På hjemmesiden www.økologisk-spisemærke.dk finder du
”Danmarkskortet”, der viser de køkkener, der kan smykke sig med
mærket i guld, sølv eller bronze.
Du kan læse meget mere om de krav, det enkelte spisested skal
leve op til i folderen ”Mærk din økologi”, som kan downloades
på www.økologisk-spisemærke.dk
Vil du vide mere om økologi – og finde 10 gode grunde til at vælge
økologi – så klik ind på www.okologi.dk

www.økologisk-spisemærke.dk
Det er Fødevarestyrelsen, der administrerer det økologiske spisemærke i samarbejde med Økologisk
Landsforening, som sørger for information, råd og vejledning omkring mærket.
Denne brochure er en del af projektet ”Information til storkøkkener og forbrugere om nyt økologisk
spisemærke”, som er støttet af Innovationsloven under Fødevareministeriet.

Trykt på Svanemærket trykkeri · www.moesgaard-as.dk

Går du ind for økoloGi, når du Går ud?
Sætter du pris på, at restauranten, caféen, kantinen eller storkøkkenet på fx hospitalet, plejehjemmet, institutionen eller skolen
satser på økologi, kan du bruge det økologiske spisemærke som
pejlemærke, når du vælger spisested. Spørg efter det økologiske
spisemærke på dit spisested, hvis du går ind for økologi, når du går ud.

økoloGi i køkkenet
- det kan mærkes
Se efter det økologiske spisemærke,
hvis du foretrækker spisesteder med økologisk sans

Det røde Ø-mærke er din garanti for 100% statskontrolleret økologi,
når du køber ind i butikker. Men for restauranter, caféer, kantiner og
storkøkkener kan det være svært at opfylde betingelserne for, at alle
råvarer og alle ingredienser altid er 100% økologiske.
Derfor har Fødevarestyrelsen indført det økologiske spisemærke i
guld, sølv og bronze til de spisesteder, der bruger mere end 30%
økologiske råvarer i køkkenet.
Det økologiske spisemærke skal styrke udviklingen af økologien.
Spisemærket er til gavn for forbrugerne, der får et troværdigt statskontrolleret mærke, når de søger spisesteder med økologi. Spisemærket skaber rammerne for endnu mere økologi på tallerknerne,
så spisestederne kan gå efter guldet.
Fordi 30% økologi jo også er et godt skridt på vejen mod mad uden
brug af sprøjtegifte, bedre dyrevelfærd og ren natur.
60% er endnu bedre, og det giver et sølvmærke. Og mere end 90%
er til guldmedalje.
Det økologiske spisemærke er forbrugernes garanti for at køkkenets
dokumentation for økologi er underlagt statslig kontrol.
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