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YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU
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Euro Poultryn asiakkaana sinulle tarjoutuu ainutlaatui-
nen siipikarjatuotevalikoima. Tuomme parhaita siipikar-
jatuotteita maailman parhailta tuottajilta ja jakelemme 
ne asiakkaillemme tukkumyyjäverkostomme kautta. Sii-
pikarjatuotteitamme tarjoillaan vuosittain yli 65 000 000 
ateriassa ravintoloissa, kahviloissa ja ruokaloissa eri puo-
lilla Eurooppaa.

Haluamme kuitenkin olla enemmän kuin pelkkä siipikarja-
toimittaja. Haluamme olla suosikkikumppanisi ja siipikar-
ja-asiantuntija, joka toimittaa sinulle parhaiden siipikarja-
tuotteiden lisäksi ratkaisuja ja kokemuksia, jotka tuovat 
lisäarvoa arkeesi.

Kutsumme sitä ”Ainutlaatuiseksi konseptiksi” – ja se on tii-
vistettynä Euro Poultryn kulmakivi.

Miksi CSR? 
Yksi Euro Poultryn ydinarvoista on se, että asetamme vaati-
muksia – itsellemme, toisillemme ja toimittajillemme. Ja kun 
kyse on maapallostamme ja kaikista sen asukkaista huo-
lehtimisesta, vaadimme ehdottomasti, että kaikki kantavat 
vastuunsa.

Meillä on terve yritys, loistavat liikekumppanit, uskollisia asi-
akkaita ja tyytyväiset työntekijät. Meillä menee toisin sa-
noen hyvin. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että muutkin 
menestyvät – nyt ja tulevaisuudessa. Ja tämä on seuraa-
vassa esiteltävän CSR-strategiamme tavoite. 

Perustuu YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin 
Vuonna 2015 YK julkisti 17 globaalia kestävän kehityksen 
tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 
Tämä antaa yrityksille täsmälliset globaalit tavoitteet, joihin 
pyrkiä. Prioriteetit, joihin resurssit kohdistetaan.

Euro Poultryssa me päätimme keskittää CSR-resurssimme 
kolmeen globaaliin tavoitteeseen. Kolmeen prioriteetti-
alueeseen, joilla meillä voi olla myönteinen vaikutus. Ne ovat:

• Kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
• Kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
• Kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja 

Tietoa Euro Poultrysta 
Toimitamme siipikarjatuotteita ammattikeittiöihin kahden vahvan brändimme, Chefs Club ja 
Top Table, kautta.
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Elintarviketeollisuuden osana voimme jossain määrin vaikuttaa ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin. Tuotteitamme valmistetaan, tarjoillaan ja nauti-
taan kaikkialla Euroopassa. Tämä asettaa luonnollisesti vaatimuksia tuot-
teille, joita valitsemme toimittajiltamme.

Kestävän kehityksen tavoite 3:
Terveyttä ja hyvinvointia 

Siipikarja – terveellinen lihaproteiini  
Kun aikoinaan päätimme erikoistua siipikarjaan, yksi perus-
te oli se, että tällä tavoin voisimme edistää terveellisen li-
haproteiinin käyttöä.

Siipikarjan lihassa on paljon on proteiinia, jolla on tärkeä 
rooli lihasten rakentamisessa. Se tukee myös useita muita 
elimistön toimintoja, kuten solujen ja luun synty, ja haitallis-
ten aineiden hajottaminen. Lisäksi se on laiha lihaproteiini, 
joka sisältää vähemmän tyydyttyneitä rasvoja kuin punai-
nen liha kuten naudan- ja sianliha. Siipikarja – ja erityisesti 
broileri – sisältää paljon elimistölle tärkeitä vitamiineja ja 
kivennäisaineita.

Kasvatamme siis osaltamme terveellisemmän lihaproteiinin 
määrää ruokalistoilla lisäämällä siipikarjan houkuttelevuut-
ta ammattikeittiöille.

Avaimenreikämerkki
– opas terveellisempiin valintoihin
Suurella osalla siipikarjavalikoimastamme on avaimenreikä-
merkki. Tämä ei ole sattuma.

