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Formål
Værdikædegruppen Fra Græs til Gæst skal se på, hvordan der i fremtiden
skabes en kortere og mere bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan
fremmes systemer og løsninger, som sikrer, at den danske
restaurationsbranche køber råvarer i bedre kvalitet lokalt, og på den måde
understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer end det vi har i dag?
Den eksplorative kortlægning tager sit udgangspunkt i at etablere en
individuel baseline for de deltagende restauranter, og ud fra konkrete
indkøbstal udarbejde en forståelses- og målingsramme, der giver mulighed
for at forholde sig til, hvor de største bæredygtighedspotentialer findes, og
hvordan vi samlet som branche og enkeltvis tager skridt mod mere
bæredygtige indkøb og større ansvar for udviklingen af fødevaresystemet.

Forståelses- og målingsramme
Analysen tager udgangspunkt i en række
rapporter og ny forskning, der har
undersøgt det nuværende fødevaresystem
og anvist veje til en bæredygtig udvikling.
Særligt EAT-Lancet rapporten og dens
definition af planetære grænser og
anbefaling om en global diæt er
grundlæggende for målingsrammen.
EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling
er beregnet til at kunne imødekomme hele
verdens befolkning uanset indkomstniveau i
forhold til kalorie og nærringsstofindtag.
Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de
angivne råvarer og bidrager, hvis overholdt,
aktivt til indfrielse af klimamålene i Parisaftalen.

Forståelses- og
målingsramme
Forståelsesrammen består af en holistisk
forståelse af en bæredygtig
fødevareproduktion, der både tager hensyn
for klima og miljø for at sikre mest mulig
biodiversitet, anvendelig landbrugsjord, rent
grundvand samt mest mulig mindskelse af
klimamæssige påvirkninger.
Det vil sige at den nuværende højintensive
produktionsform ønskes ændret til en mere
divers og resilient produktionsform, som i
højere grad tager udgangspunkt i hvad der
kan dyrkes og produceres på naturens,
miljøets og klimaets præmisser – indenfor de
planetære grænser.

Kilde: IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity. International Panel of Experts on Sustainable Food systems..

Metode og analyse

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen
Råvareanalysen har til opgave ud fra konkrete indkøbstal at
udarbejde en forståelses- og målingsramme, der giver
mulighed for at forholde sig til, hvor de største
bæredygtighedspotentialer findes, og hvordan vi samlet som
branche og enkeltvis tager skridt mod mere bæredygtige
indkøb og større ansvar for udviklingen af fødevaresystemet.

Råvareanalysen har forholdt sig til 10 restaurationer i
Værdikædegruppe C ”Fra Græs til Gæst” samt i puljen af REGAmedlemmer. Restaurationerne er fordelt ud på de af projektet
tildelte fire arketyper Restaurant, Quick service restaurant,
Café samt Storkøkken. Restaurationerne holdes anonyme i
Råvareanalysen. Nedenfor ses fordelingen af restaurationerne
på de forskellige arketyper.

Arketype
Restaurant

Restaurationer

Quick service restaurant

Restauration # 1
Restauration # 2

Café

Restauration # 3
Restauration # 4

Storkøkken

Restauration # 6
Restauration # 7
Restauration # 10

Restauration # 5
Restauration # 8
Restauration # 9

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen
Råvareanalysen baserer sig for alle udvalgte restaurationer på indkøbet i november måned 2019. Denne måned er valgt sådan
at det er muligt at påpege brugen af danske grøntsager i sæson. November måned er tilpas udenfor den danske sommer
vækstsæson og import af grøntsager eller væksthusgrønt kan dermed nemmere kategoriseres. Ligeledes kan brugen af sent
efterårs- og vintergrønt nemmere honoreres. To restaurationer (#2 og #3) er analyseret på baggrund af leverandørtræk fra
december 2019 på grund af nylige åbninger.

Til råvareanalysen er rekvireret leverandøroversigter over alle produkter med parametrene: råvare/navn, producent/brand,
fødevaregruppe, antal købte kg total, antal købte kg økologisk, pris, oprindelsesland (landekode) fra de udvalgte
restaurationer. For at sikre, at datasættet indeholdt det fulde overblik over restaurationernes indkøb i den udvalgte måned,
rekvireredes også en liste over alle restaurationens leverandører den pågældende måned. Det kan dog, trods forsøg på det
modsatte, ikke garanteres, at alle deltagende restaurationer har leveret det totale overblik over leverandører. Således gør det
sig gældende for én restauration (#10), at der kun kunne rekvireres ca. 1/3 af leverandørdata hvorfor denne restauration kun
har fået relevante analyser og data herfra kun er medtaget i opsamlinger, hvor det er relevant.

Den leverede data stammer derudover fra forskellige leverandørkilder, med forskelligartede dataformater og procedure for
detaljegrad, hvorfor en vis grad af fejlmargin må medregnes.

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen

På baggrund af viden fra tidligere råvareanalyser i foodservice sektoren
og en gennemgang af datalandskabet tilgængeligt fra de større
grossistleverandører er 11 overordnede analyseområder udvalgt til
råvareanalysen i Værdikædegruppe C ”Fra Græs til Gæst”.

Parametre, der ikke kom med: Der blev forsøgt at afdække mindre
lokale leverandører af frugt og grønt. Dette viste sig dog meget svært at
fastslå ud fra den detaljegrad tilgængelig i datamaterialet. I forhold til
de oplysninger vi fik udleveret, var det ikke synligt at der blev indkøbt
hos mindre producenter. En enkelt oplyste, at der blev indkøbt en stor
del, men at det ikke var muligt at få lister herfra. Ligeledes var demeter
certificeringen udover økologien et parameter, der blev søgt inkluderet
i analysen. Dette fandt vi imidlertid irrelevant at medtage i analysen da
man kun fandt enkelte demeter certificerede produkter ud af hele
datasættet på tværs af de 10 restaurationer.

1.
2.
3.
4.
5.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og
udenlandsk/væksthus
6. Processering
a. Grønt
b. Kød
7. Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
8. Kødfordeling
9. Økologisk kødfordeling
10. Proteinfordeling
11. Mejeriprodukter

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen
Følgende er en gennemgang af de valg, der ligger bag kategoriseringerne i de forskellige analyseparametre samt en
forklaring af bæredygtighedspotentialet på et overordnet plan.
Fødevaretype, grov sortering
Frugt/Grønt

1. Råvarefordeling
Råvarefordelingen gør brug af fødevarekategorierne og
underkategorierne angivet i tabellen til højre.

Cerealier

Kød

. Råvarefordelingen er kun på indkøbte mængder og tager således ikke
højde for fordelingen mellem spiste og spildte mængder.

Fisk/Skaldyr
Olie/Fedt

*Drikkevarer: Det har været meget forskelligt hvorvidt drikkevarer er
medregnet i datasættene. Denne kategori er derfor inkluderet i den
oprindelige råvarekategorisering, men spiller en meget lille rolle i
råvareanalysen

Mejeri
Æg
Drikkevarer*

Øvrige
IkkeRelevant

Fødevaretype, fint
Grønt
Frugt
Bælgfrugt
Nødder
Plantefars/Drik
Korn, mel, gryn, kerner
Ris, Pasta
Brød, kage
Sukker
Svin, fjerkræ, kanin
Okse, lam
Vildt
Fisk
Skaldyr
Vegetabilsk
Animalsk
Lavintensive mælkeprodukter
Højintensive mælkeprodukter
Fritgående
Ikke fritgående
Kaffe, the
Øl
Vin
Soft drinks
Vand
Øvrige
Nonfood

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen
2. Økologisk Råvarefordeling

5. Dansk sæson og udenlandsk/væksthus

Økologifordelingen er hentet fra den opgivne mængde
i leverandørmaterialet. Ved opgjorte økologi procenter,
er der i denne udregning ikke taget højde for
fødevarer, der i Fødevarestyrelsens spisemærke
tilhører ”kategorien” ej omfattet.

I denne kategorisering har vi forholdt os til frugt, nødder og
grøntsager og hvordan restaurationen er i stand til at bruge sæsonens
frugt/grønt. Således er der først taget en overordnet sondring om
hvorvidt råvaren overhovedet kan dyrkes i Danmark (og for den sags
skyld også omegn) i november eller slut oktober eller start december
måned. Kan den det, har den fået kategorisering Dansk sæson. Er der
tale om udenlandsk frugt/grønt, der ikke kan dyrkes i Danmark og
omegn overhovedet har det fået kategoriseringen
udenlandsk/væksthus. Er der tale om f.eks. sommergrønt, der godt
kan dyrkes i Danmark (og omegn), men kun om sommeren, vil det få
kategoriseringen Udenlandsk/væksthus. Der må formodes at være
forskel på klimapåvirkningen af udenlandsk dyrkede råvarer på friland
og udenlandsk dyrkede råvarer i eksempelvis opvarmede væksthuse.
Grunden til sammenkoblingen af de to har været mangel på klarhed i
data om hvorvidt råvaren er reelt har været produceret i væksthus
eller på friland. Valget af referencemåneden november muliggør
sondringen mellem råvarer dyrket i dansk sæson og råvarer dyrket i
enten energikrævende opvarmede væksthuse eller i udlandet.
Således vil denne kategorisering indirekte sige noget om brugen af
lokale danske producenter.

3. Grøntfordeling
Her er medtaget kategorierne grøntsager, bælgfrugter,
frugt, nødder og plantefars/drik for at give et overblik
over fordelingen og afdække evt. store andele af f.eks.
frugt eller nødder.

4. Økologisk grøntfordeling
Økologifordelingen er hentet fra den opgivne mængde
i leverandørmaterialet.

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen

6. Processering
a. Grønt

I denne kategorisering har vi forholdt os til frugt, nødder og
grøntsager og disses processering. Råvarerne er inddelt i
hhv. frost, halvfabrikata, frisk, snit, tørret og færdigret
hovedsageligt efter betegnelser i leverandørtrækket og
mht. halvfabrikata og færdigret en professionel sondring.
b. Kød
I denne kategorisering har vi forholdt os til okse/lam,
svin/fjerkræ samt fisk og disses råvarers processering.
Råvarerne er inddelt i hhv. frisk, halvfabrikata, frost og
”anden processering” (eks. Vakuumpakket eller rygning)
hovedsageligt efter betegnelser i leverandørtrækket og
mht. ”anden processering” en professionel sondring.

7. Oprindelse (a. Alle råvarer, b. Grønt, c. Kød)
I denne kategorisering har vi forholdt os til det
opgivne oprindelsesland på hhv. alle råvarer samlet,
på frugt/grønt samt på kød. Flere datakilder opgør
ikke oprindelsesland og har derfor fået
kategoriseringen ”ikke angivet”. Denne kategori
medtages i analysen for at gøre opmærksom på, at
der potentielt ikke er viden om produktionsforhold
og oprindelse. En fejlkilde her kan være, at der er en
diskrepans mellem detaljeringsgraden i de
modtagne leverandørtræk og den råvareinformation
restaurationen har adgang til på en evt. webshop.

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen

8. Kødfordeling

I denne kategorisering har vi forholdt os til fordelingen af kød og fisk inden for kategorierne Okse/lam, svin/fjerkræ
samt fisk. Denne kategorisering afspejler størrelserne på klimaaftrykket hvor okse og lam rangerer meget højt (ca. 1320 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2-ækv./kg.) sammenlignet med okse og lam. Fisk er i
denne kategorisering slået sammen med skaldyr og har i realiteten meget forskellige klimaaftryk alt efter art,
oprindelsessted og processering for fisk. Dog har detaljegraden i datamaterialet ikke muliggjort en sondring af
oprindelsessted og processering. En gennemgang af fiskeindkøb og dertilhørende certificeringer ville være meningsfyldt
på længere sigt i projektet.
CO2-ækv./kg. værdierne er hentet fra oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og kan findes her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foedevarernes_klimaaftryk.pdf. Det skal nævnes, at
tilgængelige CO2 ækvivalenter for fødevarer endnu er meget overordnede og hovedsageligt afspejler de mest gængse
industrialiserede produktionsmetoder. Der mangler stadig studier af ekstensive/skånsomme/regenerative
produktionsmetoder og disses CO2 aftryk, men indledende forskning viser stort potentiale for græsningsmetoders
nyttige effekt på optag af CO2 i jorden og dermed en mindskning af udledningen fra ekstensiv kvægproduktion.

