Miljökrav &
riktlinjer
Matförsäljare &
catering

Volvo Ocean Race Göteborg 2018
Bakgrund
Staden har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och evenemanget kommer att miljödiplomeras
enligt Svensk Miljöbas standard. Alla som medverkar under Volvo Ocean Race skall följa de riktlinjer
som vi satt upp för att skapa ett hållbart evenemang.
2018 års miljökrav för matförsäljare och catering:
•

Alla medarbetare på försäljningsstället ska vara medvetna om miljökraven. En miljöansvarig
person ska vara utsedd.

•

Allt kaffe, te och socker som serveras under evenemanget ska vara ekologiskt och etiskt
märkt som KRAV resp eller Fairtrade, Rainforest Alliance, Utz Certified eller liknande. Detta
skall kunna verifieras vid platsrevision. Kravet omfattar inte socker i matlagning och bakverk.

•

All mjölk som serveras under evenemanget ska vara ekologisk. Detta skall kunna verifieras
vid platsrevision.

•

Minst sex produkter (varav minst två är baslivsmedel dvs ej kryddor, såser etc) ska vara
ekologiska/miljömärkta och minst ett etiskt rättvisemärkt samt ett laktos- och glutenfritt
alternativ ska ingå. De sex ekologiska livsmedlena kan inkludera kött, fisk, kaffe, te, socker
och mjölk. Andelen ekologiska produkter i sortimentet ska vara minst 30 %. Ovan skall
kunna verifieras vid platsrevision.

•

Krav på att minst en av maträtterna ska vara vegetarisk, gärna fler. Vegetariska
maträtter ska placeras högst upp på menyn, därefter ev fisk och ev kött. Detta
skall kunna verifieras vid platsrevision. Hyrestagaren ska inför evenemanget
meddela miljöansvarig hur många vegetariska alternativ som kommer att
erbjudas.

•

Krav på att endast ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött får
serveras, se separat dokument med motivering. Detta skall kunna verifieras vid platsrevision.

•

Hyrestagaren ska inför evenemanget meddela miljöansvarig vilka ekologiska och
rättvisemärkta produkter som kommer att erbjudas i sortimentet under evenemanget.

•

Stilla buteljerat vatten får inte finnas till försäljning. Hänvisa gärna till vattentapparna på
området.

•

Plastflaskor får inte förekomma, enbart pantbara burkar eller glasflaskor.

•

Fisk och skaldjur som kommer från överfiskade bestånd eller som på annat sätt odlas och
fångas så att miljön skadas får inte finnas till försäljning. Fisk och skaldjur ska vara
miljömärkta enligt MSC, KRAV eller finnas på WWF:s gröna lista.

•

Särskilt krav på tydlig märkning av allergener i menyer och skyltning.

•

Särskilt krav på att på plats kunna redovisa matens innehållsförteckningar.

•

Särskilt krav på tydlig märkning av ekologiskt/miljövänligt och etiskt märkt i menyer och
skyltning.

•

Närodlat och lokalproducerat i möjligaste mån.

•

Alla rengöringsprodukter såsom diskmedel, allrengöringsmedel och flytande tvål ska vara
miljömärkta.

•

Allt torkpapper såsom hushållspapper och servetter ska vara miljömärkta.

•

Engångsmaterial ska undvikas så långt det går. Serveringsartiklar för engångsburk ska
endast utgöras av miljömärkt papp och trä. Det plastliknande materialet PLA (bioplast) ska
undvikas då det felaktigt kan sorteras som plast och kontaminerar sorteringen. Detta
innefattar tex lock till kaffemuggar.

•

Särskilt krav på att följa angivelserna i framtagen åtgärdsplan för ansvarsfull resurshantering.

•

Inga onödiga småförpackningar för mjölk, socker mm. får användas.

•

Ingen reklam eller annonsering i form av flygblad får delas ut.

•

Sopsäckar ska vara av papper, majsstärkelse eller returplast.

•

Begränsning av elkonsumtion.

•

Transporter sker med miljöklassade fordon i största möjliga mån.

Allt avfall ska källsorteras på evenemangets anvisade avfallsområde.
Övrigt
• Miljöförvaltningen och revision
o Miljöförvaltningen kommer att ta kontakt och kolla menyer mm. Ansvarig XX, MF.
o Miljörevision i Race Village genom ett besök under evenemanget datum klockslag.
•

Eventuella underleverantörer mat/dryck
o Förse alla underleverantörer med information och kravställning för matförsäljare.

Frågor? Kontakta miljöansvarig Johanna Molin, Göteborg & Co. Tel: 072- 856 76 27 eller
johanna.molin@goteborg.com

