage
ifm. transport, der sorteres, mens produkt- og
fødevareemballage sorteres i mindre grad.
De helt store udfordringer er små
detailpakninger, der er tidskrævende at pakke ud.
Unødvendig lag-på-lag emballage og uoptimal
pakning fra leverandøren giver store mængder
emballagespild. Endelig betyder mangel på plads,
tid og overskud, at mange restaurationer
nedprioriterer genanvendelse.

Anbefalinger
• Der efterspørges gennemtænkte
sorteringsløsninger i køkkener og
barer, så mængden af sorteret
emballage kan øges.
• Der efterspørges flere take back og
pant-løsninger.
• Kokke, tjenere og opvaskere, der
taler restaurationsbranchens sprog,
skal inddrages i udviklingen og
formidlingen af fremtidens løsninger.
• Da motivationen for bæredygtige
tiltag varierer blandt medarbejderne,
kræves det, at alle led får viden om,
hvorfor det er nødvendigt at foretage
ændringer.
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KAPITEL 1
FORMÅL & METODER
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FORMÅL
Undersøgelsen har til formål at kortlægge
udfordringer ved indkommende emballage
hos forskellige typer restaurationer.
Undersøgelsen skal desuden vise:
1.
2.
3.

Typen af indkommende emballage hos
forskellige restauratører
Om den indkommende emballage
genanvendes? Og hvis ikke, hvorfor?
Adfærd ift. bæredygtighed

VÆRD AT BEMÆRKE: Undersøgelsen kortlægger
udfordringer. Den kommer ikke med bud på
løsninger.
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DE 19 RESTAURATIONER
I UNDERSØGELSEN

4 ARKETYPER

60 %

Af respondenterne er
mænd

30 %
Af respondenterne er
uddannet kokke

78 %
Af respondenterne er
under 40 år

DE 19 RESTAURATIONER
Undersøgelsen er foretaget i Storkøbenhavn
blandt 19 forskellige restaurationer, der
spænder fra caféer, barer og restauranter til
storkøkkener og quick-service restauranter. Ti
restaurationer er fra Værdikædegruppe A, to
fra værdikædegruppe B, én fra
Værdikædegruppe C og de resterende seks
eksterne.

DE 19 RESPONDENTER
Respondenterne i undersøgelsen er mellem
22 og 61 år. Syv har gymnasial uddannelse,
syv er universitetsuddannet, og syv er
uddannet kokke. Hovedparten af
respondenterne har ledelsesansvar – f.eks.
køkkenchefer, restaurantchefer eller
managers, med ansvar for daglig drift og
varebestilling.

Restaurant

x7

Cafe & Bar

x4

Quick-service
restaurant

x6

Storkøkken

x2

VÆRD AT BEMÆRKE: Restaurationer og
respondenter er anonyme og er tildelt
pseudonymer. Billeder i undersøgelsen er
godkendt til brug.
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19 FORSKELLIGE RESTAURATIONER…
… DER STORT SET ER ENS, HVAD ANGÅR EMBALLAGE

•

KARAKTERISTIKA: Størstedelen af
restaurationerne har under 50
ansatte. Alle benytter sig af både
fuldtids- og deltidsmedarbejdere,
og mange har ikke-dansktalende
ansat. Observationerne viser, at
branchen er kendetegnet af et ungt
arbejdsmiljø.

•

BESØGENDE: Størstedelen af
restaurationerne har over 100
daglige besøgende. Hos alle
afhænger antal besøgende af
sæsonen. 74 % af restaurationerne
er del af en restaurantkæde.

Det er ikke muligt at tegne mønstre ud fra
arketyperne. Det skyldes, at
restaurationerne stort set modtager
indkommende emballage på samme måde lige meget om de er restaurant, café, bar,
storkøkken eller quick-service restaurant.
Derfor anvender vi heller ikke arketyper i
analysen.
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HVAD ER
INDKOMMENDE
EMBALLAGE?
Indkommende emballage er i
denne undersøgelse alle typer
emballage, som restauratørerne
modtager. Dvs. både
fødevareemballage,
produktemballage og
transportemballage.

