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Som kunde hos Euro Poultry får du adgang til en unik ver-
den af fjerkræ. Vi importerer de bedste fjerkræprodukter 
fra de dygtigste producenter i verden og leverer ud til vores 
kunder gennem grossister og engrosforhandlere. På tværs 
af restauranter, caféer og kantiner i Europa serveres vores 
fjerkræprodukter i over 65.000.000 måltider hvert år.

Men hos Euro Poultry vil vi være mere end bare en fjerkræ-
leverandør. Vi vil være din foretrukne partner og fjerkræs-
pecialist. Som ikke kun forsyner dig med de bedste fjerkræ-
produkter, men også giver dig løsninger og oplevelser, der 
skaber merværdi i din hverdag.

Det er det, vi kalder for det unikke koncept – og det er hele 
grundstenen i Euro Poultry.

Hvorfor CSR? 
Èn af kerneværdierne i Euro Poultry er, at vi stiller krav. Til os 
selv, til hinanden og til vores producenter. Og når det kom-
mer til at passe på vores planet, og alle dem som bor her, 
stiller vi i den grad også krav til, at vi tager et medansvar.  

Vi har en sund forretning med fantastiske samarbejdspart-
nere, loyale kunder og glade medarbejdere. Vi har det med 
andre ord godt. Derfor er det vores pligt at sørge for, at 
andre også har det godt – både i dag og i fremtiden. Og det 
er målet med den CSR-strategi, som vil blive præsenteret 
i det følgende. 

Afsæt i FN’s verdensmål 
I 2015 præsenterede FN 17 verdensmål for bæredygtig ud-
vikling frem mod 2030. Det gav virksomheder nogle konkrete 
verdensmål at arbejde ud fra. Nogle fokusområder, som man 
kunne rette sine ressourcer imod. 

I Euro Poultry har vi valgt at fokusere vores CSR-ressourcer 
på i alt tre verdensmål. Tre fokusområder, hvor vi tror på, at 
vi kan gøre en positiv forskel i verden. Disse er: 

• Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
• Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
• Verdensmål 13: Klimaindsats 

Kort om Euro Poultry
Vi forsyner professionelle køkkener med fjerkræprodukter gennem vores to stærke food-
service brands: Chefs Club og Top Table. 
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Fjerkræ – det sunde kødprotein  
Da vi i sin tid valgte at specialisere os i fjerkræ, var ét af 
argumenterne, at vi på den måde kunne fremme et sundt 
kødprotein. 

Fjerkræ har et højt indhold af protein, som spiller en vigtig 
rolle i opbygningen af muskler. Samtidig styrker det andre 
vigtige funktioner i kroppen, som fx celler, knogler og ned-
brydning af giftstoffer. Og så er det et magert kødprotein, 
med et lavt indhold af mættede fedtsyrer sammenlignet 
med røde kødtyper som fx okse og gris. Sidst, men ikke 
mindst, er fjerkræ – og kylling især – rig på både vitaminer 
og mineraler, som er vigtige for kroppen. 

Ved at gøre fjerkræ attraktivt for professionelle køkkener er 
vi med andre ord med til at sætte mere af det sunde kødpro-
tein på menuen.  

Nøglehulsmærket – den sunde vejviser 
Størstedelen af vores fjerkræsortiment er Nøglehulsmær-
ket. Og det er ikke tilfældigt. 

Nøglehulsmærket er nemlig en garanti for, at produktet bi-
drager til en sund og varieret kost. Det betyder som regel, at 
der er sparet på fedt, salt og sukker, ligeså vel som fødeva-
ren også kan have et højt indhold af kostfibre og fuldkorn. 

På den måde er Nøglehulsmærket en sund vejviser for for-
brugeren. Men også for professionelle køkkener, som ønsker 
at træffe et sundere valg for deres gæster.

Opdrættet uden brug af antibiotika 
Antibiotikaresistens er blevet det store tema verden over. 
Undersøgelser og eksperter peger på, at hvis brugen af anti-
biotika i bl.a. produktionen af fødevarer ikke snart reduce-
res, risikerer vi mennesker at udvikle bakterier, som er resi-
stente over for antibiotika. 

Lige nu dør 25.000 europæere hvert år som følge af antibio-
tikaresistente bakterier. Et tal, som forventes at stige mar-
kant de kommende år og på sigt overgå dødsfald forårsaget 
af kræft. 

Ikke overraskende har World Health Organization identi-
ficeret antibiotikaresistens som et højt prioriteret folke-
sundhedsproblem. Og løsningen på problemet er at mindske 
brugen af antibiotika indenfor især sundhedsvæsenet og i 
husdyrproduktionen. For jo mere antibiotika der anvendes, 
desto større er risikoen for udvikling af resistens. 