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen
9. Økologisk kødfordeling
Økologifordelingen er hentet fra den opgivne mængde i leverandørmaterialet. Denne sondring er medtaget for at kunne sige noget
om kødforbrugets miljøaftryk samt dyrevelfærd. Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk
certificering hvorfor miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr kan beskrive
forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur sagtens
kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært målbar miljøpåvirkning.
10. Proteinfordeling
I denne kategorisering har vi forholdt os til proteinkilde-fordelingen i restaurationens indkøb. Der er sondret mellem typiske
proteinkilder fra hhv. kød (dvs. kg. af indkøbt kød), proteinkilder fra planter (her har vi valgt kg. bælgfrugter og nødder, som
overordnet kategorisering) samt proteinkilder fra fisk (dvs. kg. af indkøbt fisk).

Metodiske overvejelser i Råvareanalysen

11. Mejeriprodukter
I denne kategorisering har vi forholdt os til mejeriprodukter i tre kategoriseringer. To animalske og, for bæredygtighedsaspektet, én
plantebaseret ”mejeri” kategori. De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1 mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter.
Dvs. en gruppe hvor der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere mælkeintensiv gruppe hvor der går mange
liter mælk til 1 kg. produkt – eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). Smør er meget mælkeintensiv med ækvivalenten 20:1, men
denne råvare er i denne analyse kategoriseret som fedtstoffer.
Mælkeækvivalenterne er hentet fra Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer (https://mejeri.dk/produkter/produktion/paamejeriet/ost , file:///C:/Users/Pernille/Downloads/11_M%C3%A6lk%20og%20m%C3%A6lkeprodukter.pdf). I den plantebaserede
kategori er råvarer som havredrik, soyadrik, mandeldrik etc. og denne er medtaget her for at give et overblik over evt.
udskiftningspotentiale af 1:1 mælkekategorien til plantebaserede alternativer.

Læsevejledning
1. Diagrammet er viser restaurationens forhold
indenfor én af de udvalgte 11 overordnede
analyseområder.

2. Den grå boks beskriver
bæredygtighedspotentialet på et overordnet
plan i forhold til det pågældende
analyseområde og bruges til at sætte de
individuelle fordelinger og kommentarer i
perspektiv.

3. Individuel beskrivelse af
restaurationens fordelinger på
det pågældende analyseområde
samt specifikke henvisninger til
enkelte af restaurationens
råvareindkøb, hvis dette har
været relevant.

Individuelle analyser

Restauration #1 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #1

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #1

1. Råvarefordeling
Øvrige 689 4%
FiskSkaldyr 154 1%

Æg 206 1%

Drikkevarer 90 1%

OlieFedt
765 4%

Mejeri 1.230 7%

FrugtGrønt 8.691 50%

Kød 3.100 18%

Cerealier 2.447 14%

Denne restauration er rigtig godt med i mængden af frugt og
grønt. Bruges EAT-Lancets Planetary Health Diet som
reference er der rum for nedsættelse af kødforbruget.
Kødmængden kunne med fordel reduceres og erstattes med
flere cerealier og/eller grønt.

Restauration #1

2. Økologisk råvarefordeling

10.000

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

9.000
8.000
7.000
6.000

Den eneste råvaregruppe, der hovedsageligt er økologisk i
denne restauration er æg. Her er et betydeligt rum for
forbedring af økologiprocenten i kategorierne kød, mejeri
og frugt/grønt.

5.000
4.000
3.000
2.000

Samlet ØKO andel 32%

1.000
-

Konventionelt

Økologisk

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #1

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava 50 7%

Nødder 50 7%

Grøntsager 300 45%
Frugt 200 30%

Bælgfrugter 75 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #1

3. Grøntfordeling
Plantefars/drik
Nødder 2%
Frugt
5%

4%

Her ses en rigtig flot mængde af bælgfrugter og en overvægt af
grøntsager i forhold til frugt.

Bælgfrugter
25%

Grøntsager
64%

Restauration #1

4. Økologisk Grøntfordeling
Nødder økoandel; 100; 1% Plantefars/drik; 139 ; 2%

Frug økoandel; 90; 1%

Nødd…

Plantefars/drik økoandel; 12; 0%

Frugt;
363 ;
4%

I kategorien bælgfrugter er økologiandelen forholdsvis høj.
Der er dog betydeligt rum for forbedring på
økologiandelene for både grøntsager, frugt og
plantefars/drik i forhold til eksisterende udvalg af
økologiske alternativer.

lgfrugter økoandel; 1627,9;
19%

Bæredygtighedspotentiale:
Grøntsager; 4.607 ; 53%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til dyrevelfærd, mere
natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand og det
miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk
foder og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger
sygdomme.

Bælgfrugter; 555 ; 6%

Grøntsager økoandel; 916; 11%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde
mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-udenrester-af-sproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Restauration #1

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)
Frugt i dansk sæson; 76; 1%
Nødder udenlandsk/væksthus; 381; 4%

Nødder i dansk sæson; 0; 0%

Grønt, udenlandsk/væksthus; 5530;
65%

Frugt, udenlandsk/væksthus; 377; 4%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
Grønt i dansk sæson; 2176; 26%certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Her ses et stort potentiale for i højere grad at benytte sig af
frugt/grønt i dansk sæson og uden for væksthus. En stor del
af de udenlandske eller væksthusproducerede grøntsager er
i dette tilfælde soyabønner fra Kina. På sigt kunne overvejes
mere geografisk nære alternativer.

Restauration #1

6a. Processering (frugt/grønt)
Frugt Halvfabrikata; 117

Frugt tørret; 166

Frugt Snit; 101
Nødder Snit; 7

Frugt Frost; 4
Frugt Frisk; 66

Nødder
tørret;
374

Her ses en fin overvægt af friske
grøntsager og relativt små mængder af
halvfabrikata og frosne grøntsager.
Grønt Snit; 2269

Grønt Frisk; 4273

Grønt tørret; 602

Grønt Halvfabrikata; 558

Grønt Frost; 3

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #1

6b. Processering, kød
Fisk, anden processering; 154; 5%

Svin, fjerkræ, anden processering;
1390; 43%

Okse, lam Frisk; 255; 8%

Okse, lam Halvfabrikata; 3; 0%
Okse, lam, anden processering;
123; 4%

Her ses en meget lille andel af frisk kød.
Hoveddelen af det ”svin/fjerkræ”
kategoriserede kød under anden
processering er grillet kyllingefilet fra
Kina. Her kunne med fordel overvejes
mere geografisk nære alternativer.

Svin, fjerkræ Frisk; 348; 10%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Svin, fjerkræ Halvfabrikata; 981;
30%

Restauration #1

7a. Oprindelse, alle råvarer
Ikke angivet; 532
Vietnam; 82
Viet/Thai; 0,014
USA; 270
Ungarn; 2
Ukraine; 5
Tyskland; 10
Tyrkiet/Indien; 1
Tyrkiet ; 168
Tyrkiet; 122
Tunesien; 70
Thailand; 124
Sverige; 370
Sri Lanka; 24
Spanien/Holland; 173
Spanien; 431
Spa/Mex; 420
Spa/Græ; 0,28
Portugal; 23
Polen; 3
Peru; 175
Papua-Ny Guinea; 0,03
Norge; 3
Nederlandene; 1
Moldova; 100
Marokko; 58
Litauen; 15
Kina/Thai; 3

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Flot overvægt af danske råvarer.
Kina; 3810

Italien; 912
Israel; 36
Indien; 3
Holland; 121
Grækenland; 25
Frankrig; 62
EU; 125
El Salvador; 3
Ecuador; 151
Danmark/Holland; 20

Den meget store andel af råvarer fra Kina er i
dette tilfælde hovedsageligt soyabønner og
grillede kyllingefileter. Her kunne overvejes
mere geografisk nære alternativer.

Det Forenede Kongerige; 3
Danmark/italien; 1068
Danmark; 6450

Canada; 38

Bulgarien; 63
Brasilien; 1
Bolivia; 475
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Belgien; 815
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Restauration #1

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Ikke angivet; 1708
Vietnam; 1
USA; 277
Tyskland; 1
Tyrkiet; 122
Tunesien; 70
Sverige; 51
Sri Lanka; 24
Spanien; 430
Portugal; 5
Papua-Ny Guinea; 0
Moldova; 100
Marokko; 58

Den meget store andel af råvarer fra Kina er i dette
tilfælde hovedsageligt soyabønner. Her kunne overvejes
mere geografisk nære alternativer.
Derudover fin overvægt af dansk frugt/grønt, dog er en
del af disse fra væksthus.

Kina; 1643

Italien; 430
Israel; 36
Indien; 2

Holland; 104
Frankrig; 4
El Salvador; 3

Danmark; 2911

Canada; 0,4
Brasilien; 1
Belgien; 710
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Restauration #1

7c. Oprindelse, kød

Ikke angivet; 3

Overvægten af råvarer fra Kina er i dette tilfælde
hovedsageligt grillet kyllingefilet. Her kunne
overvejes mere geografisk nære alternativer.
Alternativt en sikring af produktions- og
dyrevelfærd forhold.

Frankrig; 23
Thailand; 78

Holland; 1
Kina; 2150

Danmark; 844
0
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1000
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #1

8. Kødfordeling

Fisk; 154; 5%

Okse, lam; 381; 12%

Her ses en fin overvægt af de mindre klimabelastende
kødtyper. Dog må dette sammenholdes med den
samlede kødmængde, der stadig er høj sammenlignet
med EAT-Lancets anbefalede mængder.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
denne restauration fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.
Svin, fjerkræ; 2719; 83%

Restauration #1

9. Økologisk Kødfordeling

Fisk øko; 0
Svin, fjerkræ øko; 0

Okse, lam; 4,24
Fisk; 154

Okse, lam øko; 381,05

Fin økologiandel på okse og lammekød, men betydelig
mængde rum for forbedring hvad angår
økologiandelen af svinekød og fjerkræ.

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.

Svin, fjerkræ; 2718,57

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

Restauration #1

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)

Her ses en overvægt af kød som brug af
proteinkilde og dermed rum for forbedring i
forhold til EAT-Lancet anbefalingerne.

300
Fisk; 154;
3%

250

Bælgfrugter;
2183; 37%

200

150
Kød; 3100;
53%
100
Nødder;
380,8; 7%
50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

Restauration #1

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

1. Råvarefordeling (kg, procent)
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Mejeri 1.230 7%

Restauration #1

11. Mejeriprodukter
1200

1000

11.a Afledt Råvarefordeling - reelt mælkeforbrug
Drikkevarer; 90 ; 0%

800

OlieFedt; 765 ; 3%
FiskSkaldyr; 154 ; 1%

Æg; 206 ; 1%

600

Øvrige; 689 ; 2%
FrugtGrønt; 8.691 ;
32%

400

200

Mejeri; 11.315 ; 41%

Cerealier; 2.447 ; 9%

0
Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Kød; 3.100 ; 11%

Sammenlignes kilomængden af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ligger denne restauration her et stykke
under den maksimale mængde. Kigger man typen af mælkeprodukter er det dog tydeligt, at der er en stor overvægt
af højintensive mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 82 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost og det reelle
mælkeforbrug derfor betydeligt større. Her må derfor i værste fald påregnes en faktor 10 på de ca. 82 % af de samlede
kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor bliver en del større og derfor med fordel kunne
reduceres.

Restauration #2

Restauration #2 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er angivet
andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #2

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #2

1. Råvarefordeling
Øvrige; 1 ; 0%

Her ses en lidt atypisk fordeling af råvarer helt uden kød
men til gengæld en stor mængde af fisk og skaldyr og
olie/fedt.

OlieFedt; 37 ; 19%

FrugtGrønt; 109 ;
55%
FiskSkaldyr; 36 ; 19%

Cerealier; 14 ; 7%
Kød; - ;
0%

Bruges EAT-Lancets Planetary Health Diet som reference er
der betydeligt rum for nedsættelse af olie/fedt forbruget og
i en mindre grad fisk og skaldyr.

Restauration #2

2. Økologisk råvarefordeling
160

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte
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Alle råvaregrupper her har betydeligt potentiale for en
højere økologiprocent.
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Økologicertificeringer af fisk og skaldyr forudsætter
opdræt, så der kunne med fordel kigges på om disse i
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3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #2

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava 50 7%

Nødder 50 7%

Grøntsager 300 45%
Frugt 200 30%

Bælgfrugter 75 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #2

3. Grøntfordeling
Frugt; - ; 0%

Nødder; - ; 0%
Plantefars/drik; - ; 0%

Bælgfrugter; 11 ; 10%

Her ses en meget ensidig grøntfordeling med komplet
overvægt af grøntsager, en ganske lille mængde af bælgfrugter
og ingen frugt, nødder eller plantefars/drik.

