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Vælg med omtanke – for alles skyld
Køb varer med økologi- og miljømærker. Så sparer du både dig selv og 
omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og når 
du bruger dem.

Gode råd 
•	 Køb	så	vidt	muligt	lokalt	producerede	varer,	så	mindskes	transporten
•	 Spis	mere	af	årstidens	frugt	og	grønt	og	mindre	kød	-	så	nedsættes	 
 CO

2
–udledningen

•	 Tag	dit	eget	indkøbsnet	med	når	du	handler	-	plastikposen	forurener
•	 Undgå	at	smide	mad	ud	–	tilbered	kun	den	mængde	du	har	brug	for	 
 eller brug resterne dagen efter
•	 Tag	cyklen,	bussen	eller	gå	når	du	handler,	og	skån	dit	lokalmiljø	for	 
 biltrafik
Læs flere anbefalinger i ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk

Sænk forbruget - uden at lide afsavn
Køb kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg med omhu, og 
smid mindre ud. Send dine brugte ting til genbrug. Sorter dit affald og køb 
selv genbrug. På denne måde kan du gøre din miljøbelastning mindre.

Få mere information
Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 2. sal
2300 København S
82 32 58 10 
www.miljopunkt-amager.dk
Mail:center@miljopunkt-amager.dk

Miljøpunkt Amager er støttet af Københavns kommune og laver miljø projekter og -kam-
pagner i Sundby, Ørestad og Islands Brygge. Miljø i din indkøbskurv udgives også i Valby, 
Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. 20
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Miljø og klima i din indkøbskurv

Guide til grønne  
indkøb på Østerbro

Miljøpunkt Østerbro støttes af Københavns Kommune og laver miljøprojekter og  
-kampagner i lokalområdet. Der er også foldere for Valby, Vanløse, Amager, Bispebjerg  
og Brønshøj-Husum.                                                                                2010

Økologimærker 

Økologimærker garanterer dig mad produceret uden sprøjtemidler, gensplejsning, kunst -
gød ning og kunstige farve- og sødemidler til glæde for din sundhed, vores grundvand   
og naturen omkring os.

 Danmark EU  EU – nyt Sverige

 
 Norge Frankrig Internationalt

Miljømærker 

Miljømærker garanterer dig produkter, der fra vugge til grav er blandt de mindst miljø  - 
be lastende inden for sin varekategori. De stiller samtidig krav til sundhed og kvalitet.
 

      
 Svanemærket Norden Blomsten EU Bra Miljöval Sverige

 

Natur- og økologimærker til plejeprodukter 
Natur- og økologimærker garanterer dig plejeprodukter, der indeholder økologiske og/eller 
naturlige ingredienser. De er ikke allergimærker.

 EcoCert BDIH NaTrue Australian Certified
 Frankrig Tyskland Tyskland Organic Australien

Tekstilmærker 
Tekstilmærker som GOTS og EKO garanterer dig tekstiler produceret uden farlig kemi og af 
mindst 70% økologisk bomuld. Øko-Tex 100 er en standard, der garanterer dig tekstiler, hvor 
indhold af farlig kemi er minimeret. Øko-Tex 100 er et sundhedsmærke.

 GOTS Internationalt EKO Holland Øko-Tex 100 Internationalt

Energimærker 
Energimærker garanterer dig produkter med lavt energiforbrug. 

      
 Elsparemærket Energy Star
 Danmark USA 

Andre mærker

 

Fairtrade Internationalt

 

FSC Internationalt
 

MSC Internationalt

Økologi er godt for grundvandet

•  I Danmark er vi beriget med rent vand i undergrunden, som betyder, at vi 
kan drikke vandet direkte fra hanen.

•  Men grundvandet er især truet af sprøjtegifte fra landbruget, som siver ned 
i undergrunden.

•  15-20% af det danske grundvand er i dag forurenet af sprøjtegifte. Hvert år 
lukkes der mere end 100 vandforsyningsboringer på grund af sprøjtegifte.

•  Hovedprincippet i det økologiske landbrug er, at der ikke må bruges sprøj-
tegifte. Du er derfor med til at bevare det rene grundvand, når du køber 
økologiske varer.

