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Bag for en Sag og Dagrofa præsenterer 0 0ps 0l
bagning med klimahensyn.
Hos Bag for en Sag har vi også fokus på klimaet. Nedenstående 0ps er udarbejdet af
en erfaren konditor fra Dagrofas specialistselskab Grøn Fokus i samarbejde med
Dagrofas CSR-afdeling.
1. Undgå madspild. Har du rester af bagt kage eller boller, så smid dem ikke ud. Du
kan forlænge resternes holdbarhed ved nedfrysning. Alterna?vt kan du bruge
resterne ?l fx salat popping. Skær dine rester i tern eller blend dem groB. Rist
dem på pande med krydderier, olie og nødder/mandler, så får du velsmagende
salater. Kagerester kan anvendes i frugtsalater og som lag i triﬂier. Du kan også
hakke kagerester og vende dem i din favorit is.
2. Hvis du vil bage i dag eller i morgen, så kig på bu?kkens madspildhylde eBer evt.
bageingredienser. Ved at købe fra madspildhylden mindsker du risikoen for, at
mad ender som madspild.
3. Det er oBe en god ide at købe fødevarer, der er produceret i Danmark, da disse
varer ikke har været transporteret over længere afstande.
4. Hvis et bageprodukt fås i ﬂere størrelser, og du ved, du kommer ?l at bruge
mængderne i den største størrelse indenfor produktets holdbarhedsperiode, så
køb den store størrelse. Mængden af salgsemballage pr. gram indhold er nemlig
typisk mindst ved den største variant af produktet.
5. Opbevar ikke ingredienser koldere end nødvendigt. Der bruges unødigt energi,
hvis dit køleskab er koldere end 5 grader, og fryseren er koldere end -18 grader.
6. Skal du bruge kogende vand i en gryde, så kog vandet i en elkedel og hæld
dereBer det kogende vand i gryden.

Vi håber, at I får glæde af vore tips til bagning med klimahensyn.
Mange hilsener
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Dagrofa omfatter foruden Grøn Fokus bl.a. MENY, SPAR, Min Købmand, Let-Køb og
Dagrofa Foodservice.

