
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nøglehullet på spisesteder 
En frivillig certificeringsordning, som gør det muligt at anvende 
Nøglehullet til at formidle det sundere valg af madretter, som 
tilberedes og serveres på spisesteder (Kantiner, restauranter, caféer, 
caféterier m.m.)   
 
Certificeringen administreres af Sekretariatet for Nøglehullet på 
spisesteder i Fødevarestyrelsen. Kontakt via mail 
kontakt@noeglehulletpaaspisesteder.dk eller telefon 22 86 71 03. Læs 
mere på: www.nøglehulletpåspisesteder.dk  

 
Danskerne vil Nøglehulsmærket 
Siden Nøglehulsmærkets lancering i juni 2009 og 4 forbrugerkampagner 
er følgende resultater opnået:  

 93 % af danskerne kender Nøglehullet 
 74 % af danskerne forbinder Nøglehullet med et sundere 

valg 

 75 % af danskerne har tillid til mærket 

 4 ud af 10 ønsker flere sundere retter på restauranter og 
cafeer 

 Nøglehullet på spisesteder er i stor vækst; allerede >300 
spisesteder med i processen 

 

Lav en prøve-dag med Nøglehullet 
Nøglehulsbekendtgørelsen (§ 18 stk. 2) giver mulighed for, at afholde et 

arrangement med Nøglehullet, hvor et spisested kan afprøve 
ordningen. 
 

Krav til en prøve-dag med Nøglehullet: 
 Der skal indhentes tilladelse hos sekretariatet til at afholde 

en prøve-dag før dagen afholdes 

 Der skal være én person tilstede som lever op til følgende: 
o Forstår principperne bag Nøglehullet 
o Forstår og kan anvende de ernæringsmæssige 

kriterier der skal til for at planlægge, tilberede og 
sammensætte madretter der lever op til 
Nøglehullet. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

o Kan justere og vurdere sammensætningen af 
madretter således de lever op til kriterier for 
Nøglehullet. 

o Kan udarbejde dokumentation for den 
ernæringsmæssige sammenhæng i de tilbud, der 
mærkes med Nøglehullet 

o Kan formidle sundere nøglehulsmærkede retter 
overfor gæsterne. 

Kan jeres kantine ikke selv være garant for disse krav så, kontakt 

Sekretariatet med henblik på at låne en Nøglehuls-frivillig, der kan deltage på 
dagen. 
 

 Sådan bliver I klædt på til dagen: 

 Læs designmanual og miniguiden til Nøglehullet på spisesteder. Få 
dette hos sekretariatet. 

 Ring til sekretariatet på 22 86 71 03 og få et midlertidigt log-in til 

Nøglehulsberegneren 
 Når arrangementet er godkendt får I en gratis event-pakke! 

 
GRATIS prøve-dags eventpakke består af: 

 2 x 2 Nøglehulsplakater og Y-tallerkner 

 100 foldere (gæst), 2 foldere (prof.), 20 UK foldere 

 5 x 2 Så nemt er det-foldere (Buffet + A la carte) 

 25 bordryttere, 10 minibordryttere, 10 små Nøglehuller 

 15 Nøglehullet til buffeten, 2 ark med klistermærker 

 10 store Nøglehulsbadges, 10 Nøglehulsaviser 

 5 kostrådspjecer 

 

Brug disse materialer til at pynte både kantine, reception, forhal og gange der 

leder til kantinen. 

 Bestil gratis prøve-dags pakke hos Maja Lund på maolu@fvst.dk  

 Se bagside for inspirationsbilleder, tips og tricks!     

          November 2013 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31, 2600 Glostrup 

Tlf: 72 27 69 00, www.fvst.dk

 
Inspiration til en prøve-dag med Nøglehullet! 
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 Tips og tricks 

 Pynt op til fest – det skaber god stemning og 

opmærksomhed omkring arrangementet 

 Arranger en cheftale 

 Arranger tale fra køkkenchefen 

 Udform menu og invitation som var det til et bryllup, 

fødselsdag etc. 

 

 

 