•  Når du køber en økologisk bøf, skåner du 750 liter grundvand for mødet 
med sprøjtegifte. Køber du en liter økologisk mælk, skåner du 200 liter 
grundvand for mødet med sprøjtegifte.

Uden rent grundvand ville vi være nødt til at drikke vand fra flaske, hvilket 
belaster miljøet yderligere. Der bruges 1.500 gange så meget energi på at 
fremstille et glas vand fra flaske som et glas vand fra hanen. Der bruges  
energi på at fremstille, transportere, indsamle og påfylde plastikflaskerne. 
Dertil kommer transporten af flaskevandet ud til supermarkederne.
Og samtidig kan du glæde dig over, at én liter postevand koster knap 5 øre, 
hvor en liter flaskevand koster fra ca. 8 kr. 

Få mere information
Miljøpunkt Østerbro
Borgmester Jensens alle 2, kld.  |  2100 København Ø  
www.miljopunkt-osterbro.dk  |  info@miljopunkt-osterbro.dk
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Fairtrade garanterer forbedrede forhold for bønder og 
plantagearbejdere i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. 
Mærket stiller også i nogen grad krav om miljøbeskyttelse.

FSC garanterer dig træ, hvor der er taget hensyn til miljø og 
lokale sociale forhold i produktionen.

MSC garanterer dig fisk, der er indfanget efter metoder, der 
så vidt muligt bevarer havets økosystem.

Læs mere om mærkerne på: www.miljoeogsundhed.dk

Elsparefondens mærke tildeles til de el-apparater, som bruger 
mindst elektricitet indenfor sin varekategori.

DanmarkSverige

Norge

EU

Internationalt Holland/
Tyskland

Miljømærker
Miljømærkerne dækker produkter, der ikke er fødevarer.
Mærkerne garanterer at produktet er blandt de mindst miljøbelastende 
inden for sin varekategori. Der stilles samtidig krav til sundhed og kvalitet. 
Fremstilling, brug og bortskaffelse er med i vurderingen.

Svanemærket
Norden

Blomstmærket
EU

Bra miljöval
Sverige

Op på mærkerne
Økologimærker

Økologimærkerne dækker produktionen af fødevarer. Demeter-mærke er et interna-
tionalt kontrolmærke, der sættes på biodynamiske produkter. 
Økologimærkerne garanterer: Ingen brug af kunstgødning. Kun enkelte bekæmpelsesmidler. 
Ingen vækstfremmere. Kun økologisk foder. Ingen brug af benmel, bestråling og 
genmodificerede organismer (GMO). 

Andre mærker

 

Fair Trade/Max Havalaar-mærket arbejder for at bønder i råvareleddet 
får en fair betaling. Mærket stiller sociale og miljømæssige krav.

Øko-tex100 mærket findes på tekstiler og siker at produkterne 
ikke afgiver problematiske stoffer under brug. 

FSC-mærket (Forest Stewardship Council) findes på trævarer og 
papir. Der stilles krav om, at skovdriften skal foregå bæredygtigt.

EU’s fælles energimærkning findes på hårde hvidevarer, el-ovne, 
biler, ventilationsanlæg og lyskilder. A++ er bedste kategori for 
køleskabe og frysere.

AB-mærket (Agriculture Biologique) er et fransk statskontrolleret 
økologimærke, som bl.a findes på vine.

Læs om flere mærker på www.miljoeogsundhed.dk

MSC-mærket (Marine Stewardship Council) findes på fisk og fiske-
produkter, og garanterer at fangsten sker bæredygtigt.

Vælg med omtanke – for alles skyld
Køb varer med økologi- og miljømærker. Så sparer du både dig selv og 
omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og når 
du bruger dem.

Gode råd 
•	 Køb	så	vidt	muligt	lokalt	producerede	varer,	så	mindskes	transporten
•	 Spis	mere	af	årstidens	frugt	og	grønt	og	mindre	kød	-	så	nedsættes	 
 CO

2
–udledningen

•	 Tag	dit	eget	indkøbsnet	med	når	du	handler	-	plastikposen	forurener
•	 Undgå	at	smide	mad	ud	–	tilbered	kun	den	mængde	du	har	brug	for	 
 eller brug resterne dagen efter
•	 Tag	cyklen,	bussen	eller	gå	når	du	handler,	og	skån	dit	lokalmiljø	for	 
 biltrafik
Læs flere anbefalinger i ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk

Sænk forbruget - uden at lide afsavn
Køb kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg med omhu, og 
smid mindre ud. Send dine brugte ting til genbrug. Sorter dit affald og køb 
selv genbrug. På denne måde kan du gøre din miljøbelastning mindre.