I Euro Poultry ønsker vi at bidrage til reducering af antibiotika 
på verdensplan. I forvejen samarbejder vi med producenter, 
som alle stræber efter minimal anvendelse af antibiotika i op-

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Vi er en del af fødevareindustrien, og derfor har vi også en vis form for 
indflydelse på menneskers sundhed og trivsel. Vores produkter bliver til-
beredt, serveret og spist i hele Europa, og det stiller naturligvis krav til de 
produkter, som vi udvælger fra vores producenter. 
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Vidste du, at over 60 % af
forbrugerne er bekymrede for
brugen af antibiotika og risikoen 
ved, at det findes i nogle kød- og 
mejeriprodukter?
(Kilde: The Public Health and Safety Organization)

”

drætning af fuglene. Og flere af producenterne har slet ikke 
anvendt antibiotika i flere år. Men i 2019 tog vi skridtet videre. 

Her kunne vi som noget nyt tilbyde vores kunder fjerkræpro-
dukter, som er opdrættet uden brug af antibiotika. Produk-
terne har det officielle Raised Without Antibiotics-certifikat, 
som er en garanti for, at fuglene ikke har fået antibiotika 
gennem hverken foder, vand eller indsprøjtning. 

Vi håber, at disse RWA-produkter skaber opmærksomhed og 
møder opbakning fra både grossister og professionelle køkke-
ner. Så vi sammen kan bidrage til bekæmpelsen af antibiotika-
resistens. 

Vidste du, at over 60 % af forbrugerne er bekymrede for 
brugen af antibiotika og risikoen ved, at det findes i nogle 
kød- og mejeriprodukter? (Kilde: The Public Health and Sa-
fety Organization)

Medarbejdertrivsel 
Internt i Euro Poultry har vi også stor fokus på trivsel. Derfor 
har vi iværksat en række tiltag, som skal sikre, at alle vores 
medarbejdere trives. 

Blandt andet har vi udviklet en personalehåndbog og igang-
sat medarbejderkåringer på vegne af vores kerneværdier. 
Og så forsøger vi med frokostordning, personaleforening 

og sociale arrangementer at gøre det attraktivt og sjovt at 
være medarbejder i Euro Poultry. Derudover har vi fokus på 
at uddanne nye elever i alle vores afdelinger, så vi kan være 
med til at skabe fremtidens medarbejdere. 

Vi har også lavet en række tiltag, som skal sikre, at vi bedst 
muligt inddrager vores kollegaer på tværs af landegrænser. 
Vi har hovedkontor i Aalborg, Danmark, men vores konsulen-
ter befinder sig rundt om i både Danmark, Sverige, Finland, 
Holland og Belgien. Her er det vigtigt, at alle føler sig som en 
del af holdet, og det sikrer vi ved bl.a. fællesmøder på konto-
ret, fælles fejringer og daglige onlineinteraktioner. 

Team Rynkeby – hjælp til børn
med kritiske sygdomme 
For at fremme sundhed og trivsel yderligere støtter vi Team 
Rynkeby. Det er et nordisk velgørenhedscykelhold, som 
cykler fra Danmark, Sverige og Finland til Paris for at sam-
le penge ind til fordel for børn med kritiske sygdomme og 
deres familier. Midlerne, der bliver samlet ind, går til støtte 
af den sundhedsvidenskabelige forskning inden for børne-
kræft-området og til forskningssamarbejde på tværs af lan-
degrænserne. 

I 2018 valgte vores direktør, Mikael Kristensen, selv at cykle 
fra Aalborg til Paris for at bidrage til det gode formål. 
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1 De 3800 måltider er beregnet på 100 gram kylling pr. servering

Hjælp til udviklingslande 
Vores adgang til verdens fjerkræ betyder ikke kun, at vi 
kan håndplukke de bedste produkter fra de dygtigste pro-
ducenter. Det betyder også, at vi kan støtte udviklings-
lande, som lever op til vores høje krav om bl.a. kvalitet, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. 

Ved at handle fjerkræ med udviklingslande er vi med til at 
sikre arbejde og hæve levestandarden i disse lande. Og 
samtidig støtter vi økonomien i det pågældende udvik-
lingsland. Det kræver som sagt, at den pågældende pro-
ducent lever op til de krav, som vi også stiller vores euro-
pæiske samarbejdspartnere. Og det sikres blandt andet 
gennem vores Code of Conduct.  

