
  

      

 

 
 

Kom og hør, hvordan Jespers Torvekøkken arbejder fokuseret med bæredygtighed 

og bliv klogere på dit affald 

KlimaKlar besøger denne gang Danmarks største cateringvirksomhed med frokostordninger Jespers Torve-

køkken A/S på Vandtårnsvej, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Vi skal høre om, de mange 

flotte tiltag for at gøre virksomheden bæredygtig, og hvordan de lever op til FNs verdensmål, men også om 

de mange udfordringer og bump på vejen. Du får også viden med hjem om affald – især plastaffald, når 

den plastansvarlige fra Stena Recycling A/S fortæller om forskellige typer af plast, og hvordan vi kan 

fremme genanvendelsen.  

 

Vi skal passe på vores ressourcer, og vi skal være bæredygtige, men det kan være svært at finde vejen, man 

skal gå. Denne gang kan du blive inspireret af Jespers Torvekøkkens mange tiltag og spændende projekter. Vi 

sætter også fokus på affald og tips til, hvad du kan gøre for at få mindre affald, genanvende mere osv. Alle 

taler om bioplast eller bionedbrydelig plast – men er det bedre end almindelig plast?   

 

Hvornår:  Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00-16.30  

Hvor:  Jespers Torvekøkken Aps, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg 

Tilmelding:  Send e-mail senest 7. oktober 2019 til Bibbi Walsh e-mail: bibwal@gladsaxe.dk. 

 

Program 

14.00 Velkomst og intro v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune 

 

14.10-14.40 Udvikling af bæredygtig catering – succes og udfordringer – v. Direktør Ronny Saul, Jespers 

Torvekøkken A/S 

Vi hører om målrettet fokus på at skabe bæredygtig produktion uden at  gå på kompromis 

med kvaliteten. Hvad har været en succes, og hvad støder man ind i af udfordringer, når man 

gerne vil være bæredygtig? 

 

14.40–15.10 Bliv klogere på plastaffald – plasttyper og bioplast – v. plastansvarlig Søren Keller, Stena 

Recycling 

Bliv klogere på dit affald og dine indkøb. Plast er ikke bare plast – der snakkes om PE, PET, 

PVC, bioplast,bionedbrydelig plast osv. Og hvad kan genanvendes? Stena lærer os om plast og 

giver tips til, hvad du som virksomhed kan gøre for at øge genanvendelse af plast. 

 

15.10-15.20 Pause 

 

15.20–15.50  Rundvisning hos Jespers Torvekøkken A/S 

  Vi bliver vist rundt og ser produktionen, og vi networker på vejen☺ 

 

15.50–16.30 Tips og tricks om affald og snak med sidemanden om jeres affaldsudfordring 

Gladsaxe Kommune fortæller tips og tricks erfaret fra miljøtilsyn og ressourcetjek hos virk-

somheder – v. Katja Mesterton, Gladsaxe Kommune. 

   

Sidemandssnak og sparring. Kom frem med jeres udfordringer med affald og bæredygtighed 

hos din virksomhed. Vi slutter af med at tage emnerne op i plenum.  

 

16.30 Tak for i dag 