Grøntsager; 99 ; 90%

Restauration #2

4. Økologisk Grøntfordeling
Plantefars/drik; - ;…
Nødder økoandel; 0; 0%
Frug økoandel; 0; 0%
Nødder; - ; 0%
Frugt; - ; 0%
Plantefars/drik økoandel; 0; 0%
Bælgfrugter økoandel; 11; 10%

Bælgfrugter; - ; 0%

øntsager økoandel; 34; 31%

Her ses en 100 % økologiske bælgfrugter og en vis andel af
økologiske grøntsager – dog med rum for forbedring i
forhold til eksisterende udvalg af økologiske grøntsager.

Bæredygtighedspotentiale:

Grøntsager; 65 ; 59%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til dyrevelfærd, mere
natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand og det
miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk
foder og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger
sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde
mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-udenrester-af-sproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Nødder udenlandsk/væksthus;
0,00; 0%
Frugt, udenlandsk/væksthus;
Frugt i dansk sæson; 0,00; 0%
0,00; 0%
Nødder i dansk sæson; 0; 0%
Grønt i dansk sæson; 11,20;
10%

Grønt, udenlandsk/væksthus;
97,95; 90%

Restauration #2

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Her ses en klar overvægt af grønt, der er udenlandsk
og/eller produceret i væksthus. En ganske lille andel af
grøntsagerne følger dansk sæson, denne andel er hvidløg
købt fra Kina og der er derfor rum for en udskiftning til
alternativer produceret i Danmark. Så alt i alt er der stort
potentiale i at bruge den danske sæson i højere grad og
undgå råvarer dyrket i væksthus

Restauration #2

6a. Processering (frugt/grønt)

Frugt Halvfabrikata; 0; 0%

Frugt tørret; 0; 0%

Frugt Frost; 0; 0%

Grønt Snit; 22; 20%

Frugt Snit; 0; 0%

Nødder tørret; 0; 0%
Frugt Frisk; 0; 0%

Grønt tørret; 0; 0%
Grønt Halvfabrikata; 0; 0%

Grønt Frost; 61; 56%

Nødder
Snit; 0;
0%
Grønt Frisk; 26; 24%

Her ses en overvægt af grønt på frost.
Disse varer er dog hovedsageligt
pommes frites, ærter og bønner og
udgør derfor ikke råvaretyper der med
umiddelbar fordel kunne købes friske.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #2

6b. Processering, kød
Fisk, anden
processering; 0,35;
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Her ses hovedsageligt frossent fisk eller
skaldyr og der kunne med fordel kigges
på alternative arter, der kunne
opdrættes i Danmark eller fanges i
farvande i en nærhed, der ikke krævede
nedfrysning.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Fisk, Frost; 36,02;
99%

Restauration #2

7a. Oprindelse, alle råvarer

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være
opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og
standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer
og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper
kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med
andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerstklimaaftryk ).

Thailand; 3

Spanien; 0

Kina; 0

Her ses en meget stor andel af råvarer uden oprindelsesland.
Lidt under halvdelen af råvarerne i denne kategori er pommes
frites. Dette kan således et eksempel på at der ved halv- og
helfabrikata kan være problemer med sporbarhed og dermed
forsikringen om at råvarerne er produceret med hensyntagen
til klima og miljø.

Italien; 6

Israel; 2

Holland; 15

Danmark; 32

Ikke angivet; 139
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Restauration #2

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Ikke angivet; 51

Thailand; 3

Spanien; 0,35

Kina; 0,2

Italien; 6

Israel; 1,6

Holland; 15

Danmark; 32
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport
af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk
og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har
frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarernestoerst-klimaaftryk ).

Her ses en meget stor andel af råvarer
uden oprindelsesland. Hovedparten af
råvarerne i denne kategori er pommes
frites. Dette kan således et eksempel på
at der ved halv- og helfabrikata kan være
problemer med sporbarhed og dermed
forsikringen
om at råvarerne er
60
produceret med hensyntagen til klima
og miljø.

Restauration #2

7c. Oprindelse, kød

Ikke angivet; 36,37
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Kategoriseringen af oprindelse for fisk og skaldyr er,
trods muligheden for opdræt på land, ikke så
udbredt hos leverandørerne. Er der tale om
vildtfanget fisk er kategoriseringen naturligvis ikke
kompatibel med de gængse landekoder og derfor
potentielt svær at integrere i
leverandørsystemerne.

40

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af
udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til
at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af
råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog
har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #2

8. Kødfordeling
MSC Hummerkød; 4,77;
13%

Tiger Rejer, panerede, rå; 1,25; 4%

I denne restauration er der udelukkede gjort brug af
kødkategorien fisk og skaldyr.
Her giver det mening at påpege brugen af hummer, der
har en meget stor klimabelastning – langt større end
den for oksekød, hvorfor der med fordel kunne kigges på
alternativer.
MSC Kullerfilet; 30; 83%
Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
denne restauration fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #2

9. Økologisk Kødfordeling
MSC Hummerkød; 4,77;
13%

Tiger Rejer, panerede, rå; 1,25; 4%

MSC Kullerfilet; 30; 83%

Her er ses ingen økologicertificeringer, dog en fin
overvægt af MSC certificeret fisk og skaldyr. MSCcertificeret fiskeri har fået sin påvirkning af hhv.
fiskebestande og disses økosystemer vurderet.

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

Restauration #2

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

Her ses en overvægt af fisk/skaldyr som proteinkilde
sammen med en mindre del af bælgfrugter. Ses på EATLancets anbefalinger til råvarefordeling kunne der med
fordel skæres ned på mængden af fisk til fordel for flere
plantebaserede proteinkilder.
Kød; 0
Nødder; 0

250

Bælgfrugter; 11

200

150

100
Fisk; 36

50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Restauration #2
Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Restauration #2

11. Mejeriprodukter
1
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0,7
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Lavintensive mælkeproduker Højintensive mælkeprodukter
1:1
10:1

Her er ikke noget at vise da denne restauration ikke har indkøbt mejeriprodukter i perioden.

Restauration #3

Restauration #3 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #3

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #3

1. Råvarefordeling

Denne restauration har en meget stor andel af
cerealier og mejeri. Bruges EAT-Lancets Planetary
Health Diet som reference er der rum for
nedsættelse af disse råvaregrupper til fordel for
mere frugt/grønt.

Øvrige; 35 ; 2%
Drikkevarer; 359 ; 18%

FrugtGrønt; 663 ; 34%

OlieFedt; 7 ; 0%
FiskSkaldyr; 4 ; 0%

Æg; 73 ; 4%
OlieFedt 7 0%
FiskSkaldyr 4 0%

Øvrige
35 2%

Råvarefordeling u. drikkevarer

Æg 73 5%

FrugtGrønt 663
41%

Mejeri 418 26%

Mejeri; 418 ; 21%

Kød; 2 ; 0%

Cerealier; 422 ; 21%

Kød 2 0%

Cerealier 422
26%

Restauration #3

2. Økologisk råvarefordeling
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I alle råvaregrupper er der rum for større økologiandele,
specielt i frugt/grønt og cerealier hvor der er et betydeligt
udvalg af økologiske produkter på markedet.
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Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #3

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava 50 7%

Nødder 50 7%

Grøntsager 300 45%
Frugt 200 30%

Bælgfrugter 75 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #3

3. Grøntfordeling

Plantefars/drik 66
Grøntsager 159
Nødder 14

Her ses en meget stor overvægt af frugt i forhold til grøntsager
og bælgfrugter, der derfor med fordel kunne øges.

Bælgfrugter 12

Frugt 411

Restauration #3

4. Økologisk Grøntfordeling

Plantefars/drik økoandel
30,492
Nødder økoandel 0

Her ses et stort rum for forbedring hvad angår
økologiandelen af både frugt og grøntsager. Ca.
halvdelen af de indkøbte mængder af bælgfrugter
og plantefars/drik er økologiske og kan med fordel
også øges.

Plantefars/drik 36

Nødder 14

Frug økoandel 3,075

Grøntsager 150

Grøntsager økoandel 9,24

Frugt 408

Bælgfrugter 6

Bæredygtighedspotentiale:

Bælgfrugter
økoandel
5,64

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder,
som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Nødder i dansk sæson 0
0%

Nødder
udenlandsk/væksth
us 14 2%

Frugt i dansk sæson 0 0%

Grønt,
udenlandsk/væksthus
171 26%

Her ses et meget stort potentiale for i højere grad at
benytte sig af dansk frugt og grønt.

Frugt,
udenlandsk/væksthus
411 64%

Grønt i dansk sæson 50
8%

Restauration #3

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Restauration #3

6a. Processering (frugt/grønt)

Frugt Snit; 0; 0%
Frugt tørret; 14; 2%

Nødder tørret; 14; 2%
Nødder Snit; 0; 0%

Frugt Halvfabrikata; 1; 0%
Frugt Frost; 0; 0%
Grønt Frisk; 150; 25%

Her ses en fin overvægt af friske
grøntsager og frugt og små mængder af
halvfabrikata og frosne grøntsager.

Grønt Halvfabrikata; 0; 0%
Grønt Frost; 0; 0%
Grønt tørret; 21; 4%
Grønt Snit; 0; 0%

Frugt Frisk; 397; 67%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at
afdække relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer
på bekostning af friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør
tages højde for energi til nedfrysning, frys under transport og lagring
både eksternt og internt i restaurationen. Store andele af frugt/grønt på
frost er typisk en indikator på manglende stillingtagen til sæson og
bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede råvarer
fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af mange og
ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe sporbarhed
og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #3

6b. Processering, kød

Den relativt lille mængde kød fordeler
sig hovedsageligt på frisk fisk/skaldyr og
nogle forskellige typer af kødpålæg –
primært pølse.

Svin, fjerkræ, , anden
processering; 2; 36%
Fisk, Frisk; 3; 53%

Okse, lam, anden
processering; 0; 0%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Svin, fjerkræ, Frisk; 0; 0%
Svin, fjerkræ, Halvfabrikata; 0;
0%

Okse, lam Halvfabrikata; 0;
0%
Okse, lam Frisk; 0; 0%
Fisk, Halvfabrikata; 1; 11%

Restauration #3

7a. Oprindelse, alle råvarer
Her ses en flot overvægt af danske råvarer.

Den store andel af råvarer fra Frankrig er i dette tilfælde hovedsageligt
halv- eller helfabrikerede Croissanter og Pain au Chocolat. Her kunne man
med fordel kigge på dansk produceret bagværk.
Ikke angivet; 917
USA; 16
Tyskland; 15
Tyrkiet; 6
Thailand; 24
Sverige; 15
Spanien; 0,5
San Marino; 6
Portugal; 3
Pakistan; 1
Kina; 6
Japan; 2
Italien; 6
Grækenland; 1
Frankrig; 203
Filippinerne; 2

Danmark; 719

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport
af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk
og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt
et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarernestoerst-klimaaftryk ).

Chile; 4
Canada; 3
Bolivia; 0,7
Belgien; 32
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Restauration #3

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Her ses en overvægt af frugt/grønt hvor
oprindelseslandet ikke er kendt.
Sammenstillet med diagram 5 om dansk
sæson tyder på, at der er rum for indkøb af
mere dansk både frugt og grønt.

Ikke angivet; 555

USA; 14
Tyskland; 1,6
Tyrkiet; 5,7

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport
af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk
og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har
frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarernestoerst-klimaaftryk ).

Thailand; 24

Sverige; 14,5
Pakistan; 1
Kina; 2
Japan; 1,7
Italien; 4
Filippinerne; 1,5
Chile; 4
Canada; 3
Belgien; 30
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Restauration #3

7c. Oprindelse, kød

Overvægten af kød, i dette tilfælde kødpålæg uden
angivelse af oprindelsesland kan være et eksempel
på, at der ved halv- og helfabrikata kan være
problemer med sporbarhed og dermed forsikringen
om at råvarerne er produceret med hensyntagen til
klima og miljø.

Tyskland; 0,5

Spanien; 0,5

Ikke angivet; 1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af
fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens
CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i
mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concitobloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #3

8. Kødfordeling

Her er mængderne for små til at kommentere på
fordelingen.

Svin, fjerkræ, ; 2

Okse, lam; 0

Fisk; 3,6

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
denne restauration fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #3

9. Økologisk Kødfordeling

Ud af den beskedne mængde af kød er intet af det
økologisk. Det er derfor oplagt, når der blot handles så
få kødprodukter at vælge økologien til.

