
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAD TIL ALLE – et anderledes fødevarefællesskab 
Vort formål er at  hjælpe økonomisk trængte danskere og flygtninge, med at kunne spise sig mætte ved at indsamle, 
rense, pakke og videregive doneret mad, der ellers ville være endt som skrald. 
Vi arbejder for at forhindre madspild fra alle tungtvejende led i fødevarernes værdikæde. MAD TIL ALLE er udover 
nødhjælp en ramme for madkultur, naturlig integrationsproces og til at gøre ledig arbejdskraft samfundsnyttig.  
Vi ønsker at skabe en model for udbredelse af konceptet. Vi formidler erfaringer til politikere og interessegrupper, 
der arbejder med madspild, fattigdom, lediggang og integration, så de ubenyttede ressourcer som overskudsmad og 
ledige hænder bliver til fødevarehjælp. 
 
450 medlemmer får 2 tons mad om ugen i maddonation 
MAD TIL ALLE projektet reducerer madspild i 3 forskellige led i fødevarernes værdikæde – produktion, detailhandel 
og husholdning. Vi har allerede opnået en del erfaring, idet supermarkeder og producenter siden august 2016 har 
doneret deres overskud til MAD TIL ALLE, som vi dagligt renser, pakker og formidler til 120 familier og enlige  
Vore medlemmer er fra Gribskov -, Hillerød - og Halsnæs Kommune. Desuden er Helsingør Kommune del af 
fødevarefællesskabets aktiviteter. Vi udvider vort medlemsantal i takt med omfanget af fødevaredonationer og 
transportkapacitet. 
 
Baggrund 
Ideen er opstået som en af løsningerne på de barske konsekvenser for familier og enlige på integrationsydelse og 
kontanthjælp, der med økonomiske stramninger og høje huslejer oplever, at der ikke er penge til sund og 
tilstrækkelig mad.  
Udvikling af modellen er startet i marts 2016 af initiativtager og efterfølgende  er den velgørende foreningen MAD 
TIL ALLE stiftet (juni 16). 
I den vigtige forståelse af kulturforskelle har vi sammensat en ambassadørgruppe samt ansat en arabisktalende 
medarbejder for midler doneret af TrygFonden i hele 2017 og 2018. Den danske brugergruppe præsenteres for MAD 
TIL ALLE ved  kontakt til jobcenter samt sociale medier og lokalavisen.  
 
MAD TIL ALLE`s formål 
- at hjælpe økonomisk trængte flygtninge og danskere med at få tilstrækkeligt og sund mad 
- at indsamle doneret mad (tidligere madspild)  
- at sikre madens kvalitet i henhold til Fødevarestyrelsens krav 
- at pakke og omdele fødevarer med anvisning om benyttelse og ”spises før” mærkning 
- at undervise i tilberedning af de fødevarer der doneres - bl.a. alle vore kåltyper  
- at inkludere og nyttiggøre lediges ressourcer, vise vej til værdifuld selvhjælp og nyttigt medborgerskab 
- at give flygtninge og danskere et lokalt ståsted gennem frivilligt arbejde  
- skabe rammer, der bidrager til integration, netværk og venskaber på tværs af etnicitet. 
 
 
 
 



Kort om vore ressourcer 
Fødevarer doneres af fødevarebutikker, lokale producenter, FødevareBanken, Copenhagen (Food) Market, festivals 
og privatpersoner.  
Storkøkkenfaciliteter, kontor og opholdsrum udlånes af Gribskov Kommune  
Arabisk medarbejder ansat 25 timer/uge i 2017 og 2018 (TrygFonden donation) 
Arabisk medarbejder ansat 25 timer/måned. 
Dansk IT/økonomi specialist/chauffør i flexjob udlånes af Gribskov Kommune 
Dansk køkkenmedhjælper i flexjob udlånes af Gribskov Kommune 
Praktikant 
Skolekøkken låner vi til madlavningskurser  
Alle medlemmer hjælper til, bl.a. med at pakke og omdele fødevarer, som det også foregår i andre 
fødevarefællesskaber 
 
Transport- og kølekapacitet 
MAD TIL ALLE har købt en gammel Berlingo varebil til erstatning for en skadet privatbil (stationcar). Bilen henter 
dagligt overskudsmad i Hillerød, Fredensborg, Helsinge, Hornbæk og Gilleleje med efterfølgende levering af de 
pakkede familiekasser. Desuden benytter vi og andre frivillige egne biler til afhentning og udbringning. 
For at kunne modtage og aflevere flere fødevarer er der behov for en langt større transportkapacitet, end vi har i 
øjeblikket.  
Kølevarer får vi flere og flere af og disse varer kommer i kølekasser i øjeblikket. Kølekasserne fylder meget og vi står 
ofte med så mange kølevarer, at vores kapacitet er mangelfuld, eksempelvis til 600 stk. mozzarella, som vi modtog 
forleden.  For at kunne holde alle fødevarer friske over lange køreafstande – især i sommervarmen – er kølebilen 
også ideel. 
 
MAD TIL ALLE i hele Nordsjælland …  i hele Danmark 
Vi har en lang venteliste på familier i Hillerød - og Halsnæs Kommune, der har behov for at modtage mad fra MAD 
TIL ALLE. Vi har desuden flere kommuner (Helsingør og Fredensborg/Humlebæk) der ønsker at MAD TIL ALLE 
etableres der hurtigst muligt. Vi har en del flere supermarkeder, der ønsker at donere overskudsmad.  
Vi ønsker at MAD TIL ALLE Fødevarefællesskabet etableres i alle landsdele og kan give økonomisk trængte 
mennesker fødevarehjælp på værdig vis i hele Danmark. 
 
 
Kontaktoplysninger 
MAD TIL ALLE  
Stæremosen 57, 3250 Gilleleje 
Benedicte Meyer        -      Telefon 4255 8300      -      Email      madtilalle.gribskov@gmail.com 
 


