
Klimavenlige, sunde og 
velsmagende måltider 
- hvordan arbejder 
Københavns 
Kommune?

Ø



• 70.000 offentlige måltider hver dag

• 1000+ køkkenenheder

• 1750 køkkenmedarbejdere

• 10.000 tons samlet fødevareindkøb om året

• 84 procent økologisk (2020)

• 120.000 tons CO2e fra KKs fødevareindkøb (2018)

• 25 pct. klimareduktion inden 2025 (30.000 tons 

CO2e-besparelse)

Mad og måltider i KK
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Hvad er problemet?

Madforbruget står for 25 pct. af den samlede klimabelastning per person i de vestlige lande 
og  heraf stammer en stor del fra vores indtag af kød
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Figurer: Den procentvise fordeling af fødevareindkøb og CO2-udledning fra Københavns Kommunes fødevareindkøb i 2018 (WRI 2019)
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Klima og 
bæredygtighed

København som 
Madby

Sociale fællesskaber 
og maddannelse

Velsmag og kulinarisk 
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Ernæring og 
sundhed

Partnerskab med MFVM, 
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Climate KIC

Madfællesskabet

DTU pejlemærker
Fremtidens ældremad

Rammeaftale om opkvalificering

Vurdering af madkvalitet (2022)

Digital opskriftsamling

Klima- og økologiopgørelse      

Madspildsindsatser

Signaturprojekter Rådet for 
Sund Mad

Københavns Skolehaver

Madskoler 

Bæredygtig caféforpagtning

KK indkøbsaftale

Copenhagen Cooking 

Bæredygtig bundlinje 2.0

Oversigtsdiagram: Mad-
og måltidsrelaterede 
indsatser og netværk i KK 
2020-2025 i henhold til 
temaer i Mad- og 
Måltidsstrategien

Kommunikationsstrategi 
og kampagner

Årlig madfest

C40 Food Network

”Vi ses i vores køkkener”

Madfællesskaber i udsatte 
boligområder m. 
Fødevarebanken

Madspildsmåling og 
reduktionsmål





Mad- og 
måltidsrådgivningen 
2020-2024

Meyers Madhus Københavns Kommunes Mad & Måltidsrådgivning 2020-2024



Københavns Kommune

Mad- og måltidsrådgivningen 

• Bygger videre på tidligere indsatser fra Køkkenløftet og Madliv København

• Fortsat målsætninger for både kvalitet, ernæring, økologi, bæredygtighed og livskvalitet

• Rådgivningsforløb og kurser til alle 1027 køkkener - uanset størrelse og omfang af måltider

• Fleksible og skræddersyede kursus- og rådgivningsmuligheder
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Københavns Kommune

Mad- og måltidsrådgivningen 

• Rådgivningsforløb af 3, 6 eller 12 måneders varighed med skræddersyet indhold og en fast 
tilknyttet gastronomisk rådgiver – et forløb pr. tilbud

• Kurser, som opkvalificerer og inspirerer til fx ernæringsindsats, klima- og økologiomstilling, 
borgerinddragelse, den pædagogiske rolle i måltidet mm. 

• Madlivsbog som inspirerer og sætte retning for Københavns Kommunes mad- og 
måltidsmetode 

• 750 klimavenlige opskrifter på tværs af målgrupper og institutionstyper

• Fejringer og kommunikation, bl.a. Madfest København en årlig fejring af det offentlige måltid.
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Københavns Kommune

Madliv København - Rådgivningsforløb

Indhold i rådgivningsforløbene struktureres ud fra tematiserede moduler og skaber fokus på en 
opgave af gangen: 

• Klima og ernæring

• Økologi

• Smag, håndværk og sæson

• Ernæring

• Madspild

• Sociale fællesskaber

• Køkkendrift og arbejdsgange

• Styrket samarbejde på tværs
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Københavns Kommune

Klimaomstilling på tilbudsniveau

• Inden 2025 skal det samlede fødevareindkøb i Københavns Kommunes tilbud være reduceret med 25%. 

• På tilbudsniveau kan omstillingspotentialet variere. Reduktionspotentialet i en daginstitution, som har en 
vegetarisk profil, er fx mindre end i en daginstitution, som har bolognese på menuen hver uge. 