Avaimenreikämerkki takaa, että tuote tukee terveellistä ja 
tasapainoista ruokavaliota. Yleisesti ottaen se tarkoittaa, 
että tuote sisältää vähemmän rasvaa, suolaa ja sokeria ja 
että tuote voi sisältää paljon ravintokuituja ja kokojyväviljaa.

Tällä tavoin avaimenreikä opastaa kuluttajia syömään terveel-
lisemmin, mutta siitä on apua myös ammattikeittiöille, jotka 
haluavat tarjota vierailleen terveellisempiä vaihtoehtoja.

Kasvatettu ilman antibiootteja 
Antibioottiresistenssi on merkittävä ongelma kaikkialla 
maailmassa. Tutkimukset ja asiantuntijat korostavat, että 
ellei antibioottien käyttöä vähennetä huomattavasti ruuan 
tuotannossa, on olemassa vaara, että kehittyy lisää bak-
teereja, jotka ovat vastustuskykyisiä antibiooteille.

Tällä hetkellä 25 000 eurooppalaista kuolee vuosittain an-
tibiooteille vastustuskykyisten bakteerien seurauksena. 
Tämä määrän uskotaan kasvavan merkittävästi tulevina 
vuosina ja ohittavan pitkällä tähtäimellä syövän aiheutta-
mien kuolemien määrän.

Maailman terveysjärjestö on määrittänyt antibioottiresis-
tenssin merkittäväksi uhaksi yleiselle terveydelle. Ratkaisu 
on antibioottien käytön vähentäminen, erityisesti tervey-
denhoidossa ja lihantuotannossa. Mitä enemmän antibioot-
teja käytetään, sitä suurempi riski, että bakteereille kehittyy 
vastustuskyky.

Euro Poultryssa me haluamme edistää antibioottien käytön 
vähentämistä maailmanlaajuisesti. Teemme jo nyt yhteis-
työtä tuottajien kanssa, jotka pyrkivät käyttämään mah-
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Tiesitkö, että yli 60 % kuluttajista 
on huolestunut antibioottien
käytöstä ja riskistä, että niitä
on liha- ja meijerituotteissa?
(Lähde: NFS International)

”

dollisimman vähän antibiootteja siipikarjassaan. Monet 
tuottajat eivät itse asiassa ole käyttäneet lainkaan anti-
biootteja vuosiin. 

Vuonna 2019 veimme sen askeleen pidemmälle. Voimme nyt 
tarjota asiakkaillemme siipikarjatuotteita, jotka on kasva-
tettu täysin ilman antibiootteja. Tuotteet on merkitty viral-
lisella Raised Without Antibiotics -sertifikaatilla, joka osoit-
taa, että linnuille ei ole annettu mitään antibiootteja ruuan 
tai veden mukana tai ruiskeina.

Toivomme, että nämä RWA-tuotteet herättävät huomiota 
ja saavat tukkumyyjiemme ja ammattikeittiöiden tuen. Tällä 
tavoin voimme yhdistää voimamme antibioottiresistenssin 
torjumiseksi. 

Työntekijöiden tyytyväisyys 
Kiinnitämme paljon huomiota työntekijöidemme hyvinvoin-
tiin ja työtyytyväisyyteen. Tämän vuoksi olemme käynnis-
täneet useita aloitteita, joiden tavoitteena on varmistaa 
työntekijöiden viihtyminen.

Olemme mm. laatineet toimintaohjeet työntekijöille ja aloit-
taneet työntekijöiden palkitsemisen ydinarvojemme perus-
teella. Yritämme lisätä Euro Poultryn houkuttelevuutta ja 
kiinnostavuutta työpaikkana lounassetelien, henkilöstöyh-
distyksen ja sosiaalisten tapahtumien avulla. Lisäksi keski-
tymme kouluttamaan uusia harjoittelijoita kaikilla osastoilla, 
ja olemme näin mukana luomassa tulevia työntekijöitä. 