Svin, fjerkræ,
øko; 0; 0%

Svin, fjerkræ, ; 2;
36%

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
Fisk; 3,6; 64%

Fisk øko; 0; 0%

Okse, lam; 0; 0%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

Restauration #3
Her ses nødder spille en lige så stor rolle som
bælgfrugter som proteinkilde. Ses på EATLancets anbefalinger til råvarefordeling
kunne der med fordel øge mængden af
plantebaserede proteinkilder.
Fisk; 3,6; 12%

250
Kød; 2,0; 7%

Bælgfrugter; 9,9;
34%

200

150

100

50

0

nødder; 14,00 ;
47%

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende
niveau. Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som
rettesnor skal de plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra
kød.

Restauration #3

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

1. Råvarefordeling u. drikkevarer (kg, procent)

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%

Mejeri 418
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Restauration #3

11. Mejeriprodukter

11.a Afledt Råvarefordeling - reelt mælkeforbrug
350

OlieFedt; 7 ; 0%

300

FiskSkaldyr; 4 ; 0%

Øvrige; 35 ; 1%
FrugtGrønt; 663 ;
23%

Æg; 73 ; 3%
250

200

150

100

Cerealier; 422 ; 1
Mejeri; 1.673 ; 58%

50
Kød; 2 ; 0%

0

Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ser det ud til at de
fordelingsmæssigt ligner hinanden. Kigger man typen af mælkeprodukter er det vigtigt at medregne de højintensive
mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 30% af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må derfor i værste fald
påregnes en faktor 10 på 30% af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor vist
11a. bliver en del større.
Herudover kunne man med fordel overveje at udskifte de mindre mælkeintensive produkter med plantebaserede
alternativer.

Restauration #4

Restauration #4 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #4

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #4

1. Råvarefordeling

Drikkevarer 23 1%

Øvrige 119 3%

Denne restauration har en meget stor andel af kød
og olie/fedt kategorien. I dette tilfælde er her tale
om 360 stk. 250g smør. Bruges EAT-Lancets
Planetary Health Diet som reference er der rum for
nedsættelse af disse råvaregrupper til fordel for
mere frugt/grønt og cerealier.

FrugtGrønt 1.485
34%
OlieFedt 553 13%
FiskSkaldyr 170 4%

Æg 107 2%
Mejeri 437 10%

Cerealier 283 7%

Kød 1.132 26%

2. Økologisk råvarefordeling
1.600
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1.200

Restauration #4

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte
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I denne restauration bliver der købt meget få økologiske
varer i alle råvaregrupper og der er derfor et betydeligt
rum for større økologiandele. Dette gør sig specielt
gældende i frugt/grønt og cerealier hvor der er et stort
udvalg af økologiske produkter på markedet.

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #4

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava 50 7%

Nødder 50 7%

Grøntsager 300 45%
Frugt 200 30%

Bælgfrugter 75 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #4

3. Grøntfordeling

Frugt 129

Nødder 19

Bælgfrugter 55

Grøntsager 1.282

Her ses en meget stor overvægt af grønt i forhold til frugt.
Dette passer fint til restaurantens koncept. Bælgfrugter fylder
ikke meget og kunne med fordel øges for at erstatte en del af
kødet.

Restauration #4

4. Økologisk Grøntfordeling
Nødder 19
Nødder økoandel 0 Plantefars/drik Frug økoandel 32,2

Plantefars/drik økoandel 0

Bælgfrugter økoandel 0
Frugt 97
Bælgfrugter 55
Grøntsager økoandel 6,5

Her ses et stort rum for forbedring hvad angår
økologiandelen af både frugt og grøntsager. Især
ved grøntsagerne kunne der med fordel startes
med de grove varianter, hvor der er et betydeligt
udvalg af økologiske produkter på markedet.
Samlet ØKO andel 3%

Bæredygtighedspotentiale:
Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for
den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har
adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder
og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og
forebygger sygdomme.

Grøntsager 1.275

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Frugt i dansk sæson
Nødder i dansk sæson32,8 2%
Nødder
udenlandsk/væksthus
19,0 1%

0,0 0%

Restauration #4

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at
afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens frugt/grønt og vil
således indirekte sige noget om potentialet for brugen af lokale danske
producenter. Brugen af lokale, danskproducerede råvarer forkorter vejen
mellem produkt og gæst og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men
også en styrkelse af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget
efterspørgsel. Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå råvarernes
klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en klogere
efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet certificerings- og
standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og dyrevelfærd.

Frugt,
udenlandsk/væksthus
96,5 7%

Grønt,
udenlandsk/væksthus
488,6 33%

Der købes her en stor grad af råvarer i dansk sæson. Her ses
dog stadigt et potentiale for i højere grad at benytte sig af
dansk frugt og grønt produceret på friland.

Grønt i dansk sæson
848,2 57%

Det er dog ikke tydeligt i data om hvorvidt råvarerne, der
findes i dansk sæson i november rent faktisk også er
produceret i Danmark (se diagram 7b).

Restauration #4

6a. Processering (frugt/grønt)

Frugt
Frost;
25; 2%

Frugt tørret; 20; 1%
Frugt Halvfabrikata; 1; 0%

Frugt Snit; 0; 0%
Nødder tørret; 19; 1%
Nødder Snit; 0; 0%

Her ses en stor del af frosne grøntsager.

Grønt Snit; 0; 0%
Frugt Frisk; 84; 6%
Grønt tørret; 55; 4%

Grønt Halvfabrikata; 84; 6%
Grønt Frisk; 661; 44%

Grønt Frost; 536; 36%

Disse varer er dog hovedsageligt
pommes frites og bær og udgør derfor
ikke råvaretyper der med umiddelbar
fordel kunne købes friske.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #4

6b. Processering, kød
Fisk, Frisk; 136,34; 11%
Okse, lam, anden processering; 0; 0%

Fisk, Halvfabrikata; 20; 2%
Fisk, Frost; 13; 1%

Okse, lam Halvfabrikata; 225; 17%

Okse, lam Frisk; 263; 20%

Ud af den relativt store mængde svin og
Fisk, anden processering; 0; 0%
fjerkræ kommer alt enten fra frost ( obs.
en stor del kg. er andeskrog) ellers er
Svin, fjerkræ, Frisk; 0; 0%
det halvfabrikata, såsom bacon eller
Svin, fjerkræ, Halvfabrikata; 147; 11% skinke. Det processerede okse/lam er
formede bøffer. Fisken er hovedsageligt
frisk.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.
Svin, fjerkræ, , Frost; 497; 38%

Restauration #4

7a. Oprindelse, alle råvarer

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være
opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder
i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder.
Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10
pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange
tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog
har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Israel; 1
Chile; 46
Spanien; 120
Polen; 5

Egypten; 8
Storbritanien; 75

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos én leverandør og kan således
ikke fremhæves.

Kina; 10
Norge; 18
Italien; 24
Holland; 168

Danmark; 842
ikke angivet; 2991
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Restauration #4

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på
bæredygtighed og oprindelse skal man være
opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljøog evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at
håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er
vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af
råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2
aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2
aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori.
Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet
med andre råvaretyper (https://concito.dk/concitobloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Israel; 1
Ikke angivet; 829

Chile; 46
Spanien; 120
Polen; 5

Egypten; 8
Storbritanien; 75

Den meget store andel af råvarer i
kategorien frugt/grønt uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos én leverandør og kan
således ikke fremhæves.

Kina; 10
Italien; 23

Holland; 154
Danmark; 214
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Restauration #4

7c. Oprindelse, kød

Alt okse og kalv indkøbt i perioden, er dansk
produceret.

Danmark; 488

Ikke angivet; 644
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være
opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og
standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer
og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper
kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i
denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre
råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Resten, fjerkræ og svineprodukter er uden
angivelse af oprindelsesland og i øvrigt
kategoriseret som halvfabrikata. Det kan være et
eksempel på, at der ved halv- og helfabrikata kan
være problemer med sporbarhed og dermed
forsikringen om at råvarerne er produceret med
hensyntagen til klima og miljø.

Restauration #4

8. Kødfordeling
Fisk; 169,64; 13%

Der indkøbes en stor andel fra okse og lam kategorien.
Der kunne med fordel vælges en højere grad af svin og
fjerkræ som er mindre klimabelastende.

Svin, fjerkræ, ; 644;
50%

Okse, lam; 488; 37%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
denne restauration fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #4

9. Økologisk Kødfordeling

Svin, fjerkræ øko; 1;
0%

Fisk øko; 0; 0%
Fisk; 170; 13%

Der købes næste intet økologisk kød, dette kunne med
fordel øges i alle kategorier.

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.

Svin, fjerkræ, kanin;
644; 50%

Okse, lam; 488; 37%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

Okse, lam øko; 0;
0%

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

250

Restauration #4
Ses på EAT-Lancets anbefalinger til
råvarefordeling kunne der med fordel øges
mængden af plantebaserede proteinkilder,
så som nødder og bælgfrugter, da de
plantebaserede i høj grad skal overgå de
kødbaserede proteinkilder.
Fisk; 170

Bælgfrugter; 55
nødder; 19

200

150

100

50

0

Kød; 1132

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

Restauration #4

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

1. Råvarefordeling

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Mejeri; 437 ; 10%

Restauration #4

11. Mejeriprodukter
350

11a. Afledt råvarefordeling - reelt mælkeforbrug
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33%
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Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes denne restauration kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ser det ud til at
denne restauration ligger en smule under anbefalingerne fordelingsmæssigt. Kigger man typen af mælkeprodukter er
det dog vigtigt at medregne de højintensive mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 33 % af mejeriforbruget) som
f.eks. ost. Her må derfor i værste fald påregnes en faktor 10 på 33 % af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den
reelle mælkemængde, som derfor bliver en del større.

Restauration #5

Restauration #5 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #5

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #5

1. Råvarefordeling

Drikkevarer, 262, 3%

Æg, 72, 1%

Øvrige,
386,…

OlieFedt
, 468,
5%

Mejeri, 729, 9%
FrugtGrønt, 3679,
44%

Kød, 2224, 26%

Cerealier, 555, 7%

Denne restauration har en meget stor andel af
kød. Bruges EAT-Lancets Planetary Health Diet som
reference er der rum for nedsættelse af kødet til
fordel for mere frugt/grønt og cerealier.

Restauration #5

2. Økologisk råvarefordeling

3000

Indenfor mejeri er økologiandelen høj. Der købes også en
del økologisk grønt/frugt. I de andre råvaregrupper er der
en del rum for køb af mere økologi, specielt i cerealier,
kød, fedt og æg.
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Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte
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3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #5

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava; 50; 7%

Nødder; 50; 7%

Grøntsager; 300; 45%
Frugt; 200; 30%

Bælgfrugter; 75; 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #5

3. Grøntfordeling
Nødder; 57; 2%
Frugt; 189; 5%

Plantefars/drik; 20; 1%

Her ses en meget stor overvægt af grønt i forhold til frugt.
Dette passer fint til denne restaurations koncept. Men
bælgfrugter kunne med fordel øges for at erstatte en del af
kødet (se diagram 10. Proteinfordeling).

Bælgfrugter; 276; 7%

Grøntsager; 3137; 85%

Restauration #5

4. Økologisk Grøntfordeling
Nødder; 57 ; 2%
Nødder økoandel; - ; 0%
Frug økoandel; 40 ; 1%

Plantefars/drik; 12 ; 0%
Plantefars/drik økoandel; 8 ; 0%

Bælgfrugter økoandel; 38 ; 1%
Frugt;
149 ;
4%
Bælgfrugter; 238 ; 7%

Her ses et stort rum for forbedring hvad angår
økologiandelen af især frugt og bælgfrugter, hvor
der er et betydeligt udvalg af økologiske produkter
på markedet. Restaurationens andel her af
økologiske varer er meget lav.
Også grøntsagerne kunne der med fordel vælges
flere økologiske.

Grøntsager; 1.766 ; 48%

Bæredygtighedspotentiale:

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for
den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har
adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder
og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og
forebygger sygdomme.

Grøntsager økoandel; 1.372 ; 37%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Frugt i dansk sæson 30 1%
Nødder eksotisk/væksthus 57
2%
Nødder i dansk sæson 0 0%

Frugt, udenlandsk/væksthus
159 4%

Restauration #5

Der købes her en stor grad af råvarer, der enten er
produceret i væksthus eller er fra udlandet. Her ses et
potentiale for i højere grad at vælge dansk frugt og grønt
produceret på friland.