Få mere information
Miljøpunkt Østerbro
Borgmester Jensens alle 2, kld.
2100 København Ø
www.miljopunkt-osterbro.dk
Mail: info@miljopunkt-osterbro.dk

Miljøpunkt Østerbro er støttet af Københavns kommune og laver miljøprojekter og
-kampagner på Østerbro. Miljø i din indkøbskurv udgives også på Amager, i Vanløse, 
Valby, Bispebjerg og i Brønshøj-Husum. 20

Miljø og klima i din 
indkøbskurv

Guide til grønne indkøb på Østerbro
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Dagligvarer &  
delikatesser
Udover de nedenstående
butikker kan du finde økologiske
dagligvarer og andre miljømærkede
produkter i f.eks. Matas, Irma, Super
Best, Brugsen, Netto og Fakta.

Det Rene Brød
Rosenvængets Allé 17
T: 3543 1814
Økologisk bager – også kaffe og 
mejeriprodukter.

Emmerys
Østerbrogade 51, T: 3525 1210
Østerbrogade 139, T: 3927 1723
Øster Farimagsgade 39, T: 3525 1067
www.emmerys.dk
Stort udvalg af økologisk brød, 
samt enkelte økologiske varer, bl.a. 
kaffe og vin.

Fair Trade butik Svalerne
Østerbrogade 49
T: 3542 1647
www.svalerne.dk
Økologisk og fairtrade kaffe, te  
og chokolade m.m. Brugsting fra  
U-landene, samt genbrugstøj.

Frugthjørnet
Øster Farimagsgade 37
T: 2613 4855
Udvalg af økologisk frugt og grønt, 
mælkeprodukter og øl.

Gourmandiet
Rosenvængets Allé 7A
T: 3927 1000
www.gourmandiet.dk
Økologisk kød, øl, vin, salater, 
sandwich – take away eller spis på 
stedet.

Madtjenesten
Ndr. Frihavnsgade 31
T: 7878 6516
Udvalg af økologiske delikatesser, 
sandwiches, salater og anden mad 
lavet af økologiske råvarer.

Sund fornuft
Classensgade 3A, kld
T: 3931 1909
Udvalg af miljømærkede pleje-
produkter, økologiske madvarer  
og babyudstyr.

Urtehuset
Østerbrogade 35
T: 3538 6098
Udvalg af økologiske og biodyna-
miske varer, bl.a. frugt og grønt, 
mel, gryn, te, krydderier og pleje-
produkter.

Øbro Helsekost
Østerbrogade 226
T: 3929 8522
Udvalg af økologiske dagligvarer og 
plejeprodukter.

Vang Økologisk  
Minimarked
Øster Farimagsgade 31
T: 3538 8158
Minimarked med økologiske og bio-
dynamiske dagligvarer, delikatesser, 
vin, grej og bøger. 

Vinbørsen
Nordre Frihavnsgade 6
T: 3538 6072
www.vinboersen.dk
Specialforretning med bl.a. fairtrade 
kaffe og udvalg af økologisk the 
og vin.

Din Baghave
Victor Borges Plads
T: 27 24 62 40
E: dinbaghave@gmail.com
www.dinbaghave.dk

Lokale friske kvalitetsråvarer, 
deriblandt vilde urter fra skove på 
Sjælland. Størstedelen af varerne 
er enten demeter- eller økocertifi-
cerede.

Personlig pleje

Attitude Hudpleje
Østerbrogade 141 st.th
T: 3918 0198
www.attitude-hudpleje.dk
Ansigtsbehandlinger med økologisk 
hudpleje.

Enula 9
Rosenvængets Allé 6
T: 3538 1785
Udvalg af økologiske plejeprodukter 
samt tekstiler til gravide. 