Pyrimme myös varmistamaan, että muissa maissa sijaitse-
vat kollegamme sitoutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Pääkonttorimme sijaitsee Aalborgissa Tanskassa, mutta 
meillä on edustajia Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Alan-
komaissa ja Belgiassa. Siksi on tärkeä, että kaikki tuntevat 
kuuluvansa tiimiin ja tämä voidaan varmistaa mm. yhteisil-
lä kokouksilla toimistossa, yhteisillä juhlilla ja päivittäisellä 
vuorovaikutuksella verkossa.

Team Rynkeby – tukemassa vakavia
sairauksia sairastavia lapsia 
Terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi tuemme Team Ryn-
kebyä, pohjoismaista hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkuet-
ta, joka ajaa Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta Pariisiin 
kerätäkseen varoja vakavia sairauksia sairastaville lap-
sille ja heidän perheilleen. Varoilla tuetaan lasten syöpien 
tutkimusta sekä kansalliset rajat ylittäviä yhteistutki-
mushankkeita. 

Vuonna 2018 toimitusjohtajamme Mikael Kristensen päätti 
pyöräillä Aalborgista Pariisiin hyvän asian tukemiseksi.
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Tuomme siipikarjatuotteita valikoiduilta tuottajilta eri puolilta maailmaa ja
välitämme ne ammattikeittiöihin Eurooppaan. Siksi vastuullinen globaali
kuluttaminen on meille toinen tärkeä prioriteetti.

Tukea kehittyville maille 
Se, että tuomme siipikarjaa kaikkialta maailmasta tarkoit-
taa, että voimme valikoida parhaat tuotteet parhailta 
tuottajilta. Voimme myös tukea kehittyviä maita, jotka 
täyttävät laatua, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurval-
lisuutta koskevat korkeat standardimme.

Ostamalla siipikarjaa kehittyvistä maista luomme työpaik-
koja ja nostamme elintasoa samalla kun tuemme kyseisen 
maan taloutta. Tämä edellyttää, että tuottaja täyttää sa-
mat vaatimukset kuin eurooppalaiset kumppanimme. Var-
mistamme tämän mm. Käytännesäännöillämme.

Käytännesäännöt 
Kun ostat siipikarjaa Euro Poultrylta, saat automaattisesti 
palvelua, joka antaa sinulle mielenrauhaa. Olemme huomi-
oineet kaiken kestävyyden, eläinten hyvinvoinnin, työolo-
suhteiden ja elintarviketurvallisuuden osalta – tuotteiden 
alkuperästä riippumatta.

Varmistamme tämän Käytännesäännöillä, joihin siipikar-
jantuottajan täytyy sitoutua ennen kuin voimme aloittaa 
yhteistyön. Tästä syystä kaikilla tuottajillamme on useita 
sertifikaatteja, jotka on tarkastettava ja uusittava sään-
nöllisesti. Vierailemme säännöllisesti tuottajiemme luona 
varmistamassa, että voimme koska tahansa mennä takuu-
seen heidän tuotannostaan. 

Olemme ylpeitä tuottajiemme työstä. Usein ne ylittävät 
eurooppalaiset standardit – erityisen eläinten hyvinvoinnin 
osalta. Olemme tuottajakumppanuuksillamme todistaneet, 
että rajojen ei tarvitse olla este laadulle, eläinten hyvin-
voinnille ja elintarviketurvallisuudelle. Päinvastoin.

Ruokahävikin vähentäminen 
Kehittäessämme uusia tuotteita ja pakkauksia mietimme 
aina, miten ruokahävikkiä voisi pienentää. Siksi pakkaamme 
useimmat tuotteemme 2,5 kg pusseissa 5 kg laatikoihin. 
Olemme asiakaskyselyjen avulla määrittäneet, että tämä 
on ihanteellinen pakkauskoko pienille ja suurille keittiöille.

Pakastetut siipikarjatuotteemme pakastetaan IQF-me-
netelmän mukaan. IQF on lyhenne sanoista Individual 
Quick Freezing (yksittäinen pikapakastus) ja varmistaa, 
että tuotteet eivät paakkuunnu yhdeksi jääpalaksi vaan 
voidaan ottaa pussista yksi kerrallaan. Tämä on joustava 
ratkaisu asiakkaille, jotka voivat nopeasti ja helposti saa-
da oikean määrän ruokaa aterioita varten - ja välttää näin 
ruokahävikkiä.