Grønt i dansk sæson 1439 39%

Grønt, udenlandsk/væksthus
1974 54%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Restauration #5

6a. Processering (frugt/grønt)
Frugt Halvfabrikata; 76; 2%
Frugt Frost; 25; 1%
Grønt Snit; 50; 1%

Frugt tørret; 0; 0%
Nødder
Snit; 0;
Nødder tørret; 57; 2% 0%
Frugt Snit; 0; 0%

Her ses en overvægt af friske
grøntsager og relativt små mængder af
halvfabrikata. Her ses dog en stor del af
frosne grøntsager. Disse varer er dog
hovedsageligt pommes frites og udgør
derfor ikke råvaretyper der med
umiddelbar lethed kunne købes friske.

Frugt Frisk; 88; 3%
Grønt tørret; 0; 0%
Grønt Halvfabrikata; 100; 3%

Grønt Frost; 788; 23%

Grønt Frisk; 2199; 65%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #5

6b. Processering, kød

Fisk, anden
processering; 0
Svin, fjerkræ, Frost;
230

Okse, lam Frisk; 714

Svin, fjerkræ,
Halvfabrikata; 318

Her ses en fin overvægt af frisk kød
frem for processeret.

Okse, lam, anden
processering; 0

Okse, lam
Halvfabrikata; 0; 0%

Svin, fjerkræ, Frisk;
961

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Restauration #5

7a. Oprindelse, alle råvarer

Her ses en meget stor andel af råvarer uden
oprindelsesland. I det, der er opgivet ses en stor
del af danske råvarer.

Uruguay; 686
Tyskland; 19
Thailand; 1
Sydafrika/Tyrkiet; 35
Spanien/Tyskland; 51
Spanien; 263
Polen/Lithauen; 8
Marokko; 1
Kina/Peru; 28
Kina; 16
Kenya; 3
Italien/Tyskland; 1
Italien/Spanien/Tyskland;
7
Italien/Danmark; 8
Italien; 302
Israel/Spanien/Kenya; 13
Israel/Spanien; 1
Israel/Portugal/Tyskland; 0
Israel/Danmark; 1
Grækenland…

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af
udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og
standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at
håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at
bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun
udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet
frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af
råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne
varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet
med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Holland; 123
Frankrig; 4 Frankrig/Holland; 15
Egypten; 2

Ukendt; 4133
Danmark; 2629

Danmark/Holland; 20
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Restauration #5

7b. Oprindelse, Frugt/grønt
Der ses en fin overvægt af dansk frugt/grønt og en mindre
del fra Europa og meget lidt udenlandsk frugt og grønt
herunder fx. grapefrugt fra Sydafrika/Tyrkiet og hvidløg fra
Kina.

Tyskland; 19
Thailand; 1
Sydafrika/Tyrkiet; 35
Spanien/Tyskland; 51
Spanien; 259
Polen/Lithauen; 8
Marokko; 1

Der er dog en stor del, hvor der ikke er angivet
oprindelsesland.

Kina/Peru; 28
Kina; 11

Kenya; 3
Italien/Tyskland; 1

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være
opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det
er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde
over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har
frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concitobloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Italien/Spanien/Tyskland; 7
Italien/Danmark; 8
Italien; 291
Israel/Spanien/Kenya; 13
Israel/Spanien; 1
Israel/Portugal/Tyskland; 0
Israel/Danmark; 1
Grækenland; 6

Frankrig; 4

Frankrig/Holland; 15

Holland; 123

Egypten; 2
Danmark; 1404

Danmark/Holland; 20

Ikke angivet; 1367
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Restauration #5

7c. Oprindelse, kød

En stor del af det indkøbte kød er Dansk produceret
fx revelsben. Der ses dog også en stor del med lang
transport og køl så som oksecuvette fra Uruguay

7.c Oprindelse kød

Her kunne man med fordel kigge på oksekød
produceret i større geografisk nærhed af Danmark
samt sikre sig, at der bliver benyttet foder, der ikke
har medført afskovning.

Ukendt; 631

Uruguay; 686

Dk; 907
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af
fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens
CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i
mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concitobloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #5

8. Kødfordeling
Fisk; 0

Okse, lam; 714

Svin, fjerkræ; 1510

Her er en fin overvægt af de, sammenlignet med
andre kødtyper, mindre klimabelastende kødtyper.
Dog skal begge kødtyper betydeligt reduceres hvis
råvarefordelingen skal nærme sig den EAT-Lancet
anbefalede ”Planetary Health Diet”.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
restaurationernes fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #5

9. Økologisk Kødfordeling

Der ses ikke indkøbt økologi i denne kategori
hvorfor der må siges at være absolut rum for
forbedring.

Svin, fjerkræ øko; 0; 0%
Fisk; 0; 0%

Fisk øko; 0; 0%

Okse, lam; 714; 32%

Svin, fjerkræ; 1510; 68%

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet
høje krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer
bliver passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder, som er
bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
Okse, lam øko; 0; 0% fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk
certificering hvorfor miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i
samme grad som ved landgående dyr kan beskrive forskellen mellem økologiske
og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i høj grad, at vildfangede fisk
i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært målbar
miljøpåvirkning.

Restauration #5

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

Ses på EAT-Lancets anbefalinger til råvarefordelingen kunne der med
fordel øges mængden af plantebaserede proteinkilder, såsom nødder
og bælgfrugter, da de plantebaserede proteinkilder bør overstige
proteinkilder fra kød. En øgning af de plantebaserede proteiner skulle
ske på bekostning af en stor reduktion i de kødbaserede.
Fisk; 0; 0%

250

Bælgfrugt; 276;
11%
Nødder; 57; 2%

200

150

100

Kød; 2220; 87%
50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget restaurationen
benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin menuplanlægning og indikerer hvor
restaurationen befinder sig på rejsen mod at sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget
tilstrækkeligt bør der sideløbende holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et
passende niveau. Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

Restauration #5

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%
Grøntsager; 300; 23%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i disse
250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til at
producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor der
ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt –
eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af mælkeintensive
produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalent-forbrug med en
faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de højintensive
mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre mælkeintensive
produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%
Kartoffel of casava; 50; 4%

1. Råvarefordeling
Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Mejeri; 729;
9%

Restauration #5

11. Mejeriprodukter
800

11a. Afledt råvarefordeling - reelt mælkeforbrug

700
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mejeri
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0
Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ligger dennes andel en
smule under. Kigger man typen af mælkeprodukter er det vigtigt at medregne de højintensive mælkeprodukter (der i
dette tilfælde udgør hele 99 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må derfor i værste fald påregnes en faktor 10 på
99 % af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor bliver en betydeligt større.

Restauration #6

Restauration #6 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er angivet
andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #6

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #6

1. Råvarefordeling

Øvrige; 110 ; 3%
Æg; 76 ; 2%
Mejeri; 180 ; 5%

OlieFedt;
200 ; 5%

Kød; 42 ; 1%

Denne restauration køber en meget stor andel af
frugt og grønt. Mejeri og kødmængderne er her
meget små og ligger fint indenfor skiven hvad
angår EAT-Lancet anbefalingerne til
råvarefordeling.

Cerealier; 459 ; 12%

FrugtGrønt; 2.693 ;
72%

Restauration #6

2. Økologisk råvarefordeling
3.000

2.500

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

2.000

1.500

1.000

Der er et jævnt indkøb af økologi hen over kategorierne. I
kategorien kød er der slet ikke valgt økologi. Ved så små
mængder som er tilfældet ved denne restauration kunne
dette være et oplagt indsatsområde.
Samlet ØKO andel 54%

500

-

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #6

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava; 50; 7%

Nødder; 50; 7%

Grøntsager; 300; 45%
Frugt; 200; 30%

Bælgfrugter; 75; 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #6

3. Grøntfordeling
Frugt; 77 ; 3%
Bælgfrugter; 117 ; 4%

Nødder; 10 ; 0%

Her ses en stor overvægt af grøntsager i forhold til frugt og
bælgfrugter. I forhold til proteinindholdet i maden kunne der
med fordel implementeres flere bælgfrugter.

Grøntsager; 2.490 ; 93%

Restauration #6

4. Økologisk Grøntfordeling
Nødder 9 0%

Plantefars/drik
- 0%
Bælgfrugter økoandel 74 Nødder økoandel 1 0%
Plantefars/drik økoandel
Frug økoandel 21 1%
3%
0 0%
Frugt 56 2%
Bælgfrugter 43 2%

Grøntsager 1.174 43%

Grøntsager økoandel
1316 49%

I kategorien grøntsager og bælgfrugter er
økologiandelen på ca. 50 %. Der er betydeligt rum
for forbedring på økologiandelene for frugt og den
resterende andel af grøntsager og bælgfrugter.

Bæredygtighedspotentiale:

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder,
som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Frugt i dansk sæson; 14;
1% 0;
Nødder i dansk sæson;
Nødder,
0%
udenlansk/væksthus; 10;
0%

Frugt,
udenlansk/væksthus; 63;
2%

Grønt i dansk sæson; 881;
33%

Grønt,
udenlansk/væksthus;
1725; 64%
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Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Der er en overvægt af udenlandsk frugt/grønt
eller frugt/grønt fra væksthus. Der kan med
fordel vælges flere danske råvarer i sæson.

Restauration #6

6a. Processering (frugt/grønt)

Frugt tørret; 0
Frugt
Halvfabrikata;
31
Frugt Frost; 4
Grønt Snit; 305
Frugt Frisk; 37

Frugt Snit; 5
Nødder tørret; 10
Nødder Snit; 0

Her ses en fin overvægt af friske
grøntsager og relativt små mængder af
halvfabrikata og frosne grøntsager. En
stor del af de frosne råvarer er her
frosne edamame bønner fra Kina.

Grønt tørret; 117

Grønt Halvfabrikata; 105

Grønt Frost; 194

Grønt Frisk; 1887

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #6

6b. Processering, kød

Fisk, Frisk; 0 Okse, lam Halvfabrikata; 0
Okse, lam Frisk; 4

Svin, fjerkræ, Halvfabrikata; 0

Fisk, anden processering; 0

Okse, lam, anden processering;
0
Fisk, Frost; 0

Fisk, Halvfabrikata; 0

Svin, fjerkræ, , Frost; 0

Samtlige mængder af det indkøbte kød
er frisk.

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.
Svin, fjerkræ, Frisk; 38

Restauration #6

7a. Oprindelse, alle råvarer

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse
skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og
evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes
kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at
bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca.
10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er
derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt
klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerstklimaaftryk ).

Indonesien; 20
USA; 2
Thailand; 2
Nederlandene; 159
Marokko; 52
Kenya; 9
Israel; 22
Frankrig; 22
Egypten; 16
Tyskland; 15
Spanien; 492
Polen; 64
Peru; 53
Kina; 47

Her ses en meget stor andel af råvarer uden
oprindelsesland. For råvarer med kendt
oprindelsesland ses en stor del af danske
råvarer.

Belgien; 10
Costa Rica; 11
Sydafrika; 7
Italien; 531
Tyrkiet; 30

Sverige; 70
Storbritanien; 12
Danmark; 1008
Canada; 24
Ikke angivet; 1083
0
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Restauration #6

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være opmærksom
på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er
vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde over
50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et
lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetterfoedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

USA; 2
Thailand; 2
Nederlandene; 158
Marokko; 52
Kenya; 9
Israel; 22
Frankrig; 22

Egypten; 16
Tyskland; 15
Spanien; 492

Her ses en fin overvægt af frugt/grønt fra
Danmark. Dog ses store mængder fra
væksthusintensive lande som Spanien og
Holland.

Polen; 64

Peru; 15
Kina; 39
Belgien; 10
Costa Rica; 11
Sydafrika; 7

Italien; 394
Danmark; 988

Canada; 24
Ikke angivet; 276
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Restauration #6

7c. Oprindelse, kød

Ikke angivet; 42

0

10

20

30

40

Oprindelse er ikke opgivet. Hvis dette er et billede
på at man fra indkøbets side ikke er klar over
oprindelsesland, kunne der, når der er tale om så
små mængder, med fordel kigges på både
oprindelse og produktionsforhold.

50

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være opmærksom på
niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og
landenes kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport
af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet
frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #6

8. Kødfordeling
Fisk; 0,00; 0%
Okse, lam; 4; 10%

Her ses en fin overvægt af de relativt mindre
klimabelastende kødtyper overfor de kødtyper med
meget høj klimabelastning.

