FO O D 20 22

CLARIO N HO TEL THE HUB
Cla rion living . N ot just sta ying .

GRO WHUB
Ingen tra nsport
Ingen pla stemba lla sje
Ingen matsvinn, vi plukker ba re det vi trenger
Vi er 10 0 % se lvforsynte med mikrogrønt
hele å ret
Vi er 10 0 % se lvforsynte med urter i se s ong

“UREIST“ MAT PÅ THE HUB
Vå re urter, blomster, sa later og grønns a ker er “ureiste”

Hotellet ha r et sa ma rbeid med firma et Ureist, som dyrker og luker. Det er hotellet
som va nner og høster nå r det modnes. Vi
beta ler Ureist for jobben de gjør, og vå re
kokker ka n plukke så mye de vil a v det
som finnes i å keren.

MICRO GREEN S PRO DUKSJO N
Mikrogrønt er små , sprø og veldig næ ringsrike skudd og bla der som
ka n dyrkes innendørs hele å ret. De er gode på sa laten og på
brød skiven, men også i va rmretter. De pynter rettene i N orda , Hub ba r
og 2. eta jse og gjestene vå re ka n klippe de selv til frokost og lunsj.
Dette er rett og slett supermat med vita miner og minera ler som brukes
i vå re kjøkken å ret rundt.
De kla re for spise s etter 2-3 uker fra de er dyrket
Vi ka n fa ktisk skryte a v at vi er selvforsynt med microgreens hele å ret.
De dyrkes i ga ra sjen i U3.
Av ulike typer microgreens, ha r vi va lgt å dyrke frem:
Solsikke, da ikon, ertespirer, koria nder, sennep , reddik ka rse og va nlig
ka rse
Produksjon er per november 2021 32 brett i uken

WIN N O W
Ma tsvinn er et a v miljøtilta kene Cla rion Hotel The Hub ha r ha tt
mest fokus på i 2020/ 2021. Dette blir svæ rt viktig i 2022.
Vå rt fota vtrykk som hotell og servicedistributør er stort, noe vi ta r
på a lvor. Ved å innføre et sys tem for veiing a v ma t jobber vi med
å redusere vå rt ma tsvinn, og det ska per beviss tgjøring og
enga sjement bla nt persona let.
Reduserte a vfa llsmeng der og mer bæ rekraftig økonomisk veks t
er positive utfa ll a v dette tilta ket for bå de hotellet og
loka lsa mfunnet.
PEO PLE PLAN ET PRO FIT!

TO O GO O D TO GO
Hver da g ka n de som øns ker bestille
“leftovers” fra frokosten og bli med
i ka mpen mot ma tsvinn.
Vi pa kker ca 10 bokser med ma t
Hver da g, a vhengig a v hvor mye
“rester” vi ha r igjen.
Vi redder ca 300 må ltider med
ma t hver enes te må ned.

