
Her er din doggybag!
Tag maden med hjem
og skån miljøet

Glade hilsener, forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad - www.stopspildafmad.dk 

... så du undgår unødig madspild

... så du sparer penge på et ekstra måltid     
    til dit kæledyr eller dig selv
... så du sparer miljøet for en mængde CO2
... du har selv betalt for maden - smid ikke      
    maden og dine penge i skraldespanden
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