Svin, fjerkræ, ; 38;
90%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
restaurationernes fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #6

9. Økologisk Kødfordeling
Fisk øko; 0
Svin, fjerkræ, øko; 0

Fisk; 0

Okse, lam; 4

Intet af det indkøbte kød er økologisk.

Okse, lam øko; 0

Da meget små mængder af kød giver et
betydeligt rum for højere andel af økologi.

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden
tillader det og får økologisk foder og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes
velbefindende og forebygger sygdomme.

Svin, fjerkræ, ; 38

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering
hvorfor miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som
ved landgående dyr kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske
certificerede fisk. Dette skyldes i høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have
et højt dyrevelfærd og en relativ svært målbar miljøpåvirkning.

Restauration #6

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

250

Overvægten af plantebaserede proteinkilder her, på
bekostning af de kødbaserede, er rigtig fin. Ses på den
overordnede råvarefordeling (diagram 1) er der dog en
meget lille andel af bælgfrugter hvorfor man med fordel
kunne kigge på om der er tilstrækkelige med
proteinkilder her.
Fisk; 0
Kød; 42

200

150

100

Nødderr; 10
Bælgfrugter;
117

50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

Restauration #6

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mejeri 180
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

1. Råvarefordeling

Restauration #6

11. Mejeriprodukter
140

11.a Afledt Råvarefordeling - reelt mælkeforbrug

120

100

80
Mejeri; 1.424 ; 28%

60

40

20

0
Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ser det ud til at dennes
ligger en smule under anbefalingerne fordelingsmæssigt. Kigger man typen af mælkeprodukter er det dog vigtigt at
medregne de højintensive mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 69 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må
derfor i værste fald påregnes en faktor 10 på 69 % af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle
mælkemængde, som derfor bliver en del større.

Restauration #7

Restauration #7 teknisk rapport
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #7

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #7

1. Råvarefordeling

Her ses en overvejende pæn råvarefordeling i
forhold til EAT-Lancet anbefalingerne dog med en
stor del kød, der med fordel kunne vige pladsen for
mere grønt.

Øvrige; 1.321 ; 5%
Drikkevarer; 143 ; 1%

FiskSkaldyr; 631 ; 2%

OlieFedt;
1.443 ;
6%

Æg; 423 ; 2%

Mejeri; 1.003 ; 4%

FrugtGrønt; 11.730 ;
47%

Kød; 4.095 ; 16%

Cerealier; 4.390 ; 17%

Restauration #7

2. Økologisk råvarefordeling
14.000

12.000

10.000

8.000

Økologiandelen i dette råvareindkøb er
bemærkelsesværdig lille og kunne med fordel øges over
hele linjen.
Samlet ØKO andel 1%

6.000

4.000

2.000

-

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #7

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava; 50; 7%

Nødder; 50; 7%

Grøntsager; 300; 45%
Frugt; 200; 30%

Bælgfrugter; 75; 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #7

3. Grøntfordeling
Nødder; 27 ; 0%
Frugt; 751 ; 6%

Plantefars/drik; 68 ; 1%

Her kunne med fordel øges andelen af bælgfrugter og nødder
hvis der sammenlignes med EAT-Lancets frugt/grønt fordeling.
Dette vil give god mening, hvis mængderne af kød samtidig
skæres ned.

Bælgfrugter; 368 ; 3%

Grøntsager; 10.517 ; 90%

Restauration #7

4. Økologisk Grøntfordeling
Nødder økoandel; 0; 0%
Frug økoandel; 0; 0%

Nødder; 27 ; 0%

Plantefars/drik; 68 ; 1%
Plantefars/drik økoandel; 0; 0%

Bælgfrugter økoandel; 0; 0%
Bælgfrugter; 368 ; 3%

Frugt; 751 ; 6%

Grøntsager økoandel; 237; 2%

Til trods for, at frugt/grønt er den eneste
råvaregruppe med en økologiprocent over 0 er
økologiandelen i denne gruppe
bemærkelsesværdig lille og kunne med fordel øges
over hele linjen.

Bæredygtighedspotentiale:

Grøntsager; 10.280 ; 88%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder,
som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Restauration #7

Nødder udenlandsk/væksthus 27
0%
Frugt i dansk sæson 0 0%
Nødder i dansk sæson 0 0%

Frugt, udenlandsk/væksthus 751
7%

Til trods for en overvægt af frugt og grønt i
kategorien ”udenlandsk/væksthus” er denne
restauration gode til at bruge grøntsager i
dansk sæson. En del af råvarerne i den danske
sæson er dog købt fra andre lande, og disse
kunne med fordel erstattes med danske
produkter.
Grønt i dansk sæson 4090 35%

Grønt, udenlandsk/væksthus
6795 58%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Restauration #7

6a. Processering (frugt/grønt)
Frugt Halvfabrikata; 131
Frugt Frost; 125

Frugt
tørret; 0

Frugt Snit; 10

Nødder Snit; 0

Nødder tørret; 27

Frugt Frisk; 485
Grønt Snit; 1660

Grønt tørret; 424

Her ses en fin overvægt af frisk frugt og
grønt i forhold til processerede råvarer.
Mængden af halvfabrikata grønt domineres
i dette tilfælde af hvidløg fra Kina – en
råvare, der kunne erstattes med en
produceret med større geografisk nærhed
samt ovnkartofler.

Grønt Frisk; 6157

Grønt Halvfabrikata; 1704

Grønt Frost; 940

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #7

6b. Processering, kød
Fisk, anden
processering; 42; 1%
Svin, fjerkræ, kanin,
anden processering;
329; 8%

Svin, fjerkræ, kanin
Halvfabrikata; 1473;
36%

Okse, lam Frisk;
1004; 24%

Her ses betydelige andele af
processerede råvarer herunder for-rørt
frikadellefars, pålægspølser, kødpålæg
og processeret kød i tern og pluk. Her
kunne man med fordel arbejde med at
udvikle flere plantebaserede
pålægstyper.

Okse, lam
Halvfabrikata; 42; 1%

Okse, lam, anden
processering; 222;
5%

Svin, fjerkræ, kanin
Frisk; 1024; 25%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Restauration #7

7a. Oprindelse, alle råvarer

Her ses en stor mængde af råvarer uden opgivet
oprindelsesland. En stor andel af disse råvarer
er højprocesserede råvarer og halvfabrikata i
forskellige råvaregrupper. Her kunne man med
fordel se på alternativer med mindre grad af
processering eller hjemtage processeringen.

USA; 18
Uruguay; 219
Tyskland; 48
Tyrkiet; 278
Thailand; 19
Sverige; 5
Spanien; 427
Polen; 340
Peru; 38

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse
skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og
evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes
kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt
at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun
udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet
frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens
CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har
frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerstklimaaftryk ).

Kina; 175
Kenya; 3
Italiensk; 18
Italien; 475
Israel; 22
Indonesien; 80
Honduras; 36
Holland; 646
Frankrig; 135
Danmark; 4929
Canada; 108
Belgien; 405
Australien; 10
Argentina; 77
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Restauration #7

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Ikke angivet; 7167

USA; 18
Polen; 340
Kenya; 3

Da der er rigtig mange råvarer, der mangler
en oprindelse vil det være hensigtsmæssigt
at skabe dialog med leverandøren og få
mere gennemsigtighed, så det bedre kan
spores, hvorfra råvarerne kommer.

Israel; 22

OBS. Det kan fremgå af bestillingside, men
ikke fremgå på fremsendte fakturaer.

Honduras; 36
Spanien; 427
Frankrig; 70
Canada; 108
Tyrkiet; 219
Italien; 278
Danmark; 2047
Holland; 403
Kina; 94
Belgien; 405
Thailand; 18,2
Argentina; 75
0
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed
og oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af
udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og
standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til
at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er
vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af
råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk.
Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i
mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er
8000 ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har
derfor
frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre
råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetterfoedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #7

7c. Oprindelse, kød

Ikke angivet; 3624

Til trods for, at de kan befinde sig i kategorien ”ikke
angivet” oprindelse – så må der påpeges et betydelig
rum for flere danske kødprodukter her.

Uruguay; 219

Italiensk; 18

Holland; 222
Australien; 10

Argentina; 2
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #7

8. Kødfordeling
Fisk; 631; 13%

Her er en fin overvægt af de, sammenlignet med andre
kødtyper, mindre klimabelastende kødtyper. Dog skal
kødet samlet set betydeligt reduceres hvis
råvarefordelingen skal nærme sig den EAT-Lancet
anbefalede ”Planetary Health Diet”.

Okse, lam; 1269;
27%
Svin, fjerkræ; 2826;
60%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
restaurationernes fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #7

9. Økologisk Kødfordeling

Der ses ikke indkøbt økologi i denne kategori hvorfor
der må siges at være absolut rum for forbedring.

Svin, fjerkræ øko; 0

Fisk; 631

Fisk øko; 0

Okse, lam; 1269
Svin, fjerkræ'; 2826

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden
tillader det og får økologisk foder og grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes
velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering
hvorfor miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som
ved landgående dyr kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske
certificerede fisk. Dette skyldes i høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have
et højt dyrevelfærd og en relativ svært målbar miljøpåvirkning.

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

250

Restauration #7
Ses på EAT-Lancets anbefalinger til råvarefordelingen
kunne der med fordel øges mængden af
plantebaserede proteinkilder, såsom nødder og
bælgfrugter, da de plantebaserede proteinkilder bør
overstige de kødbaserede. En øgning af de
plantebaserede proteiner skulle ske på bekostning af
en stor reduktion i de kødbaserede.
Fisk; 631; 12%

Bælgfrugter;
420; 8%

200

Nødder; 24;
1%

150

100
Kød; 4095;
79%
50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor
meget restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner
i sin menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen
mod at sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der
sideløbende holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et
passende niveau. Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet”
som rettesnor skal de plantebaserede proteinkilder gerne overstige
proteinkilder fra kød.

Restauration #7

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

1. Råvarefordeling
Kartoffel of casava; 50; 4%
Mejeri; 1.003 ;
4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Restauration #7

11. Mejeriprodukter
900

11.a Afledt Råvarefordeling - reelt mælkeforbrug
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Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ligger dennes andel en
smule under det anbefalede. Kigger man typen af mælkeprodukter er det vigtigt at medregne de højintensive
mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 17 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må derfor i værste fald
påregnes en faktor 10 på 17 % af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor
bliver en betydeligt større og går fra ca. 1000 kg til 2700 kg.

Restauration #8

Restauration #8 teknisk rapport
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Alle enheder i følgende er, når der ikke er
angivet andet, kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #8

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #8

1. Råvarefordeling

Øvrige 714 9%

Bruges EAT-Lancets Planetary Health Diet som
reference er der for denne restauration betydeligt
rum for nedsættelse af hhv. mejeri og olie/fedt.
Kødandelen ligger lavt.

FrugtGrønt 1.420
18%

Drikkevarer 124 1%

Cerealier 1.308 16%
OlieFedt 1.830 23%

FiskSkaldyr 88 1%
Kød 216 3%
Æg 367 5%

Mejeri 1.971 24%

Restauration #8

2. Økologisk råvarefordeling

4.000

3.500

3.000

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

2.500

2.000

Her er over en bred kam rum for at øge
økologiprocenterne.
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3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #8

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava 50 7%

Nødder 50 7%

Grøntsager 300 45%
Frugt 200 30%

Bælgfrugter 75 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram , man kan læse mere om EAT-Lancets arbejde på:
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #8

3. Grøntfordeling

Plantefars/drik; 15 ; 1%

Her ses en rigtig flot mængde af bælgfrugter og en overvægt af
grøntsager i forhold til frugt.

Nødder; 119 ; 8%

Frugt; 120 ; 9%

Bælgfrugter; 261 ; 18%
Grøntsager; 905 ; 64%

Restauration #8

4. Økologisk Grøntfordeling

Nødder økoandel; 0; 0%
Nødder; 119 ; 8%

Plantefars/drik; 6 ; 0%
Plantefars/drik økoandel; 9; 1%

Frug økoandel; 4; 0%

Her ses et betydeligt rum for forbedring på
økologiandelene for både grøntsager og frugt i
forhold til eksisterende udvalg af økologiske
alternativer. Det ser ud til at denne restauration er
ok med i forhold til at få købt økologisk
certificerede plantefars/drik produkter.

