
Klimavenlig Restaurant 
 
Vil du forkæle dine smagsløg – så bestil bord til en aften med fantastisk 
økologisk gourmetmad og udsøgte vine. 
 
Kulturhuset på Islands Brygge vil blive omdannet til en klimavenlig 
restaurant. Kokken Rasmus Kofoed fra Restaurant Geranium og vinder af 
både sølv og bronze ved Bouse D’or – kokkenes VM, vil kreere en lækker 
menu af årstidens lokale råvarer. Til maden serveres en vinmenu sammensat 
af mad- og vinanmelder Søren Frank.  
Før middagen vil der være vinsmagning på økologiske og biodynamiske 
vine. 
 
Der er tænkt på det hele 
Velkomstdrinks vil blive mixet på en solcelledrevet blender og det 
bæredygtige møblement er sponsoreret af IKEA. 
Bag på menuen kan du se, hvor meget CO2 det koster at lave mad.  
  
 

Adresse: 
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge  18, 2300 København S 
 
Restaurantens åbningstider:  
Tors-lørdag d. 13.-15september 2007  
Vinsmagning kl. 16.00  -18.00 
Middag kl. 18.00  
 
Pris: 
Middag  450,- 
Vinmenu  250,-   
 
Bestil Bord:  
Fra d. 1/9 kan der bestilles bord på: info@bryggens.dk eller på tlf.: 2616 6052 
 
Kontaktperson: 
Har du spørgsmål til Miljøfestivalens klimavenlige restaurant kan du kontakte Pia Haaning 
Rasmussen på  tlf.: 3366 5929 eller via mail: pihaan@tmf.kk.dk 

 
 
 

Økologi på 
Miljøfestivalen 2007 

 
 
 
 
 

 

 

 
Kom og vær med 

 
 

10. – 16. september 2007 
 

mailto:info@bryggens.dk
http://www.miljoefestival.dk/


ØkologiDebat 
 

Har du en holdning til økologi og vil du gerne dele den med andre, eller er 
du bare nysgerrig efter at vide mere – så mød op til et par spændende 
debatmøder. Trine Sick vil være ordstyrer begge dage.  

Onsdag d. 12. september 2007 kl. 15.00-18.00 - Hvorfor økologi? 
Flere og flere vælger økologiske varer, fordi de mener at de er sundere. Hvad siger 
forskningen? 

▪ Den økologiske bølge. Hvem er de økologiske forbrugere og hvorfor  
   vælger de økologien? 
   v/ Henrik Byager, Kommunikationsrådgiver og foredragsholder 

▪ Økologi og sundhed. Er økologiske varer sundere? 
   v/ Bodil Søgård, tidl. Forskningslektor på Landbohøjskolen 

Producent af økologiske varer – med hjertet eller tegnedrengen? 

▪ Hvorfor sælger Arla Foods økologisk mælk? 
   v/ Jesper Friis Sørensen, Markedschef i Arla Foods 

▪ Hvorfor sælger Øllingegård Mejeri økologisk mælk? 
   v/ Morten Krohn, Direktør, Øllingegård Mejeri 
 
Debat 
Er øko-bølgen blot et modefænomen eller er motiverne for at vælge 
økologien også holdbare om 5-10 år? 
 
Billetter: 
Det er gratis at deltage og billetter kan rekvireres fra d. 3/9 på: www.politikenbillet.dk 
 
Adresse: 
PRESSEN – Politikens gamle trykkehal (ind i porten og til højre) 
Rådhuspladsen 37, 1785 København V 
Dørene åbnes kl. 14.00 
 
Kontaktperson: 
Har du spørgsmål til Miljøfestivalens debatmøder kan du kontakte Kristine Kokbøl på tlf.: 
3366 5510 eller via  mail: krkokb@tmf.kk.dk  
 

 

Torsdag d. 13. september 2007 kl. 15.00-18.00 - Hvordan økologi? 
 
Fremtidens økologiske marked – hvordan tilgodeser vi storbyens travle forbrugere? 
 
▪ Økologisk hverdagskost med jordforbindelse 
   v/ Søren Ejlersen, Medstifter af Årstiderne 
 
▪ Økologi på forreste hylde 
   v/ Mogens Werge, Forbrugerpolitisk direktør, Coop Danmark A/S 
 
▪ Farmers Markets – økologi på gadeplan 
   v/ Malene Aaris, Projektleder, Farmers Markets 
 
▪ Måltiderne til byens borgere – på arbejdet, i skolen og institutionen 
   v/ Anne Birgitte Agger, Direktør, Københavns Madhus 
 
▪ De økologiske forbrugere og fremtidens økologiske fødevarer 
   v/ Henriette Winther, Markedskonsulent, Økologisk Landsforening 
 
Debat 
Hvad skal der til for at holde den positive udvikling i gang – og hvad er 
det egentlig vi som forbrugere vil ha’ – gulerødder med jord på eller 
øko-fastfood? 
 
Billetter: 
Det er gratis at deltage og billetter kan rekvireres fra d. 3/9 på: www.politikenbillet.dk 
 
Adresse: 
PRESSEN – Politikens gamle trykkehal (ind i porten og til højre) 
Rådhuspladsen 37, 1785 København V 
Dørene åbnes kl. 14.00 
 
Kontaktperson: 
Har du spørgsmål til Miljøfestivalens debatmøder kan du kontakte Kristine Kokbøl på tlf.: 
3366 5510 eller via  mail: krkokb@tmf.kk.dk  
 
 
 
 

10. - 16.  september 2007 
Miljøfestivalen byder også på Miljøcirkus, Økologi- og 
livsstilsmarked og meget mere – tjek alle ugens aktiviteter på: 

www.miljoefestival.dk 
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