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Når Jyllingehallerne åbner i løbet af foråret, er hele kom-
plekset gennemtænkt. Fra cafeteriet i foyeren bliver 
der udsigt �l den nye store hal med plads �l 400 �lsku-

ere. Selve køkkenet er også indre�et e�er nøje overvejelser. 
Som noget nyt vil anlægget indeholde selskabslokaler med 
plads �l 80 mennesker, og det kræver et ordentligt køkken, hvor 
der er tænkt på medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.  
For at gøre håndteringen af madaffald nemmere og bedre for 
miljøet vil der blandt andet blive installeret et affaldssystem, 
der gør, at medarbejderne ikke skal skubbe fyldte skraldespan-
de ud, og desuden genanvendes affaldet direkte �l biogas.

vælge et arbejdsredskab, der både er godt for de kommende 
medarbejdere og for miljøet,« siger Ole Gylling Hansen, der er 

Hurtig oprydning giver god hygiejne 
Affaldssystemet består ganske enkelt af en kværn, som er på 
størrelse med en almindelig opvaskemaskine, og som installe-
res i grovkøkkenet. Når medarbejderne sni�er grøntsager og 
skræller kartofler, og når der kommer rester �lbage på  
gæsternes tallerkener, hældes resterne direkte ned i kvær-
nen. Her blendes det og suges ned i en stor biotank, der er 
gravet ned uden for. Medarbejderne slipper derfor for at slæ-
be madaffald ud �l containeren, og der er hur�gt ryddet op 
og gjort rent e�er opvasken.  

»Både medarbejdernes arbejdsmiljø og tanken om genan-

og gennemført anlæg, som Jyllingehallerne bliver, bør være 

Ole Gylling Hansen.

Sparer på skraldebilen
Det er den danske virksomhed BioTrans Nordic, som har leve-
ret affaldssystemet �l Jyllingehallernes køkken. 

»En del af den økonomiske besparelse ligger i, at køkkenet 

-
-

der, hvor der ikke opstår lugtgener. Dermed sparer hallerne 

også et plus for miljøet, og desuden gør besparelsen, at  

Pihl, konsulent i BioTrans Nordic. 
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arbejdet og genanvender 

Jyllingehallerne får også et nyt køkken, hvor miljø og arbejdsmiljø er tænkt ind.  
 

og som genanvender cafeteriets madrester til grøn energi. 

Køkkenpersonalet i Jyllingehallernes køkken vil fremover