Frugt; 116 ; 8%
Bælgfrugter økoandel; 36; 3%

Bæredygtighedspotentiale:
Grøntsager; 784 ; 55%

Bælgfrugter; 225 ; 16%

Grøntsager økoandel; 121; 9%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder,
som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Frugt i dansk sæson; 5; 0%
Nødder,
udenlansk/væksthus; 78; 6%

Frugt, udenlansk/væksthus;
115; 8%

Nødder i dansk sæson; 41;
3%

Grønt i dansk sæson; 249;
18%

Grønt, udenlansk/væksthus;
916; 65%

Restauration #8

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Her ses et stort potentiale for i højere grad at benytte sig af
frugt/grønt i dansk sæson fremfor udenlandsk og
væksthusdyrkede råvarer. Denne restauration gør brug af
nødder, der potentielt kunne dyrkes i dansk sæson i
november måned – nemlig hasselnødder og valnødder.
Mangel på oprindelsesland i data gør imidlertid at der ikke
kan slås fast om disse nødder reelt er fra Danmark.

Restauration #8

6a. Processering (frugt/grønt)

Nødder tørret; 119; 8%
Frug
Frugt tørret; 0; 0% t
Snit;
Frugt Halvfabrikata; 23; 2%
0;
0%

Nødder Snit; 0; 0%

Her ses en relativ stor mængde af
halvfabrikerede grøntsager og frossen
frugt.

Grønt Frisk; 503; 36%
Frugt Frisk; 11; 1%

Frugt Frost;
86; 6%

Grønt Snit; 16; 1%

De store mængder udgør hovedsageligt
cornichons og marinerede artiskokker
og frosne bær.

Grønt tørret; 337; 24%

Grønt Frost; 3; 0%

Grønt Halvfabrikata; 307; 22%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #8

6b. Processering, kød

Okse, lam Halvfabrikata; 5; 2%

Okse, lam, Frost; 7; 2%

Fisk, Frisk; 72,26; 24%

Okse, lam Frisk; 50; 17%

Her ses en fin overvejende andel af
friskt okse/lam og frisk fisk. En stor
andel svin/fjerkræ halvfabrikata – her er
der dog i overvejende grad tale om
charcuteri.

Fisk, Halvfabrikata; 16; 5%

Fisk, Frost; 0; 0%
Svin, fjerkræ, Frost; 48; 16%

Svin, fjerkræ, Frisk; 59; 19%
Svin, fjerkræ, Halvfabrikata; 47;
15%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Restauration #8

7a. Oprindelse, alle råvarer

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Korea; 1
Kina; 3
Uruguay; 3
Tjekkiet; 1
Sverige; 2
Spanien; 84
Mexico; 4
Kenya; 1
Japan; 2

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan således
ikke fremhæves.

Italien; 4
Identificeret farvand; 82
Holland; 15
Frankrig; 5
Danmark; 34
Brasilien; 0
Belgien; 3

Ikke angivet; 7794
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Restauration #8

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Korea; 1
Kina; 3

Spanien; 84
Mexico; 4
Kenya; 1
Japan; 2

Denne meget store andel af frugt/grønt uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan
således ikke fremhæves.

Italien; 4
Holland; 8
Frankrig; 5
Danmark; 27

Belgien; 3
Ikke angivet; 1279
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Restauration #8

7c. Oprindelse, kød

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan således ikke
fremhæves.

Uruguay; 3

Holland; 7

Ikke angivet; 206
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Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og
er derfor ikke ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #8

8. Kødfordeling
Fisk; 87,94; 29%

Her ses en fin overvægt af de mindre klimabelastende
kødtyper.

æ, ; 153; 51%

Okse, lam; 62; 20%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
restaurationernes fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #8

9. Økologisk Kødfordeling

Svin, fjerkræ, øko; 6; 2%

I kategorierne okse/lam og svin/fjerkræ ses et
betydeligt rum for at øge økologiandelen.
Fisk; 88; 28%

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
Fisk øko; 0; 0%
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.

Svin, fjerkræ, ; 153; 50%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Okse, lam; 62; 20% Af

Okse, lam øko; 1; 0%

metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

Restauration #8

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)

Her ses en fin overvægt af grønne proteinkilder i forhold til
proteinkilder fra kød og dermed en fin fordeling i forhold til
EAT-Lancet anbefalingerne.

300
Fisk; 88;
13%
Bælgfrugter
; 276; 39%

250

200
Kød; 216;
31%
150

100

nødder;
119; 17%

50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Restauration #8
Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

1. Råvarefordeling (kg, procent)

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Mejeri
1.971 24%

Restauration #8

11. Mejeriprodukter
1400
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11.a Afledt Råvarefordeling - reelt
mælkeforbrug
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Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger er det meget lig
hinanden fordelingsmæssigt. Kigger man typen af mælkeprodukter er det vigtigt at medregne de højintensive
mælkeprodukter (der i dette tilfælde udgør 35 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må derfor i værste fald
påregnes en faktor 10 på 35 % af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor
bliver en del større. Denne andel kunne med fordel sænkes.

Restauration #9

Restauration #9 teknisk rapport

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Råvarefordeling
Økologisk Råvarefordeling
Grøntfordeling
Økologisk grøntfordeling
Dansk sæson og udenlandsk/væksthus
Processering
a. Grønt
b. Kød
Oprindelse
a. Alle råvarer
b. Grønt
c. Kød
Kødfordeling
Økologisk kødfordeling
Proteinfordeling
Mejeriprodukter

Alle talangivelser i følgende er, når der ikke er angivet andet,
kiloangivelser

1. Råvarefordeling - sammenligningsgrundlag
Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Restauration #9

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%

Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%
Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier fra EAT-Lancet Kommissionens Food,
Planet, Health rapport benyttet her er de fremhævede optimale fordeling af mængder i forhold til et dagligt
indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #9

1. Råvarefordeling
FrugtGrønt; 612 ;
17%

Øvrige; 476 ; 13%
Drikkevarer; 141 ; 4%

Cerealier; 893 ; 24%
OlieFedt; 621 ; 17%

FiskSkaldyr; 24 ; 1%
Mejeri; 603 ; 16%
Æg; 101 ; 3%
Kød; 206 ; 5%

Denne restauration har en meget lille andel af
frugt/grønt sammenlignet med EAT-Lancets
anbefalinger til ”Planetary Health Diet” og et
forholdsvist stort indkøb af olie og fedt. Andelen af
kød er rigtig fin lav her.

Restauration #9

2. Økologisk råvarefordeling

1.200

1.000

Her ses mindre del af økologi på alle råvaregrupper og et
betydeligt rum for forbedring over hele linjen.
Samlet ØKO andel 18%
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Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje
krav til dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet
godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større
hensyn til eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-eroekologi/mad-uden-rester-af-sproejtegifte

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #9

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava; 50; 7%

Nødder; 50; 7%

Grøntsager; 300; 45%
Frugt; 200; 30%

Bælgfrugter; 75; 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram 1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #9

3. Grøntfordeling

Nødder; 121 ; 20%

Her ses en meget lille andel af bælgfrugter, der med fordel
kunne øges på bekostning af eksempelvis nødder.

Frugt; 71 ; 11%

Bælgfrugter; 5 ; 1%

Grøntsager; 416 ; 68%

Restauration #9

4. Økologisk Grøntfordeling

Plantefars/drik; -9 ; 0%
Nødder økoandel; 12; 2%
Plantefars/drik økoandel; 9; 1%

Her ses et betydelig rum for forbedring af
økologiprocenten på alle frugt/grønt kategorier
over en bred kam.

Nødder; 109 ; 17%

Frug økoandel; 15; 2%

Bæredygtighedspotentiale:

Frugt; 56 ; 9%

Grøntsager; 396 ; 63%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til dyrevelfærd,
mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på
grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige
fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til udearealer
når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder, som er bedre
tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.

Bælgfrugter økoandel; 0; 0%
Bælgfrugter; 5 ; 1%
Grøntsager økoandel; 19,4; 3%

I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens
fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)

Frugt i dansk sæson; 12
Frugt,
udenlansk/væksthus; 60

Nødder i dansk sæson; 0

Nødder,
udenlansk/væksthus; 121

Grønt i dansk sæson; 139

Grønt,
udenlansk/væksthus; 281

Restauration #9

Her ses et meget stort potentiale for i højere grad at
benytte sig af dansk frugt og grønt. Op imod halvdelen af
råvarerne i kategorien ”Grønt udenlandsk/væksthus” er i
dette tilfælde grønne oliven, skarpt efterfulgt af
minigulerødder med top – en råvare, der med fordel
kunne udskiftes til sæsonens andre søde grønt
alternativer. Når nødder fylder så stor en del kunne der
ligeledes med fordel arbejdes med typer, der kan
produceres i Danmark eller umiddelbar nærhed såsom
eks. hasselnødder.
Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Restauration #9

6a. Processering (frugt/grønt)

Nødder Halvfabrikata; 10

Her ses en fin overvægt af friske
grøntsager på bekostning af
processerede.

Nødder tørret; 111; 18%
Frugt Snit; 0; 0%
Frugt tørret; 2; 0%
Frugt Halvfabrikata; 13; 2%
Frugt Frost; 28; 4%

Grønt Snit; 0,7; 0%
Frugt Frisk; 29; 5%
Grønt tørret; 2; 0%
Grønt Halvfabrikata; 25; 4%
Grønt Frost; 5; 1%

Grønt Frisk; 392; 64%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #9

6b. Processering, kød
Fisk, Halvfabrikata;
21; 9%
Svin, fjerkræ,
Frost; 10; 4%
Fisk, Færdigret; 3;
1%
Svin, fjerkræ,
Halvfabrikata; 51;
23%

Her ses en fin overvægt af frisk
okse/lam samt svin/fjerkræ. Dog en
betydelig andel af halvfabrikata ved
svin/fjerkræ.

Okse, lam Frisk; 36;
16%

Okse, lam, Frost; 0;
0%lam
Okse,
Halvfabrikata; 5; 2%

Svin, fjerkræ, Frisk;
104; 45%

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for
at afdække relativt store mængder af halvfabrikata/færdigvarer på
bekostning af friske råvarer. Halvfabrikata og færdigret-kategoriserede
råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet af
mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale,
klima og miljømæssige standarder.

Restauration #9

7a. Oprindelse, alle råvarer

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan således
ikke fremhæves.

Tyskland; 30
Thailand; 2
Spanien; 13

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af udenlandske
råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i
produktionsforholdet og landenes kapacitet til at håndhæve disse
certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af
fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens
CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i
mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concitobloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Polen; 1
Kina; 10
Kenya; 2

Italien; 26
Holland; 34
Frankrig; 41
Egypten; 1
Danmark; 88
Belgien; 0,3
USA; 10

Ikke angivet; 3420
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Restauration #9

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal man være opmærksom på niveauer
af udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes
kapacitet til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevarer på
tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør
ifølge CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i denne
varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Spanien; 13
Polen; 1
Kina; 10
Kenya; 2
Italien; 26

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan
således ikke fremhæves.

Holland; 34
Frankrig; 41
Egypten; 1
Danmark; 66
Belgien; 0,3

USA; 10
Ikke angivet; 408
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Restauration #9

7c. Oprindelse, kød

Den meget store andel af råvarer uden
oprindelsesland skyldes her mangel på
detaljeniveau hos leverandøren og kan således ikke
fremhæves.
Ikke angivet;
206,11

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og oprindelse skal
man være opmærksom på niveauer af udenlandske råvarers miljø- og evt.
klimacertificeringer og standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet
til at håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at bemærke,
at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. af
råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge
CONCITO i mange tilfælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke
ubetydelig i denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper (https://concito.dk/concito-bloggen/hersaetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk ).

Restauration #9

8. Kødfordeling

Her ses en fin overvægt af de mindre klimabelastende
kødtyper.

Fisk; 23,92

Okse, lam; 41

Svin, fjerkræ, ; 165

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver et overblik over
restaurationernes fordeling af meget klimabelastende og lidt mindre
klimabelastende kødtyper. Således rangerer okse og lam meget højt (ca.
13-20 CO2-ækv./kg.) og svin og fjerkræ i den lavere ende (ca. 3-5,5 CO2ækv./kg.). Til sammenligning skal det nævnes, at eksempelvis dansk
hvidkål eller rødkål har en CO2-ækv./kg. på 0,3. Værdierne er hentet fra
oversigten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og man kan
læse mere om forskellige fødevarers klimaaftryk her:
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foed
evarernes_klimaaftryk.pdf.