Transportemballage

Fødevare- og transportemballage

Transportemballage

Fødevareemballage

VÆRD AT BEMÆRKE: Udgående emballage,
som f.eks. take away emballage, er IKKE del af
undersøgelsen.

7
Produktemballage

Fødevare- og transportemballage
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ANVENDTE METODER
EN KVALITATIV UNDERSØGELSE

Desk research

Interview

Observationer

•

DATAINDSAMLING: Dataindsamling er foregået i januar og februar
2020. Der er afholdt 19 dybdegående interviews af ca. en times
varighed. Herefter er der foretaget observationer i 18
restaurationer af diverse leveringer, udpakninger, køkkener, barer,
lagerrum, skraldespande mm.

•

KVALITATIVE FORDELE: Fordele ved kvalitativ metode er bl.a.
tilstedeværelse i felten, hvor vi sammenholder udsagn med direkte
adfærd. Vi kan se indkommende emballage in action og opbygge
tillid, så respondenten får mulighed for at svare ærligt på
spørgsmål.

VÆRD AT BEMÆRKE: Undersøgelsen er ikke et
repræsentativt udsnit af danske restaurationer og kan
derfor ikke bruges til at generalisere.
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KAPITEL 2
TYPE, FUNKTION & GENANVENDELSE
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TYPE & FUNKTION AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE

•

MÆNGDEN AF INDKOMMENDE EMBALLAGE:
Samtlige restaurationer fortæller, at de modtager
store mængder indkommende emballage – heraf
er en del direkte emballagespild.

•

TYPE AF MATERIALE: Restaurationernes
indkommende emballage består af pap, hård og
blød plast, flamingo, træ, metal, papir, glas og
porcelæn. Restauratørerne modtager
hovedsageligt indkommende emballage i pap. På
andenpladsen kommer plastik.

•

FUNKTION: Emballagens formål er hovedsageligt
fødevareemballage, produktemballage og
emballage ved transport. Fødevarer og produkter
er ofte pakket i plastikbeholdere, som leveres i
papkasser.
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LEVERING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
•

HYPPIGHED: Alle, på nær én restauration, får leveret varer flere
gange om ugen og hovedsageligt fra grossister. 69 % af
restaurationerne får leveret varer 6-7 dage om ugen, da det er gratis
og bl.a. sikrer friske råvarer. Restauratørerne undgår ved hyppige
leveringer madspild, da de kan tilpasse ift. gårsdagens
besøgende/vejret. Daglige leveringer forebygger også
pladsproblemer og fordeler arbejdsbyrden ved udpakning og
genanvendelse.

•

ANTAL: Restaurationerne benytter alt fra 2 til 30 forskellige
leverandører – både store og små. Fordele ved mindre leverandører
er bl.a., at der skabes en personlig kontakt, som muliggør aftaler
tilpasset den enkelte restaurations behov. Fordele ved store
leverandører er, at de er stabile, kan levere alle typer produkter,
leverer til tiden og overalt i landet.

•

EKSEMPLER PÅ LEVERANDØRER: De 19 restaurationer bruger bl.a.
Catering Engros, Dagrofa Foodservice, Hørkram, Sæbe Compagniet,
Öxneholm, CM Supply, Farmers Market, AB Catering, Carlsberg, Royal
Unibrew og MultiLine.

”Vi får varer seks dage om ugen, og
hvis vi kunne, ville vi have det hver
dag. Det er nemmere at styre, og på to
dage er det svært at estimere, hvor
meget man skal bestille”.
Peter, 36 år, køkkenchef
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UDPAKNING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE?
•

ALLE PAKKER UD: Ofte er det alles ansvar at pakke varer ud. Enkelte
steder har en souschef, køkkenchef eller lagerchef det overordnede
ansvar for at kvalitetssikre leveringen. Af og til sætter leverandørerne
selv varer på køl/frys. Oftest pakkes varerne ud med det samme.

