


Serverer eller ønSker du å Servere
økologiSk og bærekraftig mat
og har lySt til å Si det høyt? 

Vi hjelper deg!

med debioS merker kan du 
formidle et Stort og viktig 
budSkap på en enkel måte!

Vis at du bryr deg 
med Debios merker!

For Nordic Choice Hotels er det viktig å tilby god, sunn og bærekraftig mat til våre gjester. 
Å servere økologisk mat er en del av dette. Valørmerket er en måte å synliggjøre dette 

arbeidet på slik at gjestene enkelt skal få vite at vi serverer økologisk mat. 
Folk generelt har tillit til merket og sertifiseringen, og valørmerket skaper derfor 

tillit blant gjestene våre, noe jeg ikke tror vi hadde klart å skape alene. 

Cathrine Dehli, Director of Sustainability, Nordic Choice Hotels, 
bronsemerke på frokostserveringen på alle hotell



 

  

15-49% 50-89% 90-100% 
Valørmerkene Viser andelen økologisk & bærekraftig mat. 
ø-merket Viser fram enkeltprodukter og matretter.

15-49% 50-89% 90-100% 
Valørmerkene Viser andelen økologisk & bærekraftig mat. 
ø-merket Viser fram enkeltprodukter og matretter.

Å gjennom merking vise at vi bruker økologiske råvarer er viktig for oss. 
Valørmerket fungerer ypperlig for oss som motivasjon internt - vi har sølv 

men jobber mot gull! Merkeordningen gir oss troverdighet overfor direktekunder, 
og b2b-kunder hvor flere krever merking. Det er vi på tilbudssiden som har et ansvar 

for og samles under en merkeordning slik at samme vilkår gjelder for alle.

Josefine Andrèn, Funky Fresh Foods, 
cafe og catering - sølvmerke og ø-merke

debioS merker er et 
Synlig beviS på ambiSjonene 

i maten Som ServereS  

en debio-godkjent Servering tilbyr råvarer 
Som er dyrket med omSorg for jordliv og miljø, 

fra et landbruk og havbruk Som tar henSyn 
til levende veSenerS naturlige atferd og behov



1  Spørsmål eller veiledning? 
Kontakt Matvalget på 
matvalget@debioinfo.no 

2  Klar til å søke? debio.no

3  #visatdubryrdeg debio.no/profilering

over 300 ServeringSSteder bruker 
debioS merker. blir du den neSte?

Vi bruker valørmerket fordi vi ønsker å framstå som en seriøs aktør på bærekraftig mat. 
Med en Debio-sertifisering får vi press på oss til å gå grundig til verks når vi lager menyer 

og kjøper råvarer, og vi gir tydelig beskjed til vårt publikum at dette er viktig for oss. 
Ingrid Kleiva Møller, miljøsjef Øyafestivalen, gullmerke