Glow
Århusgade 6
T: 5190 7759
www.glow.nu
Økologisk frisør, som bruger og 
sælger økologiske hårplejeproduk-
ter. Også økologisk shampoo til 
hunde.

Green Skin
Ndr. Frihavnsgade 7
T: 7026 4748
Ansigtsbehandlinger med økologisk 
hudpleje. Også salg af plejeproduk-
ter.

Moshi Moshi Mind
Dag Hammerskjolds Allé 40
T: 3538 7079
Udvalg af økologiske plejeprodukter.

Self Care Shop
Nordre Frihavnsgade 25
T: 7799 0695
www.selfcareshop.dk
Stort udvalg af miljømærkede 
produkter.

Sense of beauty
Blegdamsvej 126
T: 3535 5808
www.organicshop.dk
Økologisk hudplejeklinik med 
økologiske produkter.

Smuuk
Viborggade 8
T: 3555 9995
Økologisk frisør, bruger og sælger 
økologiske produkter.

Zenz
Sortedam Dossering 101
T: 3543 6263
www.zenz.dk
Økologisk frisør, som bruger og 
sælger økologiske hårplejeprodukter.

Hus og hjem

Flügger farver
Lyngbyvej 72, T: 3929 6995
Jagtvej 219, T: 3918 4113
Ndr. Frihavnsgade 27, T: 3538 3907 
Miljømærket væg- og loftmaling.
 

JYSK
Øster Fælled Torv 25
T: 7080 8182
www.jysk.dk
Udvalg af økologiske, fairtrade og 
miljømærkede varer.

OK 
Rovsingsgade 64
Svanemærket bilvask.

Sadolin Farveland
Østerbrogade 140, T: 3555 1272
Ndr. Frihavnsgade 31, T: 3542 0079
Livjægergade 24, T: 3542 5681
Væg- og loftsmaling mærket med 
blomsten. 

Tøj, børnetøj og 
legetøj

AB legetøj
Trianglen 4
T: 3538 9885
www.ab-leg.dk
Udvalg af trælegetøj fremstillet  
under hensyn til miljø og brugerne. 

Arvingen
Østerbrogade 25
T: 3546 6972
Udvalg af blomstermærket børnetøj.

Eppure Si Muove
Øster Fælled Torv 15
T: 3525 1611
www.eppuresimuove.dk
Tøj af økologisk bomuld og tekstil 
produceret bæredygtigt i eksempel-
vis Nepal.

Guide til grønne indkøb på Østerbro

Vær med til at gøre  
endnu mere for miljøet  
gennem 2100.nu

1 bydel
10% mindre CO2
100 grønne idéer
Læs mere på www.2100.nu

Garnstuen
Østerbrogade 138
T: 3538 3300
Udvalg af garn mærket med Økotex 
100, samt garn lavet af rene mælke-
fibre.

Pure Baby
Willemoesgade 4
T: 3555 1162
www.purebaby.dk
Økologisk baby- og børnetøj, 
trælegetøj og babyudstyr.

Caféer og  
spisesteder
Panzon
Rosenvængets Allé 6
T: 3538 9800
www.vincafeen.dk
Øl, vin & tapas. Mulighed for køb af 
økologisk vin og vand.

Aamanns Smørrebrøds
deli og Aamanns Etablis
sement
Øster Farimagsgade 10 og 12
T: 3555 3344/3555 3310
Smørrebrød og restaurant, bruger og 
sælger udvalgte økologiske varer. 

Genbrug
Greibe og Kumari
Nordre Frihavnsgade 60
T: 3555 1661
Genbrugstøj og børnetøj.

Haberdash
Øster Farimagsgade 73
T: 3555 3738
Luksusgenbrug, sælger let brugt 
mærketøj, -sko og –tilbehør.

Mi Gusta
Ndr. Frihavnsgade 52 
T: 3526 7374
Luksusgenbrug, sælger let brugt 
mærketøj som enten er fejlkøb eller 
fra sidste år.

Second
Østerbrogade 26
T: 3555 6969
Luksusgenbrug, sælger dyrt mær-
ketøj som enten er fejlkøb eller fra 
sidste år.