•

ARBEJDSSTATION: Ofte foregår udpakning ved arbejdsstationer, f.eks.
køkkenet (evt. med flere forskellige stationer i køkkenet), baren,
lageret. Håndtering og udpakning er blevet daglig rutine med faste
systemer, og der kræves ingen værktøj for at pakke ud.

”Selvfølgelig er der arbejde i at håndtere emballage, når
du skal rive papkassen fra hinanden og putte den til
pap. Kunne man lave en papkasse, der bare forsvandt,
ville det da være smart”.
David, 33 år, driftschef og direktør
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GENANVENDELSE AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE

•

HVEM SMIDER UD/GENANVENDER? De fleste steder er
det alles ansvar. Mange steder er sortering af affald en
del af oplæringen af nye medarbejdere. Oftest foregår
oplæringen dog mundtligt og sporadisk, og mange
forventer, at korrekt sortering giver sig selv. Flere større
restaurationer har ansat et eksternt firma til opvask,
rengøring og udsmidning af affald.

•

MELLEMSTATIONER: Større restaurationer har ofte en
mellemstation (lagerrum, kælder, vogn, bur, hylde,
hjørne), hvor f.eks. pap samles og fjernes senere (f.eks.
ved lukketid eller i rygepauser).

•

HVORNÅR? Mindre steder, hvor leveringen foregår inde
i restaurationen, bortskaffes emballage med det samme
pga. pladsmangel, æstetik og gæsteoplevelsen.

”For os handler
det hovedsageligt
om, hvordan vi
kommer af med
emballagen”.
Solveig, 30 år, restaurantchef

GENANVENDELSE AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE

Sortering af pant og glasflasker i baren

•

•

•

SORTERING: Emballage fra transport sorteres
som regel i forbindelse med udpakning af varer,
mens emballage som bruges i køkkener og barer
sjældnere sorteres.
GENANVENDELSESSYSTEMER: Mange
restauratører har containere til sortering udenfor,
men mangler gennemtænkte systemer til
sortering i køkkenerne og i baren.

PLADSUDFORDRING: Særligt ældre
restaurationer er udfordret af pladsproblemer
hvad angår sortering, hvorimod nyetablerede
restaurationer kan tænke sorteringsløsninger ind
allerede fra start.

”Hvis man kunne lave en
nem måde at køre rundt
med en skraldespand, med
flere rum, som havde hver
sin farve. Den skal
selvfølgelig kunne
indeholde en vis mængde,
og den skal kunne gøres
ren hver dag. Det skal være
nemmere at sortere end
ikke at sortere”.
Rasmus, 37 år, souschef

Sorteringssystem i køkken

Standard skraldespand i mange
køkkener kaldet ”melspand” på stel
med hjul kaldet ”hund”
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SORTERINGSMULIGHEDER

•

MULTIPEL SORTERING: Alle restaurationerne
har multiple sorteringsmuligheder. Som det
fremgår af tabellen har 100 % af
restaurationerne papsortering – dog skarpt
efterfulgt af glas (89 %) og plastik (74 %).
Mere end halvdelen har mulighed for at
sortere bioaffald. Hovedparten af
restauratørerne sorterer ikke affald af
miljømæssige hensyn, men fordi de
simpelthen skal have emballagen af vejen.
VÆRD AT BEMÆRKE: I oversigten er der set
bort fra sortering af papir og elektronik, da
der er tale om meget små mænger, samt
fedt og friture, da det ikke er relevant ift.
emballage.

Sorteringsmulighed

Type
container

Placering

Udfordringer

Pap

100 %

Plast container, metal
container, pappresser,
afhentes samlet i
plastikposer

I skur, baggård,
kælderrum, kan
være placeret
uafhængig af andre
containere

Fejlsortering, tager
meget plads,
container fyldes
hurtigt

Plastik

74 %

Plast container til hård
plast eller alt plast,
stativ til blød plast

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering,
usikkerhed om
plasttyper, sammensat
plast, tvivl om renhed

Metal

47 %

Plast container

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering, tvivl om
renhed

Bio

58 %

Plast container,
biokværn (til
biobrændsel)

Skur, baggård,
køkken, baglokale,
kælder

Uklarhed om sortering
i sort sæk eller
biopose, lugtgener
(især om sommeren)

Glas

89 %

Plastcontainer til hhv.
hele flasker og knust
glas, træstativer,
afhentning i poser

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering

Porcelæn

21 %

Plast container

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering
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MULIGHEDER FOR
GENANVENDELSE
•

GODE FORUDSÆTNINGER: Vi oplever generelt, at
restaurationerne har gode forudsætninger for at
genanvende deres affald, når det gælder plads. Kun
enkelte restaurationer er udfordret.