Code of Conduct 
Når du køber fjerkræ fra Euro Poultry, får du automatisk 
en service med i købet, som giver dig tryghed. Vi har taget 
stilling til alt, hvad der kan spille ind i forhold til bæredyg-
tighed, dyrevelfærd, arbejdsforhold og fødevaresikkerhed 
– uanset hvor produkterne stammer fra.

Dette sikrer vi gennem en Code of Conduct, som producen-
terne skal leve op til, før vi kan indgå samarbejde med dem. 
Derfor har alle vores producenter en bred palet af certifi-
ceringer, som hele tiden kontrolleres og opdateres. Og vi 

tager jævnligt rundt og besøger vores forskellige produ-
center, så vi altid kan stå inde for deres produktion. 

Vi er meget stolte over det arbejde, som vores producen-
ter leverer. Og i mange tilfælde overgår de EU-standar-
derne – især når det kommer til dyrevelfærd. Med vores 
producentsamarbejder har vi i den grad bevist, at grænser 
ikke er nogen hindring for hverken kvalitet, dyrevelfærd 
eller fødevaresikkerhed. Tværtimod. 

Reducering af madspild 
Vi tænker altid reducering af madspild ind, når vi udvikler 
produkter og emballage. Det er bl.a. derfor, at vi pakker 
størstedelen af vores produkter ned i 2,5 kg. poser i kas-
ser af 5 kg. Gennem undersøgelser af vores kunder har vi 
nemlig fundet ud af, at denne pakningsmængde er ideel 
for både små og store køkkener. 

Vores frosne fjerkræprodukter er desuden frosset ned ef-
ter IQF-metoden. Det står for Individual Quick Freezing og 
sikrer, at produkterne ikke klumper sig sammen i én stor 
isblok, men kan tages op enkeltvist af posen. Det gør det 
fleksibelt for kunden, som nemt og hurtigt kan tage det 
antal produkter op, som skal anvendes til retterne – og på 
den måde undgå madspild. 

Verdensmål 12:
Ansvarlig produktion og forbrug  
Vi importerer fjerkræprodukter fra udvalgte producenter i verden og leverer ud 
til professionelle køkkener i Europa. Derfor er verdensmålet om ansvarlig pro-
duktion og forbrug også et af vores store fokusområder. 
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Vidste du, at vi ved at støtte 
Euro Foodbank også er med til
at bidrage til to andre af FN’s17 
verdensmål?

”

Sidst, men ikke mindst, har vi i mange af vores Top 
Table-poser integreret en lynlås. Det gør det igen fleksi-
belt for kunden, og samtidig sørger lynlåsfunktionen for, 
at der ikke kommer rimfrost ned i posen. Det kan poten-
tielt skabe frysebrændthed på produkterne, som i mange 
tilfælde vil føre til unødigt madspild. 

Euro Foodbank 
Vi arbejder også med reducering af madspild i en anden 
henseende. Nemlig i samarbejde med FEBA – Federation 
of European Food Banks. 

Deres mission er at bekæmpe madspild og madfattigdom. 
Det gør de gennem distribution af overskudsmad til fordel 
for socialt udsatte børn, unge og voksne. 

Og én type madvare, som FEBA især har brug for og svært 
ved at skaffe, er kød. Derfor har vi indgået et samarbej-
de med dem, hvor vi donerer alle vores overskudsvarer til 
dem. På den måde kan udsatte børn, unge og voksne også 
få glæde af vores sunde og smagfulde fjerkræprodukter. 

I 2019 startede vi første donation på 380 kg til Euro Food-
bank, og dermed bidrog vi med ca. 3800 måltider til udsat-
te børn, unge og voksne1 . 
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Verdensmål 13: Klimaindsats   
Vi har ikke selv nogen produktion, og derfor er det minimalt, hvad vi udleder af 
CO2. Alligevel er klima et vigtigt fokuspunkt for os, og vi forsøger at gøre en ræk-
ke indsatser på dette område. Så vi kan passe bedst muligt på den planet, som 
vores generation – og de kommende generationer – bor på. 

Det miljørigtige kødvalg
Der skal produceres meget mad, hvis verdens 7,6 milliarder 
mennesker hver dag skal have noget at spise. Og derfor er 
produktionen af mad én af de store CO2-udledere. Men nogle 
fødevarer er mindre miljøskadelige at producere end andre.

Når det kommer til kød, er fjerkræ langt mere klimavenligt 
end eksempelvis okse, gris og lam. Faktisk udleder fjerkræ 
mindre CO2 end drivhusgrønt. Ved at gøre fjerkræ så attrak-
tivt som muligt for Europas menuskabere, kan udledningen 
af CO2 mindskes markant. Og det er det, vi hver dag arbej-
der for at gøre. 