• Jo grønnere fødevareindkøbet er, jo større opmærksomhed på ernæringssammensætningen bør der 
være. Hvis en daginstitution med vegetarisk profil reducerer 25% ud fra eksisterende indkøb, risikerer 
de at få en skæv ernæringssammensætning, hvor ikke alle ernæringsbehov bliver mødt. 

• Der er derfor behov for at have en omstillingsmetode på enhedsniveau, som tilgodeser, at 
omstillingspotentialet varierer, og som sikrer, at alle fortsat kan imødekomme borgernes 
ernæringsmæssige behov.
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Københavns Kommune

Klimaomstilling på tilbudsniveau

Erfaringerne fra økologiomstillingen giver indspark til forandring af praksis:

• et konkret mål at arbejde henimod er afgørende 

• meget konkret, faglig rådgivning ind i indkøb, menuplanlægning og produktion

• tæt, systematisk opfølgning – gerne 1x pr. måned

• Tiltag som understøtter fælles fokus i køkkenet - fx 90% i indkøbssituationen, køkkenkodeks 
mv.

• Tiltag som understøtter den kulturelle omstilling så der er opbakning 

• Fejringer
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Københavns Kommune

Klimarådgivningen i hovedsteps

Hovedsteps på institutionsniveau:

1. Intro til klimavenlig mad og pejlemærkerne 

2. Baseline og analyse af reduktionspotentiale

3. Udviklingsplan for reduktion af Co2-aftryk

4. Rådgivning i hverdagen – menuplaner, indkøb, madhåndværk, ernæring, formidling til borgere, 
oplæg på tværs mv.

5. Opfølgning
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Københavns Kommune

Pejlemærkerne som omstillingsværktøj

• Udviklingssamarbejde med DTU, søsat af KK og med Meyers Madhus som faglig 
sparringspartner, som skal understøtte omstilling til klimavenlig og ernæringsrigtig drift

• Konkret munder udviklingen ud i en række pejlemærker til kommunens institutionsområder 
fordelt på skoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale tilbud

• Pejlemærkerne er vejvisende til hvordan man i den enkelte institution kan lykkes med at lave 
klimavenlig mad til mange i den givne målgruppe og samtidig lykkes med ernæringen



Københavns Kommune

Pejlemærkerne som omstillingsværktøj

Udviklingsprocessen

• 1,5 årigt udviklingssamarbejde på tværs af DTU, KK og Meyers Madhus 

• DTU har stået for kobling af datagrundlag til ernæring og beregninger som ligger til grund for 
pejlemærkerne

• Meyers Madhus har stået for afprøvning i praksis og kvalificeret sparring ind i pejlemærkerne 
med afsæt i tilbagemeldinger fra institutioner samt kommunikativ tilpasning, herunder 
udvikling af menuplaner til inspiration

• Alle sæt pejlemærker er testet i institutioner på tværs af forvaltninger
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Københavns Kommune

Pejlemærkerne som omstillingsværktøj

Afprøvning – tilbagemeldinger fra praksis

• Stort behov for enkel kommunikation som giver meget konkrete anvisninger til hvordan 
beregninger omsættes i praksis

• Behov for at ordlyd, pejlinger og inspiration er genkendelig i praksis 

• Ønsker om menuplaner som anviser vejen som inspiration

• Indholdsmæssigt tilkendegiver de fleste behov for sparring til hvordan de øger mængden af 
nødder og frø og bælgfrugter og skruer ned for mejeri i det omfang som anbefales

• Opmærksomhed på hvordan de spisende tager imod forandringen
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Københavns Kommune

Pejlemærkerne som omstillingsværktøj

• Pejlemærkerne er beregnet på KK indkøbsdata fra 2018 og skræddersyet 
institutionsområderne i kommunen

• Konkret er de bygget op om 

1) Overordnede pejlinger, som anviser vejen i driften 

2) Hyppigheder og mængder, som anviser konkret hvor ofte man kan anvende udvalgte 
fødevaregrupper 

3) Eksempler på menuplaner, som kan inspirerer og vise vejen 
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Københavns Kommune

Pejlemærkerne i rådgivningen

Pejlemærkerne integreres flest mulige steder i 
rådgivningen, bl.a. i:

– Kurser

– Køkkenbesøg

– Rådgivningsbesøg om menuplanlægning  

– Rådgivningsbesøg med klimaanalyse og undervisning i 
pejlemærker

– Forskellige kommunikationsmaterialer om pejlemærker, 
plakater, folder mv. 
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Tak for i dag
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