
Refurbishing Foods står på tærsklen til en ny 
æra i virksomheden, hvor lanceringen af den 
første produktlinje  ”REST” er lige rundt om 
hjørnet! Virksomheden ønsker at tackle ét af 
fødevareindustriens store problemer i dag, 
nemlig håndteringen og brugen af de guld-
gruber af ressourcer, som tidligere har været 
affald: De store mængder af restprodukter.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Refurbishing Foods
• Grundlagt/oprettet: 2020
• Primært produkt i Rethink Business: 
Knækbrød
• Konsulent: Cecilie Ploug Sarp, 
Azilis Advisory

Klimatal: 
Under udarbejdelsen af ressourceprofil, 
roadmap og forretningsmodel for Refurbish-
ing Food’s blev det tydeligt, at transport, 
pakkematerialer og produktionsforhold 
var de største klimasyndere i værdikæden. 
Dette blev derfor fokus for reducering, og 
medfører følgende ændringer for 
virksomheden:
Dieselreduktion
Der indkøbes flere fødevarekasser til trans-
port, hvorved større mængder pulp kan 
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bestilles hjem ad gangen og returfragten af 
kasser mindskes. Diesel forbruget mindskes 
herved med 600L/årligt, hvilket resulterer i 
en besparelse på 1.6t CO2/årligt.

Plastreduktion
Der indkøbes fødevarekasser til opbevaring 
på frys, hvorved engangsposer udfases. PP 
plast-forbruget øges med 0,08t første år, 
men det årlige HDPE plast-forbrug re-
duceres med 0,075t, hvorfor der efter 1. år 
vil ses en permanent reduktion i CO2.

Emballage
Forpakningen der skal beskytte knækbrødet 
på rejsen til forbrugeren og under brug, har 
også stor betydning for vores aftryk. Derfor 
er vi i dialog med et trykkeri der benytter 
sig af Cradle to Cradle silver certificerede 
produkter imens der arbejdes på endnu 
mere ambitiøse løsninger. Dertil arbejdes 
der også med en refill station ved udsalgs-
steder og ikke mindst dialog med råvare-
leverandører om leverancer i bulk.

Ressource- og elpåvirkning
Lagerstyring vil sikre at råvarerne ligger på 
frys i kortere tid, hvilket resulterer i el-
besparelser samt mindre spild. 

https://www.rest-aarhus.dk/
https://www.azilis.dk/


Verdensmål
Ud fra ovenstående ændringer i forretnings-
modellen indgår verdensmål 6, 9 og 12 på føl-
gende måder:

Verdensmål 2
Som udgangspunkt er virksomheden meget 
engageret i at sikre fødevarer til fremtidige 
generationer ved optimalt brug af nuvær-
ende ressourcer (delmål 2.4) Dette under-
støttes i endnu højere grad nu, ved at 
efterspørge afgrøder som trives i det nordiske 
klima og understøtter lokal biodiversitet og 
fauna.

Verdensmål 6
Brug af sæbenødder til rengøring frem for 
traditionelle rengøringsmidler, vil reducere 
udslippet af kemikalier (delmål 6.3).

Verdensmål 9
Implementering af yderligere restprodukter vil 
øge ressource-effektiviteten (delmål 9.4).

Verdensmål 12
Implementering af yderligere restprodukter vil 
mindske mængden af fødevarespild (delmål 
12.3). 
Reducering af plastbrug ved brug af 
fødevarekasser vil resultere i mindre affald, 
samt et mindre diesel forbrug (delmål 12.5).

Forretningsmodel
Refurbishing Foods arbejder for at ressourcer, 
der ellers ville være gået tabt og koste penge 
at bortskaffe, bliver en potentiel indtægt for 
afsender virksomheden, og indgår som ny 
råvare i modtagervirksomheden. Det giver 
optimal udnyttelse af råvarer, mindre spild og 
mindre affald. Derudover vil der på sigt også 
være en mulig besparelse på CO2 afgifter for 
begge parter.

Målsætningen er derfor at løfte hele føde-
vareindustrien til et højere niveau af ud-
nyttelse af råvarer på højeste værdiniveau, 
hele vejen igennem værdikæden. I tillæg har 
virksomheden igennem forløbet fået synlig-

gjort vigtigheden af typer af ingredienser – 
dvs. hvad de efterspørger på markedet i rela-
tion til CO2 binding i jord, hvilke typer planter 
der er mest hensigtsmæssige for det nordiske 
klima og hvor mest mulig af afgrøden kan 
benyttes. Dertil kommer hvilke typer for-
pakning der kan arbejdes med, herunder selve 
emballagen under transport og produktion. 
Den grønne forretningsmodel kan tages i 
etaper. Dermed har virksomheden nået det 
til det maksimale niveau af, hvad den kan 
præstere i sin nuværende konstellation, med 
langt flere hensyn til biodiversitet, rent vand, 
klima og miljø. Læs mere uddybende om 
Refurbishing Foods her. 

https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Uddybende-om-Refurbishing-Foods.pdf
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Uddybende-om-Refurbishing-Foods.pdf


Faktaboks om projektet: 
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere 
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af af-
fald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læse i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business. 

Læring
Stifterne af Refurbishing Foods har erhvervet 
kompetencerne til, på egen hånd, at kunne 
lokalisere og reducere de dele af produktets 
værdikæde, der belaster mest i form af udledt 
CO2, samt udbygget det kritiske tankesæt der 
medvirker til at man fremover ved hvornår 
og hvilke råvarer, processer og materialer der 
skal stilles spørgsmålstegn ved. Dette gør 
det muligt fremover, iterativt at sikre bedre 
løsninger, indenfor virksomhedens videre 
udbygning af produktion og general virksom-
hedsstruktur.

Derudover er der erhvervet større viden om-
kring jordbrug, CO2 lagring, gavnlige afgrøder, 
samt muligheden for implementering af alter-
native restprodukter i knækbrødet (e.g. andre 
rest-ressourcer), der i fremtiden vil forsøges 
implementeret i produktet.

”Drømmen om en gennemsyrende, cirkulær 
forretningsmodel ligger vores hjerter nær. 
Men det har ikke altid været nemt at gennem-
skue, hvilke valg, der var de rigtige. Der har 
det virkelig været belejligt at have Cecilie fra
Azilis og Rethink Business forløbet med i
processen.
- COO Maria Vetter Poulsen, Refurbishing 
Foods

www.ldcluster.com
www.rethinkbusiness.dk