•

FEJLSORTERING: Vi observerede fejlsortering hos samtlige
restauratører. Det viser, at der ofte mangler overskud,
viden og motivation for sortering.

”Det kan være rigtig svært at forstå, når man
ikke selv er i restaurationsbranchen. Jeg kan
selv huske det, da jeg var kokkelev. Man skal
simpelthen bare videre med dagen. Og så
smider man det hele til rest i stedet for at
sortere”.

Plastsortering

Containere til sortering i baggård

Metalsortering

Offentligt sorteringssystem

Fejlsorteret porcelæn

Biosortering

Peter, 36 år, køkkenchef
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Fejlsorteret elektronik

Pap og restaffald

FORSKELLIGE LØSNINGER
FOR AFHENTNING AF AFFALD

•

•

NEMMERE AT SORTERE: Restauratørerne
nævner, at noget affald (f.eks. pap og plastik)
er direkte nemmere at sortere end ikke at
sortere, da det fylder for meget i restaffald.
Samtidig kan man få penge for at sende pap
til genanvendelse. Prisen varierer afhængigt
af kvaliteten og de internationale
markedspriser. Prisen er dog så lav, at
restauratørerne ikke er klar over, hvad de får.
HVEM HENTER AFFALDET? Københavns
Kommune (hvis restaurationen bor i offentlig
ejet bygning), City Container, HC Container,
Marius Pedersen og Junkbusters.

”Vi har så meget affald,
at vi nærmest ikke kan
undgå at sortere det. Det
dur ikke for os, ikke at
sortere det. Det er helt
sikkert nemmere, at vi
smider plast i hård plast
containeren”.
Rasmus, 37 år, souschef

Pappresser

Pap klar til pappresser
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PANTSYSTEMER
Pant på røde slagterkasser

Ikke alt emballage sendes til genanvendelse. Noget
indkommende emballage indgår i pant- og
retursystemer. Der er hovedsageligt pantsystemer på
drikkevarer hos restaurationerne. Systemerne varierer,
og ikke alle har pant på paller, slagterkasser og
flamingokasser.

Pant på paller

PANTSYSTEMER
• Dansk Retursystem
• Røde kød- og slagterkasser
• Flamingokasser
• Ølfustager af metal
• Plastik fustager fra Carlsberg
(5-6 tomme = 30 kr.)
• Paller (ca. 70 kr.)
• Juiceflasker i glas

Pant på glasflasker

Pant på plastikflasker

Pant på juiceflasker
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TAKE BACK SYSTEMER
Stearinlys genfyldes

Der er findes mange forskellige take back systemer blandt
restaurationerne, og mange bruger dem. Flere foretrækker
muligheden for at sende emballage retur frem for at
sortere det. Restauratørerne er særligt glade for
sammenklappelige plastkasser, der er nemme at stable.

Flamingo-, plastik- og
trækasser klar til
afhentning
Beskidt tøj og viskestykker
hentes igen og igen

TAKE BACK SYSTEMER
• Hårde plastkasser til brød
• Foldekasser i plast
• Mælkekasser
• Flamingokasser (fisk og grønt)
• Lys der genopfyldes i glas
• DFD tekstil (tøj/viskestykker)
• Papkasser (grønthandler)

Take back plastkasser, der
19
kan foldes
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REDUCERING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
EMBALLAGEREDUKTION: Flere
restaurationer forsøger at reducere
mængden af indkommende
emballage. Der gør de bl.a. ved at
vælge større pakninger (hvis muligt).
Det kræver dog ofte lange og
gentagne diskussioner med
grossisten.