Monissa Top Table -pusseissa on integroitu vetoketju. 
Sekin tarkoittaa joustavuutta asiakkaalle ja vetoketju 
estää pussin sisällön huurtumisen. Huurre voisi aiheuttaa 
tuotteisiin pakkasvaurioita, jotka monissa tapauksissa ai-
heuttaisivat turhaa ruokahävikkiä.

Kestävän kehityksen tavoite 12:
Vastuullista kuluttamista 
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Tiesitkö, että tukemalla Euro
Foodbankia, tuemme myös 
kahta muuta kestävän 
kehityksen tavoitetta?

”

Eurooppalaiset ruokapankit 
Pyrimme vähentämään ruokahävikkiä myös muilla kei-
noin, mm. tekemällä yhteistyötä FEBA:n – eurooppalaisten 
ruokapankkien liiton kanssa. 

Niiden missio on ruokahävikin ja köyhyyden torjuminen. 
Sen saavuttamiseksi ne jakavat ylijäämäruokaa hädänal-
aisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

On kuitenkin yksi elintarvike, jota FEBAlla on vaikeuksia 
hankkia ja se on liha. Siksi olemme aloittaneet yhteistyön 
FEBAn kanssa ja lahjoitamme heille kaiken ylijäämälihamme. 
Näin myös hädänalaiset lapset, nuoret ja aikuiset voivat 
hyötyä terveellisistä ja maistuvista siipikarjatuotteistamme.

Vuonna 2019 lahjoitimme ensimmäiset 380 kg Euro Food-
bankille. Lahjoitimme siis noin 3 800 ateriaa hädänalaisille 
lapsille, nuorille ja aikuisille1.

1  3 800 ateriaa perustuu 100 grammaan kanaa annosta kohti 



- 7 -

Kestävän kehityksen tavoite 13:
Ilmastotekoja    
Koska meillä ei ole itsellämme tuotantolaitoksia, hiilidioksidipäästömme 
ovat olemattomat. Ilmasto on meille kuitenkin tärkeä tavoite, ja pyrimme 
kaikin tavoin huolehtimaan tästä planeetasta, jossa me – ja tuleva sukupol-
vet – elämme.

Ympäristöystävällinen lihavaihtoehto
7,6 miljardin ihmisen syöttämiseksi on tuotettava pal-
jon ruokaa joka ikinen päivä. Siksi ruuan tuotanto on yksi 
suurimmista hiilidioksidilähteistä. Toiset elintarvikkeet ovat 
vähemmän haitallisia kuin muut.

Lihasta puhuttaessa siipikarja on paljon ilmastoystävällis-
empää kuin nauta, sika ja lammas. Itse asiassa siipikarja tuot-
taa vähemmän hiilidioksidia kuin kasvihuoneen kasvit. Vo-
imme pienentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi tekemällä 
siipikarjasta mahdollisimman houkuttelevaa eurooppalaisille 
ruokalistan luojille. Tähän me pyrimme joka päivä.

Kestävää palmuöljyä 
Palmuöljy on erittäin kysytty kasvisöljy. Tämän vuoksi 
suuria sademetsäalueita on kaadettu palmuöljyplantaase-
ja varten. Tämä on vienyt monia eläin- ja kasvilajeja suku-
puuton partaalle. Euro Poultryssa me käytämme palmuöljyä 
vastuullisesti. Pyrimme rajoittamaan palmuöljyn käyttöä 
tuotevalikoimassamme, jossa on tällä hetkellä vain muuta-
ma palmuöljyä sisältävä tuote.

Jos tuote sisältää palmuöljyä, se on aina RSPO-sertifioitua 
(Roundtable of Sustainable Palm Oil). RSPO:n määräysten 
mukaan palmuöljytuotanto ei saa vaarantaa sademetsiä 

eikä uhanalaisia lajeja. Viljelyssä on käytettävä määrättyjä 
menetelmiä sen varmistamiseksi, että luontoa ja ympäristöä 
suojellaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi tuottajan on taat-
tava, että alkuperäiskansoja ei häädetä asuinalueiltaan. 