Restauration #9

9. Økologisk Kødfordeling
I kategorierne okse/lam og svin/fjerkræ ses et
betydeligt rum for at øge økologiandelen.
Svin, fjerkræ, øko; 0; 0%
Fisk øko; 0; 0%
Fisk; 24; 10%

Okse, lam; 41; 18%

Okse, lam øko; 1; 0%
Svin, fjerkræ, ; 165; 72%

Bæredygtighedspotentiale: Køb af økologiske råvarer betyder, at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver passet godt på grundvand
og det miljø, som skal danne grundlag for den fremtidige fødevareproduktion. Økologisk
opdrættede dyr har adgang til udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og
grovfoder, som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til eksisterende og
omkringliggende natur. Vil man vide mere om økologiens fordele kan man finde mere
information her: https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte
Af metodiske årsager er det kun opdrættede fisk, der kan få en økologisk certificering hvorfor
miljøaftryk og dyrevelfærd derfor ikke er parametre, der i samme grad som ved landgående dyr
kan beskrive forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske certificerede fisk. Dette skyldes i
høj grad, at vildfangede fisk i sagens natur kan have et højt dyrevelfærd og en relativ svært
målbar miljøpåvirkning.

Restauration #9

10. Proteinfordeling, kød, fisk og plante
350

EAT lancets Planetary Health Diet
(gram; procent)
300

Ses på EAT-Lancets anbefalinger til råvarefordelingen kunne
der med fordel øges mængden af plantebaserede
proteinkilder, da de plantebaserede proteinkilder bør
overstige de kødbaserede. Den allerede store andel af
nødder peger i retning af større brug af bælgfrugter.
Fisk; 24; 7%

250

Bælgfrugter; 4,5;
1%

nødder; 121; 34%

200

150

100

Kød; 206; 58%

50

0

Bæredygtighedspotentiale: Proteinkilde-fordelingen siger noget om hvor meget
restaurationen benytter sig af mindre klimabelastende planteproteiner i sin
menuplanlægning og indikerer hvor restaurationen befinder sig på rejsen mod at
sænke sit kødforbrug. Reduceres kødforbruget tilstrækkeligt bør der sideløbende
holdes øje med proteinindtaget fra andre kilder så dette er på et passende niveau.
Bruges EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” som rettesnor skal de
plantebaserede proteinkilder gerne overstige proteinkilder fra kød.

11. Mejeriprodukter - sammenligningsgrundlag

EAT-Lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent)

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

Umættet fedt; 40; 3%
Fisk; 28; 2%
Æg; 13; 1%

Grøntsager; 300; 23%

Restauration #9
Bæredygtighedspotentiale: Benytter man sig af EAT-Lancet
Kommissionens ”Planetary Health Diet” skal den globale befolkning
begrænse sig til et indtag af ca. 250 g mælk om dagen pr. person (i
disse 250 g. skal der altså både være plads til mælk, og mælk brugt til
at producere evt. ost). De to animalske kategoriseringer er inddelt i 1:1
mælke ækvivalenter og 10:1 mælke ækvivalenter. Dvs. en gruppe hvor
der ca. går 1 liter mælk til 1 liter af produktet (eks. mælk) og en mere
mælkeintensiv gruppe hvor der går mange liter mælk til 1 kg. produkt
– eksempelvis ost (10:1) og fløde (8,6:1). En overvægt af
mælkeintensive produkter højner derfor det reelle mælkeækvivalentforbrug med en faktor 10. Derfor er det relevant at se på om de
højintensive mælkeprodukter kan skæres ned og om de mindre
mælkeintensive produkter kan udskiftes med plantebaserede.

1. Råvarefordeling

Mælk ell. Mælkeækvivalenter; 250; 19%
Kartoffel of casava; 50; 4%

Fjerkræ; 29; 2%

Bælgfrugter; 75; 6%

Okse, lam, gris; 14; 1%
Cerealier; 232; 17%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Mejeri
16%

Restauration #9

11. Mejeriprodukter

11.a Afledt Råvarefordeling - reelt mælkeforbrug
400
350
300
250
200
150
100
Mejeri 4.099 57%
50
0
Plantedrik

Lavintensive mælkeproduker 1:1

Højintensive mælkeprodukter 10:1

Sammenlignes restaurationens kilomængde af mejeriprodukter med EAT-Lancet anbefalinger ligger dennes andel en
smule under. Kigger man typen af mælkeprodukter er det vigtigt at medregne de højintensive mælkeprodukter (der i
dette tilfælde udgør 58 % af mejeriforbruget) som f.eks. ost. Her må derfor i værste fald påregnes en faktor 10 på 58 %
af de samlede kilo mælkeprodukter for at se den reelle mælkemængde, som derfor bliver en betydeligt større. Det
reelle mælkeforbrug er altså ikke 16 % men 57 %.
Herudover kunne man med fordel kigge på at erstatte de lavintensive mælkeprodukter med flere plantebaserede
alternativer.

Restauration #10

Restauration #10 teknisk rapport
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Alle enheder i følgende er, når der ikke er angivet andet,
kiloangivelser
Ved denne restauration har det kun været muligt at fremskaffe
meget begrænsede mængder af leverandørdata. Således er
følgende udelukkende en analyse af denne restaurations
grøntforbrug.

3. Grøntfordeling - sammenligningsgrundlag

Restauration #10

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) Fordelingen af det daglige indtag af grønt (g)
Kartoffel of casava; 50; 7%

Nødder; 50; 7%

Grøntsager; 300; 45%
Frugt; 200; 30%

Bælgfrugter; 75; 11%

*EAT Lancets Planetary Health Diet: De udvalgte standardværdier for grønt fra EAT-Lancet
Kommissionens ”Food, Planet, Health” rapport benyttet her er de fremhævede optimale
fordeling af grøntmængder i forhold til et dagligt indtag. Diæten gør brug af intervaller.

Bæredygtighedspotentiale: Nyeste forskning indenfor bæredygtige
diæter har specielt fokus på råvarefordelingen og råvaremængder.
Således kan der med fordel her drages en direkte kobling til det
overordnede indkøb for hele restaurationen, naturligvis med højdetagen
for, at individuelle retter fordeler sig anderledes lokalt på menuen.
Nedenstående figur er lavet på baggrund af EAT-Lancet Kommissionens
såkaldte “Planetary Health Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling
af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person over
5 år. EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er beregnet til at kunne
imødekomme hele verdens befolkning uanset indkomstniveau i forhold
til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er diæten testet op imod
klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen.
Som det kan ses, udgør frugt og grønt (inkl. Bælgfrugter og nødder) lidt
over halvdelen, cerealier og mælkeprodukter fylder hver især ca. 20 %
mens kød, æg, fedtstof, sukker og fisk/skaldyr udgør en meget lille del.
Vil I vide mere om EAT-Lancet Kommissionen og grundlaget for
råvarefordelingen kan I finde information her: https://eatforum.org/eatlancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/.

Restauration #10

3. Grøntfordeling

Nødder 106

Sammenlignet med EAT-Lancets anbefalede fordeling af grønt må
her påpeges en betydelig mulighed for at øge andelen af
bælgfrugter og nødder.

Frugt; 2.694 ; 32%

Grøntsager; 5.567 ;
66%
Bælgfrugter; 111 ;
1%

Bæredygtighedspotentiale: EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health Diet” viser den
anbefalede vægtfordeling af råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og rask person
over 5 år. Diætens råvarefordeling er beregnet til at kunne imødekomme hele verdens
befolkning uanset indkomstniveau i forhold til kalorie og nærringsstofindtag. Derudover er
diæten testet op imod klimaudlednings-ækvivalenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i Paris-aftalen. Nedenstående figur viser hvor
mange gram hhv. grøntsager, bælgfrugter, frugt, nødder og kartoffel/casava diæten anbefaler i
dagligt indtag. Hele diæten kan ses i diagram1. Råvarefordeling, man kan læse mere om EATLancets arbejde på: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/.

Restauration #10

4. Økologisk Grøntfordeling

Plantefars/drik - 0%

Nødder 106 1%

Nødder økoandel 0 0%
Plantefars/drik økoandel 0
0%

Frug økoandel 1560 19%

Her ses et betydeligt rum for forbedring på
økologiandelene for grønt og bælgfrugter i forhold
til eksisterende udvalg af økologiske alternativer.
Ligeledes men i mindre grad gør det samme sig
gældende for køb af økologisk frugt.
Samlet ØKO andel 19%

Bæredygtighedspotentiale:
Frugt 1.135 13%

Grøntsager 5.543 66%

Bælgfrugter økoandel 0 0%
Bælgfrugter 111 1%
Grøntsager økoandel 24 0%

Køb af økologiske råvarer betyder at der er stillet høje krav til
dyrevelfærd, mere natur og at der i produktionen af fødevarer bliver
passet godt på grundvand og det miljø, som skal danne grundlag for den
fremtidige fødevareproduktion. Økologisk opdrættede dyr har adgang til
udearealer når årstiden tillader det og får økologisk foder og grovfoder,
som er bedre tilpasset dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme.
I økologien bruges ingen pesticider og der tages et større hensyn til
eksisterende og omkringliggende natur. Vil man vide mere om
økologiens fordele kan man finde mere information her:
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-uden-rester-afsproejtegifte

5. Dansk sæson, udenlandsk/væksthus (frugt, grønt, nødder)
Nødder,
udenlansk/væksthus 49
1%
Nødder i dansk sæson 57
1%

Frugt i dansk sæson 955
11%

Grønt,
udenlansk/væksthus 2618
31%
Frugt,
udenlansk/væksthus 1740
20%

Restauration #10

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed
for at afdække om restaurationen er god til at bruge sæsonens
frugt/grønt og vil således indirekte sige noget om potentialet for
brugen af lokale danske producenter. Brugen af lokale,
danskproducerede råvarer forkorter vejen mellem produkt og gæst
og fordrer ikke bare en reduktion i transport, men også en styrkelse
af et mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget efterspørgsel.
Den kortere varekæde gør det muligt, i højere grad at afanonymisere vores fødevarer, sådan at vi er i stand til at forstå
råvarernes klima- miljømæssige fodaftryk og danner grundlag for en
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.
Herudover findes der i Danmark et troværdigt og veludviklet
certificerings- og standardiseringssystem hvad angår miljøhensyn og
dyrevelfærd.

Her ses relativt pæne mængder af brugen af
sæsonens frugt og grønt, men stadig en del
udviklings potentiale. I kategorien ”Frugt
udenlandsk/væksthus” er især melon, banan og
klementiner dominerende.
Grønt i dansk sæson 3060
36%

Restauration #10

6a. Processering (frugt/grønt)

Frugt tørret; 66

Frugt Halvfabrikata; 10

Frugt Snit; 0
Nødder
tørret; 59 Nødder Snit; 47

Frugt Frost; 40

Her ses en rigtig fin overvægt af frisk
frugt/grønt i forhold til processerede
råvarer.

Frugt Frisk; 2578

Grønt Frisk; 4922; 58%

Grønt Snit; 27
Grønt tørret; 47

Grønt Halvfabrikata; 619

Grønt Frost; 64

Bæredygtighedspotentiale: Denne kategorisering giver mulighed for at afdække
relativt store mængder af frost eller halvfabrikata/færdigvarer på bekostning af
friske råvarer. I tilfældet af overvægt af frostvarer, bør tages højde for energi til
nedfrysning, frys under transport og lagring både eksternt og internt i
restaurationen. Store andele af frugt/grønt på frost er typisk en indikator på
manglende stillingtagen til sæson og bæredygtighed. Halvfabrikata og færdigretkategoriserede råvarer fortæller noget om råvarens sammensathed og i tilfældet
af mange og ingrediensrige processeringer, faren associeret med ringe
sporbarhed og den dertilhørende risiko for ikke at leve op til sociale, klima og
miljømæssige standarder.

Restauration #10

7b. Oprindelse, Frugt/grønt

Bæredygtighedspotentiale: Når man ser på bæredygtighed og
oprindelse skal man være opmærksom på niveauer af
udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertificeringer og
standarder i produktionsforholdet og landenes kapacitet til at
håndhæve disse certificeringer og standarder. Det er vigtigt at
bemærke, at transport af fødevarer på tværs af råvaregrupper
kun udgør ca. 10 pct. af råvarens CO2 aftryk. Transport af
uforarbejdet frugt/grønt udgør ifølge CONCITO i mange tilfælde
over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er derfor ikke ubetydelig i
denne varekategori. Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk
sammenlignet med andre råvaretyper
(https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarernestoerst-klimaaftryk ).
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Her ses en fin overvægt af frugt/grønt fra
Danmark. Dog store mængder fra
væksthusintensive lande som Spanien og
Holland samt en betydelig mængde råvarer
fra Costa Rica – i dette tilfælde bananer.
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