Smør pakket ind enkeltvis

Smør pakket i blok
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KAPITEL 3
UDFORDRINGER
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UDFORDRING 1:
DETAIL-PAKNING

•

TIDSKRÆVENDE UDPAKNING:
Hovedudfordringen ved små pakninger er
tidsforbruget i at åbne, evt. opmagasinere
og sortere emballagen efterfølgende. Som
en restauratør siger: ”Min dyreste udgift er
i forvejen løn til medarbejderne”.

•

FORDELE OG ULEMPER VED DETAILPAKNING: Ulemperne ved detailpakninger
er mange. Restauratørerne lægger dog
også stor vægt på de mange fordele.
Mindre pakninger er lettere at stable på
lageret, mere håndterbare, forebygger
madspild og forlænger holdbarhed.

DETAIL-PAKNING

UDFORDRING 2:
EMBALLAGESPILD

”Til nytår bestilte jeg 400 glas, der
alle var pakket ind i pap, der var
pakket ind i plast, der igen var
pakket ind i en papkasse, leveret på
en palle med plast rundt om. Er jeg
rigtig uheldig, er der et klistermærke
på hvert glas”.
Solveig, 30 år, restaurantchef

FOR SMÅ PAKNINGER

•

UNØDVENDIG EMBALLAGE:
Restaurationerne er stærkt frustrerede
over den unødvendige emballage, som de
modtager på daglig basis. De køber heller
ikke leverandørens argument om, at
emballagen er nødvendig pga. f.eks.
transport og forlænget holdbarhed.

•

GRØNTSAGER LØST PAKKET: Hovedparten
af restauratørerne fortæller, at de, i de
fleste tilfælde, foretrækker varer pakket
løst i papkasser, særligt grønt.

UNØDVENDIG ”LAG-PÅ-LAG”
EMBALLERING
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SVÆRT AT INFLUERE

UDFORDRING 3: LEVERING

DOBBELT TRANSPORT

UOPTIMAL PAKNING

”Det første halve år brugte jeg 45
minutter hver dag på at råbe af
mine leverandører, for jeg vil altså
ikke have grøntsager, der er pakket
enkeltvis”.
Björn, 35 år, køkkenchef

Modtaget pakning

”Vi er en mindre
virksomhed, som presser op
ad mod en stor
leverandørvirksomhed”.
Maria 22 år, manager

”Hvis catering glemmer at levere
avocado til os, så kører de en hel
lastbil ud kun med avocadoer”.
Maria 22 år, manager

24
Ønsket pakning

UDFORDRING 4: SPARSOM
MULIGHED FOR DIREKTE GENBRUG
AF INDKOMMENDE EMBALLAGE

1

2

3

4

5

6

EKSEMPLER PÅ DIREKTE GENBRUG:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Genbrugte snapsflasker fyldes op og
bruges som vandflasker.
Mælkekasser fungerer som
opbevaring af pant.
”Condi-æsker” egnet til fødevarer står
til tørre, så de er klar til brug.
Mælkekasser bruges som skamler.
”Condi-æsker” af engangsemballage
bruges til opbevaring af tørvarer,
selvom det er i strid med
Fødevarestyrelsen.
En gammel yoghurtspand bruges til
opbevaring af ødelagt glas og
porcelæn.

Mulighederne er dog sparsomme.

UDFORDRING 5:
PLADS

•

•

KVADRATMETERPRIS: Flere
restauratører fortæller, at
pladsen – og hermed også
kvadratmeterprisen – er
afgørende for, om
genanvendelse af emballage og
andet affald prioriteres.
USYNLIG SORTERING: Fordi
sortering foregår i baglokalet –
og dermed uden for gæsternes
synsvidde – kan det være svært
at prioritere dyre ombygninger
for at få plads til
affaldssortering.

