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Et løfte 
er et løfte.
Basta

• Vi forpligter os til, at vores CO2 regnskab er
i balance fra 2020

• Vi forpligter os til, at alle vores leverandører
går den samme vej inden 5 år

• Vi forpligter os til at levere varieret, sund og 
velsmagende mad, som overholder 80/20 princippet

• Vi forpligter os til at hjælpe vores kunder til at blive
en del af løsningen – i stedet for at være en del af 
problemet

• Vi forpligter os til at gøre det, vi siger



Jorden 
Kalder

De næste par årtier skal meget forandres. 
Fødevarer, produktion, transport, hverdagens levevis 

og mere fællesskab. Vi skal nytænke en anden hverdag. 
Ikke fordi vi er specielt alternative, men fordi Jorden, 
følsom og sårbar som den er, fortæller os, at vi skal.

Med 100 % økologi, et CO2 regnskab i balance,
måltider med mere end 80 % planter og mindre end 20 % 

animalsk, fælleshaver, mere vild natur, lokale løsninger, 
minimum anvendelse af emballage og social 

ansvarlighed, er Aarstiderne med.





principper 
kendetegner 
en Planetar
virksomhed:

En Planetar virksomhed forpligter sig til at dens CO2 
regnskab er i balance

En Planetar virksomhed hjælper alle sine leverandører 
med at gå den samme vej

En Planetar virksomhed leverer varieret, sund og 
velsmagende mad, som overholder 80/20 princippet

En Planetar virksomhed hjælper sine kunder med at blive 
en del af løsningen i stedet for at være en del af problemet

En Planetar virksomhed forpligter sig til at gøre det, 
den siger
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Planetar Planetar [pla ne tár] sb. Person eller virksomhed, der ser 
Jorden som en levende planet og sig selv som en del af den. 
Alle Jordens organismer, også menneskene, indgår i naturens 
kredsløb. Men mennesket har også evnen til at gribe ind og 
forandre naturen til Jordens og menneskets fordel. En planetar
tager derfor ansvar for bæredygtighed, økologi, et CO2 
regnskab i balance, måltider med mere end 80 % planter og 
mindre end 20 % kød, fælleshaver, mere vild natur, lokale 
løsninger, minimum anvendelse af emballage og social 
ansvarlighed.

®

Wikipedia

Begrebet Planetar er opstået hos Aarstiderne i 

2019, som er en dansk virksomhed stiftet i 1999 af 

Thomas Harttung og Søren Ejlersen. Aarstiderne

leverer økologiske måltidsløsninger. 

http://aarstiderne.com/




Plantefarser vælter frem

• Ingredienser:

• Rehydreret sojaprotein/-isolat (58 %), vand, kokosolie, sojamel, 
hvedegluten, mandel, Karl Johan svampe, tomat, fermenteret 
dekstrose, tapiocastivelse, salt, maltekstrakt (byg), farve (rødbede), 
naturlig aroma, maltodekstrin, stabilisator (methylcellulose)











Dyrk, høst og spis dine egne grøntsager med Fælleshaverne.



Værdi for lokalområdet

Skaber attraktivt 
sted at bo

Opmærksomhed &

PR

Influencers og 
sociale medier

Årlig lejeindtægt Skaber bæredygtigt 
område



Skaber attraktivt sted at bo

• Haverne vil være med til at skabe en æstetisk 
udvikling af området.

• Fælleshaverne leverer konkret indhold og 
infrastruktur som skaber fællesskaber i 
lokalområdet.

• Hver fælleshave har 150 familier som 
medlemmer.

• Ved 5 fælleshaver vil det være 750 familier, 
som besøger områderne ugentligt.



Designet for 
fællesskaber



VILD MAD 



Æbler



Ærter



Majs



Hønsehold, pluk selv, høst selv, grav selv, del en ko, 
fælleshaver, andelsgaarde, sharefarms, skolehaver, 
stresshaver, lokal afsætning, flygtningehaver, 
Fællesspisningshaver, bihaver, nøddehaver, carbonhaver, 
plukselvblomster, restauranthaver, 

Hver by sin have



























Egenskab#1

Bevægelse





se@aarstiderne.com


