Svanemærket
kantine og
restaurant

Hvad er Svanemærket?
Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Mærket gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt
bedste produkter.
Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen,
når kravene til miljømærkede produkter fastsættes.
Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket i Danmark. Vi kontrollerer og certificerer svanemærkede
produkter og services. Gennem dokumentation og kontrol sikrer vi, at Svanens strenge krav bliver overholdt.

Gæsternes garanti for et miljørigtigt valg
Svanemærkede kantiner og restauranter har været igennem en omfattende certificeringsproces med
dokumentation og kontrol af, at de lever op til Svanens skrappe krav. At drive en miljørigtig kantine eller
restaurant handler om mere, end hvad der er på tallerkenen. Målet for Svanen er at nedbringe den
samlede miljøbelastning.
I kantiner og restauranter handler det blandt andet om at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedsætte energiforbruget og dermed CO2 udslippet (fx belysning og behovsstyret ventilation)
Købe miljørigtigt ind (fx valg af vaskeriservice, inventar, rengørings- og plejeprodukter og tryksager)
Anvende miljømærkede opvaske- og rengøringsmidler (mindst 80% skal være miljømærket)
Kildesortere affald - så ressourcerne kommer tilbage i kredsløb
Servere et udvalg af økologisk mad
Servere bæredygtige fisk og skaldyr
Servere mindst en vegetarisk ret dagligt
Uddanne hele personalet, så alle er engagerede i miljøarbejdet

Svanemærket står for:
… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus
Svanemærket ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Hele produktets livscyklus fra råvarer til
produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen når kravene til miljømærkede produkter
fastsættes. Det er vigtigt for at kunne mindske den samlede miljøbelastning. Der stilles ikke kun miljøkrav, men
også krav til produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed.
… skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed
Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier. Det er både godt for din sundhed, for de mennesker der
fremstiller produkterne og for miljøet i dag og for fremtiden.
... stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling
Kravene til svanemærkede produkter evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og
udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle svanemærkede produkter revurderes og dokumentere,
at de lever op til de nye krav. Når du vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive
produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.
... certificering og kontrol – så du kan være tryg
For at et produkt kan bære Svanen, skal produktet igennem en omfattende certificeringsproces
– med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de fastsatte krav.
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Bedre for miljøet. Bedre for dig.