”Altså her sorterer vi,
men i vores anden
afdeling har vi ikke nok
kvadratmeter, så der
ryger det hele til
restaffald”.
Maria 22 år, manager

”Altså den største barriere
for at håndtere emballage
bedre er plads. Det tror jeg
er generelt mange steder.
Hvis man virkelig går op i
sortering, skal man have
meget plads til
skraldespande. Det gælder
både i restauranten, på
lageret og i køkkenet”.
Stig, 52 år, general manager
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UDFORDRING 6:
GENANVENDELSE

•

MANGLENDE TID & OVERSKUD: Flere restaurationer giver
udtryk for, at travlhed er en direkte årsag til, at
genanvendelse nedprioriteres.

•

MANGLENDE VIDEN: Oplæring i affaldssortering sker
sporadisk og mundtligt. Ingen restaurationer benytter
manualer.

•

UMULIGT AT OPSTILLE CONTAINERE: Enkelte
restaurationer har dårlige forudsætninger for at
genanvende plast, pap, flasker osv. pga. manglende plads
til containere. De har f.eks. et mindre sug og er nødsaget
til at bruge Junkbusters.

•

EKSTERNT FIRMA STÅR FOR AFFALDSSORTERING: Flere
restaurationer har eksterne firmaer til at stå for rengøring
og affaldssortering. Det kan skabe
kommunikationsproblemer.

”Ansatte skal vide,
hvilken container de skal
gå til. Jeg kan hurtigt
glemme, at jeg har været
her i mange år. Og man
kan ikke gå ud fra, at folk
altid ved, hvordan de skal
affaldssortere”.
Peter, 32 år, Køkkenchef

Sug til affald i Nyhavn

27

UDFORDRING 7: LEVERANDØRAFTALER MED MERCHANDISE

•

MERCHANDISE FRA LEVERANDØRER: Flere restaurationer har
aftaler med producenter, der leverer gratis merchandise, hvorimod
restaurationerne forpligtiger sig til at bruge bestemte tilhørende
produkter. Hvis konkurrerende brands benyttes, kan man få bøder,
eller aftalen kan blive afbrudt. Flere er positive overfor sådanne
leverandøraftaler, mens andre ikke er interesserede. Aftalerne kan få
betydning for valget om at overgå til en anden leverandør pga. tid og
ressourcer brugt på udskiftning.

•

MERCHANDISE kan bl.a. bestå af fadølsanlæg, kaffemaskiner,
sæbedispensere, papirdispensere, ølglas, vinglas, oplukkere,
menukort, tæpper, isspande og køleskabe.

•

EKSEMPLER PÅ PRODUCENTER:
Carlsberg, Illy Kaffe, Tork, Royal Unibrew.
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PERSPEKTIVERING

”Jeg tror, at nogle tænker: ”Hvor er det dumt, at jeg står og åbner ti
koriander i stedet for én”. Men det kommer ikke længere end det.
Generelt har folk i restaurationsbranchen travlt, så de rykker ikke på det”.
Peter, 36 år, køkkenchef

7 HOVEDUDFORDRINGER VED
INDKOMMENDE EMBALLAGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidskrævende detail-pakning, der
koster i kroner og ører
Unødvendig lag-på-lag emballage
Uoptimal pakning og dobbelttransport ved fejl og mangler
Sparsom mulighed for at genbruge
indkommende emballage direkte
Mangel på plads og dyre
kvadratmeterpriser
Manglende tid, viden, motivation og
overskud til at genanvende
Leverandøraftaler med merchandise

LØSNINGSGALLERI PÅ KORT
LANG SIGT

OG

På kort sigt er der behov for nye og bedre
sorteringsløsninger i særligt køkkener og barer.
Disse skal udvikles ved at inkludere fagfolk fra
restaurationsbranchen.
På lang sigt har restauratørerne svært ved at se,
hvordan de skal forebygge emballagespild. Ligesom
de er i tvivl om, hvem der har ansvaret. Flere taler
om, at der er behov for at stå sammen, hvis
leverandørerne skal presses til at efterleve krav, så
emballagespild forebygges. Desuden efterspørges
endnu flere, fleksible take back og pant-løsninger,
der kan forebygge pap og plastik.
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