
Nyd smagen af Danmark!

Nordic Catering byder igen i år på en 
grøn dag for alle jer spisende på 

Marketenderiet

Vi har lavet dagens buffet 100% vegetarisk med brug af 
forskellige danske råvarer, hentet direkte fra et udvalg af 

de landbrug vi samarbejder med i Nordic Catering.   

GRØN
DAG



Flere landbrug og mere økologi 
på menuen i Marketenderiet

Nyd smagen af Danmark!

Januar er en måned med 
friske nytårsforsæt og fokus på 
sundhed samt forventninger til 
det forår, der er lige om hjørnet.

I Nordic Catering arbejder vi 
aktivt med den påvirkning vores 
råvarer, produktion og menuer 
har på klimaet. Vi har fokus på 
madspild, på at bruge danske 
råvarer og på at skabe bære-
dygtige samarbejder med 
landbrug over hele landet. 

Vores direkte samarbejde med 
danske landbrug betyder, at vi 
får friske råvarer ind i køkkenet 
direkte fra marken. 

Vi forpligter os til at aftage 
bestemte mængder, og vi 
planlægger landmændenes 
produktion i tæt samarbejde.  
I køkkenet er der en verden 
til forskel, og når vinterkulden 
for alvor har forladt os, kan 
du forvente flere råvarer 
direkte fra landbruget på 
buffeten i Marketenderiet.

I dag er en del af buffeten 
allerede økologisk, og den
økologiske andel vil vokse i 
tiden fremover. Vi arbejder på 
en certificering af køkkenet 
og præsenterer et økologisk 
spisemærke i løbet af 2023.  



Danish Quinoa Group er et samarbejde mellem 16 landmænd 
på Lolland og Falster, der er gået sammen om at skabe en 
succesfuld dansk produktion af quinoa, som jo traditionelt 
dyrkes i Sydamerika.

I 2022 udvidede de produktionen med kikærter og grønne linser 
- en produktion vi har været med til at planlægge, og som vi er 
ret stolte af.

Lammehave Økologi er et lille socialøkonomisk landbrug på 
Falster. Her dyrker Jakob gamle korntyper (som han selv 
maler på sin kornmølle) samt friske grøntsager til os og til 
enkelte restauranter i nærområdet. 

Stalden er fyldt med lam, og han afsætter alt kødet i sin lille 
gårdbutik, som vi kun kan anbefale på det varmeste.

Rønnely i Svinninge ved Lammefjorden var i 1972 én af 
pionererne bag biodynamisk jordbrug i Danmark og er i dag 
et økologisk landbrug med rigtig mange grøntsager i jorden. 

Morten er tredje generation på gården, og vi har fornøjelsen af at 
få leveret hans mange rodfrugter, spidskål, grønkål, gulerødder, 
m.v. direkte ind til køkkenet.  

Quinoa og Kikærter
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Erik Lolle er ottende generation ”Lolle” og tredje generation 
frugtavler på familiens gård ved Sakskøbing. I frugtplantagen 
har Erik æbler, pærer, kirsebær, rabarber, hindbær og brombær.

Vi holder meget af samarbejdet med Erik, som har
leveret frugt til os i en del år nu.

Østagergård er et uddannelsessted for unge og voksne med 
særlige behov, et biodynamisk landbrug og et mølleri. På gården 
dyrkes brødkorn af gamle danske sorter og en række grøntsager 
og grønne proteiner (Ingrid ærter, bønner, m.v.).

Man bliver glad efter et besøg på Østagergård, hvor der hver dag 
ydes en kæmpe indsats for at gøre en forskel for de mange, der 
har fundet en meningsfuld hverdag i produktionen. Melet fra mølle-
riet er i særklasse, og vi nyder at arbejde med deres Ingrid ærter.  

I Gårdbutikken Marielyst slår den unge landmand; Bo sine folder. 
Med et sjældent gå-på-mod plukker han gerne ærter om natten 
og trækker kartofler op tidligt om morgenen for at sikre, at vi får 
den bedste og friskeste kvalitet. 

Bo er kendt for Bøtø-kartoflen (udtales ”bø-dø”), men også for 
sine grønne og hvide asparges, som efter manges mening overgår 
de mere kendte fra Lammefjorden.

Kartofler

Æbler

Gårdbutikken Marielyst

Lolle Frugt

Ærter
fra Østagergård



Den lille økologiske producent ”Fra Fejø” i Stokkemarke på Lolland 
har du måske allerede mødt i supermarkedet. Det unge par; 
Thomas og Ditte, har forladt byen og lægger nu hele deres 
sjæl i deres virksomhed. De producerer eddiker, marmelader, 
babymos, sirupper og økologiske sodavand – alt sammen 
baseret på deres egne økologiske frugter og lokale råvarer 
fra Sydhavsøerne. 

Stensbølgård er et familiedrevet økologisk landbrug der i dag 
drives af femte og sjette generation; Kirsten, Johan og deres søn 
Morten. På gården har de køer og kyllinger, de dyrker brødkorn 
og har mellem 50 og 100 forskellige grøntsager og urter fordelt 
over sæsonen. Kirsten insisterer på at høste samme dag som 
hun leverer, så alle produkter er så friske som muligt.

Æbleeddike
Fra Fejø

Savoykål
Stensbølgård



Nordic Catering

        info@nordiccatering.dk 
Kundeservice: 3638 3820 

Salg: 2899 1253
www.nordiccatering.dk

Firmafrokost
Møder & receptioner

Kantineordning
           Festmenuer til privat og erhverv 

Anbefal din frokost på 
Marketenderiet til dit netværk

Videregiv meget gerne vores folder til familie, 
venner og folk i dit netværk.

Du kan også hente folderen på www.nordiccatering.dk/grøndag  
 - så er den nem at videresende til dit netværk.

Vidste du, at den frokost der bliver serveret på 
Marketenderiet, er lavet af Nordic Catering? ... og at vi 

i øvrigt leverer til en masse virksomheder 
i Storkøbenhavn.