Bæredygtigt brug af palmeolie 
Palmeolie er en vegetabilsk olie, som der er stor efterspørgsel 
på. Det har fået den konsekvens, at der fældes store area-
ler regnskov for at gøre plads til planteolieplantager. Og det 
skubber flere dyre- og plantearter på kanten af udryddelse. I 
Euro Poultry har vi derfor taget et bæredygtigt ansvar i bru-
gen af palmeolie. Vi forsøger så vidt muligt at begrænse bru-
gen af palmeolie i vores brede og dybe sortiment, som lige nu 
kun tæller en håndfuld af produkter med palmeolie. 

I de få tilfælde, hvor der er palmeolie i vores produkter, er de 
altid RSPO-certificerede (Roundtable of Sustainable Palm 
Oil). RSPO pålægger blandt andet, at palmeolieproduktionen 

ikke må udrydde uberørte skove og områder med truede ar-
ter. Og så skal specifikke dyrkningsmetoder sikre, at natur 
og miljø beskyttes bedst muligt, ligeså vel som der også skal 
stilles sikkerhed for, at indfødte ikke jages ud af deres ”hjem”. 

Euro Poultry er desuden medlem af RSPO, så vi også den vej 
igennem kan støtte deres gode tiltag. 

Plastik er en trussel mod vores klima – både til lands og til 
vands. Flere generationers forbrug af plastic har i den grad 
sat sine spor på vores natur – og fortsætter med at gøre 
det. Derfor deltager Euro Poultry i den årlige World Cleanup 
Day. Her dedikerer alle medarbejdere på tværs af vores mar-
keder en hel dag til at samle plastik op. 

Men denne dag handler ikke kun om at rydde op i naturen. 
Det handler lige så meget om at skabe opmærksomhed og 
dialog om den stigende plasticforurening – og om hvordan vi 
selv kan være med til at reducere plastic i vores dagligdag. 
Derfor indbyder vi også vores medarbejdere til at tage børn 
og familier med, så vi kan skabe mest muligt opmærksom-
hed omkring reducering af plastic – også blandt de kommen-
de generationer. 

Til World Cleanup Day 2019 samlede vi ____ stykker plastic 
op. 
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Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”

Grøn i tanke og handling  
Generelt stræber vi i Euro Poultry efter at være ”grønne” i 
både tanke og handling. 

Derfor anvender vi primært Skype til onlinemøder med kol-
legaer og partnere langvejs fra, så vi på den måde kan mi-
nimere CO2-udslippet ved transport. Vi forsøger også at 
optimere vores fragt gennem dialog med vores kunder, lige 
så vel som vi har optimeret vores pallesystem bedst muligt.    

På hovedkontoret har vi desuden fokus på korrekt affalds-
sortering. Og vi arbejder hen mod at kunne trykke alt vores 
marketingsmateriale i bæredygtigt materiale. Ellers forsø-
ger vi så vidt muligt at anvende vores digitale platforme til 
at kommunikere ud til vores kunder.  

At få en hel virksomhed til at være grøn i både tanke og 
handling er naturligvis en proces. Skridt for skridt prøver vi 
at blive mere og mere grønne, og vi har et mål om, at alle 
vores medarbejdere bliver deres egne ”CSR-chefer”. For li-
gesom med alt andet er det, når vi løfter i flok, at vi opnår de 
bedste resultater – også når det gælder klimaet. 

Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”Vidste du, at palmeolie er den 
klart mest effektive af alle 
vegetabilske olier at producere? 
Faktisk er udbyttet pr. hektar ved 
palmeolie seks gange større end  
ved rapsolie, otte gange større end 
solsikkeolie og 10 gange større 
end sojabønneolie. 
World Cleanup Day

”
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Vidste du, at hvis du erstatter 75 % 
af dit forbrug af oksekød med 
kylling, vil behovet for landbrugs-
jord falde med 40 % - og at driften 
af landbrugsjord er en af de største 
CO2-udledere? 

”
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K. Christensens Vej 2M, 9200 Aalborg SV
www.europoultry.dk

Du kan også følge os på vores sociale medier, 
hvor vi løbende kommer med opdateringer 

fra vores forskellige CSR-tiltag. 
 
 
 
 
 

Tak fordi du læste med. 

En verden i forandring 
Dette var et overblik over de områder og tiltag, 

som vi i 2019 har rettet vores CSR-strategi imod. 

Men vi lever i en verden, som er i konstant forandring, 
og derfor holder vi os hele tiden opdateret på nye fokus- 

områder og tiltag, som vi kan bidrage til og støtte.  

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores CSR-strategi, 
eller har forslag til andre tiltag som vi bør støtte, er du 

altid velkommen til at kontakte os. 


