21. august 2018

Pressemeddelelse til redaktionen:

Kampen mod madspild er blevet mobil

En ny mobil løsning mod madspild skal sikre fokus på madspild ved festivaler
og events i Roskilde, Frederiksberg og København - og til dagligt
transportere endnu mere god overskudsmad til hjemløse og udsatte ved
hjælp af Projekt Hjemløs. Initiativet har fået støtte fra to store aktører.
Madspild foregår ikke kun hjemme hos forbrugere. Også i fødevareindustrien gemmer
der sig en del overskudsmad, som kan komme mange værdigt trængende til gode.
Projekt Hjemløs har fået støtte fra FrederiksbergFonden og Miljøpuljen Roskilde til en
ny køletrailer, som kommer til at have to konkrete formål.
På diverse festivaler og events i bl.a. Roskilde, Frederiksberg og Københavns kommuner skal køletraileren bruges som et udendørs køkken, der skal servere god overskudsmad og samtidigt sætte fokus på madspild og opfordre danskerne til at minimere madspild hjemme hos sig selv.
Til hverdag skal køletraileren transportere endnu større mængder god gratis overskudsmad fra de mange maddonorer til Projekt Hjemløs og deres samarbejdspartnere
– så flere hjemløse og udsatte vil kunne få et varmt måltid mad. Køletraileren vil fungere som to-i-een løsning – og projektets partnere glæder sig over indsatsen.
Detailkæden REMA 1000 vil støtte den årlige drift af køletraileren - og Danmarks største bevægelse mod madspild, Stop Spild Af Mad, vil bidrage med frivillige samt med
at sprede kendskabet til initiativet.
”Den gavmilde donation fra FrederiksbergFonden, Miljøpuljen Roskilde og REMA 1000
vil betyde en kæmpestor forskel for byens hjemløse” siger stifter af Projekt Hjemløs
Gitte Johansen. ”Helt konkret betyder det at vi nu kan transportere større mængder
mad fra vores maddonorer til at hjælpe byens udsatte. Derudover skal køletraileren
bruges på festivaler og events, hvor vi kan sætte fokus på madspild og lære danskere
at blive endnu bedre til at undgå madspild i deres hverdag. Det kalder jeg win-win.”
”Frederiksberg er en stor oplevelsesby, og vi synes, at det er en vigtig del af en kulturoplevelse, at man også er ansvarsfuld overfor naturens ressourcer,” siger Martin
Dahl, Direktør i FrederiksbergFonden, som glæder sig over projektet.
”I Roskilde har vi en ambition om, at nedbringe madspildet så meget som muligt, da
det kan nedbringe belastningen af vores naturressourcer. Samtidig tegner madspild
og fødevarer sig generelt også for en stor del af CO2-udledningen. Derfor har vi de
senere år bevilliget en del af pengene fra den årlige miljøpulje til projekter, der prøver
at mindske madspild. Med køletraileren bliver det muligt at være endnu mere opsø-

gende og synlige i kampen mod madspild, samtidig med at vi hjælper udsatte borgere. Derfor er vi rigtigt glade for, at vi har bidraget til, at køletraileren nu kommer ud
at køre.” siger Karim Friis Arfaoui, Formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde
Kommune.
“Som den første detailkæde i Danmark, der for alvor gik i kampen mod madspild,
glæder vi os over alle nye initiativer og tiltag,” siger Anders René Jensen, Indkøbs- og
Marketingdirektør i REMA 1000. “Det er positivt, at der vil blive skabt endnu større fokus på madspild samtidigt med at endu mere god overskudsmad vil ende i de hjemløses maver.”
Allerede på DHL Stafetten i København bruges den nye køletrailer til at indsamle god
overskudsmad til hjemløse - og fra sensommeren og efteråret vil Projekt Hjemløs og
den nye køletrailer kunne opleves på events og torve bl.a. i Roskilde, Frederiksberg og
Københavns kommuner. De kommende aktiviteter er bl.a.:
22. august: Uddeling af lækker overskuds-is fra Winterspring Copenhagen fremstillet af michelin-kokke
24. august: Frederiksberg Høstfest med fokus på overskudsmad i forb. med Copenhagen Cooking & Food Festival
25. august: Sommermarkeder i Roskilde og Holbæk med fokus på overskudsmad
fra lokale gårdbutikker
26. august: Sommermarkeder i Roskilde og Holbæk med fokus på overskudsmad
fra lokale gårdbutikker
29. august: Overskudsmadindsamling til hjemløse på DHL Stafetten i København i
samarbejde med Stop Spild Af Mad og Københavns Kommune
Disse og mange flere aktiviteter vil blive annonceret på Projekt Hjemløs’ facebookside,
som har over 5.300 følgere: www.facebook.com/projekthjemlos.dk
Yderligere information: Fotos af Projekt Hjemløs download her:
https://we.tl/t-ewpkhhooJD
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