Euro Poultry on RSPO:n jäsen, joten voimme myös tällä tav-
oin tukea heidän hyviä aloitteitaan.

 
Maailman siivouspäivä 
Muovi on vakava uhka ilmastollemme – maalla ja mer-
essä. Muovin kulutus on vaikuttanut merkittävästi 
ympäristöömme – ja tekee niin edelleen. Siksi kaikki Euro 
Poultryn työntekijät viettävät Maailman siivouspäivänä 
kokonaisen päivän muovia keräämällä.

Tässä päivässä ei ole kyse pelkästään luonnon siivoamises-
ta. Tarkoitus on herättää tietoisuutta ja vuoropuheluja mu-
ovisaasteen lisääntymisestä – ja miten voimme itse vähentää 
muovin määrää päivittäisessä elämässämme. Siksi kutsumme 
työntekijämme tuomaan lapsensa ja perheensä, jotta voimme 
herättää mahdollisimman paljon tietoisuutta muovin määrän 
vähentämisestä – myös tulevien sukupolvien keskuudessa.

Vuoden 2019 maailman siivouspäivänä keräsimme ____ pa-
laa muovia.
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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? 

”

Vihreät ajatukset ja teot  
Pyrimme sanoin ja teoin siihen, että ”vihreä” liitettäisiin Euro 
Poultryyn.

Siksi käytämme kokouksiin kollegojen ja kumppanien kans-
sa pääasiassa Skypeä kuljetusten hiilidioksidipäästöjen 
minimoimiseksi. Yritämme myös optimoida rahtikuljetuk-
semme vuoropuhelulla asiakkaittemme kanssa: olemme 
jo optimoineet lavapakkausjärjestelmämme niin hyvin kuin 
mahdollista.

Pääkonttorissa keskitymme jätteiden lajitteluun. Tavoit-
telemme sitä, että voisimme painaa kaiken markkinointi-
materiaalin kestäville materiaaleille. Pyrimme siihen, että 
mahdollisimman suuri osa asiakasviestinnästä tapahtuisi 
digitaalisilla järjestelmillä.

Koko yrityksen muuttaminen vihreäksi on jatkuva prosessi. 
Tavoitteemme on tulla vielä vihreämmiksi. Tavoitteemme on, 
että jokainen työntekijä olisi oma “CSR johtajansa”. Monen 
muun asian tavoin saavutamme parhaat tulokset silloin, kun 
liitämme kätemme ja nostamme yhdessä – myös ilmastosta 
puhuttaessa.

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? 

”Tiesitkö että palmuöljyn tuotanto 
on paljon tehokkaampaa kuin
muiden kasviöljyjen? Palmuöljyn 
tuotto 10 000 neliömetriä kohti on 
kuusi kertaa suurempi kuin rapsi-
öljyn, kahdeksan kertaa suurempi 
kuin auringonkukkaöljyn ja kymmen-
kertainen soijaöljyyn verrattuna.
World Cleanup Day

”
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Tiesitkö, että jos korvaisit 75 % 
ruokavaliosi naudanlihasta
broilerinlihalla, viljelysmaan
tarve pienenisi 40 %:lla - ja että 
maanviljely on yksi suurimmista 
hiilidioksidituottajista?

”



- 10 -



Voit myös seurata meitä sosiaalisessa 
mediassa, jossa kerromme säännöllisesti 

CSR-aloitteistamme.
 
 
 
 
 

Kiitos, että luit tämän. 

Muuttuva maailma  
Yllä oleva antaa sinulle yleiskuvan alueista ja aloitteista, 

joihin päätimme keskittää CSR-strategiamme vuonna 2019.

Maailma muuttuu kuitenkin jatkuvasti ja etsimme uusia 
painopisteitä ja aloitteita, joihin voimme osallistua ja 

joita voimme tukea.

Jos sinulla on kysyttävää CSR-strategiastamme tai jos 
tiedät tukeamme kaipaavia aloitteita, voit ottaa meihin 

yhteyttä milloin tahansa.

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


