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Som kund hos Euro Poultry får du tillgång till en unik värld av 
fjäderfän. Vi importerar de bästa fågelprodukterna från de 
bästa producenterna i världen och levererar till våra kunder 
genom grossister och detaljhandel. Våra fågelprodukter ser-
veras inom ett tvärsnitt av restauranger, caféer och kantiner 
i Europa till över 65.000.000 måltider varje år.

Men vi på Euro Poultry vill vi vara mer än bara fågelleveran-
tör. Vi vill vara den partner och specialist som du föredrar. 
Den som inte bara förser dig med de bästa fågelprodukter-
na, utan också ger dig lösningar och upplevelser som ger 
mervärde i vardagen.  

Det är det som vi kallar för vårt unika koncept – och det är 
hela grundstenen i Euro Poultry.

Varför CSR?
Ett av kärnvärdena i Euro Poultry är att vi ställer krav. På oss 
själva, på varandra och på våra producenter. Även när det 
gäller att ta vara på vår planet och alla de som bor där tar vi 
ett medansvar. 

Vi har en sund affärsverksamhet med fantastiska samar-
betspartners, lojala kunder och glada medarbetare. Vi har 
det bra, med andra ord. Därför är det vår plikt att se till att 
andra också har det bra – både i dag och i framtiden. Det är 
målet med den CSR-strategi, som vi presenterar nedan.

Avstamp i FN:s världsmål 
År 2015 presenterade FN 17 världsmål för hållbar utveck-
ling fram till 2030. Det gav företag ett antal konkreta 
världsmål att arbeta utifrån. Fokusområden att rikta in sina 
resurser mot. 

På Euro Poultry har vi valt att rikta in våra CSR-resurser på 
tre av världsmålen. Tre fokusområden där vi tror att vi kan 
göra en positiv skillnad i världen. De är: 

•  Världsmål 3: Hälsa och välbefinnande
•  Världsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion
•  Världsmål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Kort om Euro Poultry  
Vi förser professionella kök med fågelprodukter genom våra två starka varumärken inom 
foodservice: Chefs Club och Top Table. 
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Fågel – det sunda köttproteinet
När vi en gång valde att specialisera oss på fågelproduk-
ter, var ett av argumenten att vi på det sättet skulle kunna 
främja ett sunt köttprotein.  

Fågel har en hög halt av protein som spelar en viktig roll i 
uppbyggnaden av muskler. Det stärker också samtidigt an-
dra viktiga funktioner i kroppen, som exempelvis celler, ben 
och nedbrytning av giftiga ämnen. Och så är det ett magert 
köttprotein med ett lågt innehåll av mättade fettsyror mot-
svarande de som finns i röda köttyper, som i exempelvis i 
oxe och gris. Sist, men inte minst, är fågelprodukter – och 
kyckling i synnerhet – rika på både vitaminer och mineraler, 
som är viktiga för kroppen.

Genom att göra fågel attraktivt för professionella kök bidrar 
vi med andra ord till att sätta mer av det sunda köttprotei-
net på menyn.  

Nyckelhålsmärkning – den sunda vägvisaren 
Den största delen av vårt sortiment av fågel är nyckelhåls-
märkt. Det är ingen tillfällighet. 

Nyckelhålsmärkningen är nämligen en garanti för att produk-
ten bidrar till en hälsosam och varierad kost. Det betyder som 
regel att produkten innehåller en mindre mängd fett, salt och 
socker eller att den har en högre halt av kostfiber och fullkorn.
   

Nyckelhålsmärkningen har på det sättet blivit en vägvisare 
till hälsa för konsumenten. Men även för professionella kök 
som vill göra mer hälsosamma val för sina gäster. 

Framställt utan användning av antibiotika 
Antibiotikaresistens har blivit ett stort diskussionsämne 
världen över. Undersökningar och expertutlåtanden pekar 
på att om användandet av antibiotika i bland annat produk-
tion av livsmedel inte minskar snart kommer vi människor 
att utveckla bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Just nu dör 25.000 europeer årligen till följd av antibiotika-
resistenta bakterier. En siffra som förväntas stiga markant 
under kommande år och som på sikt kommer att överstiga 
det antal personer som dör på grund av cancer. 

Föga överraskande har World Health Organization utsett 
antibiotikaresistens som ett högt prioriterat folkhälsopro-
blem. Lösningen på problemet är att minska användningen 
av antibiotika inom speciellt hälsa och sjukvård och djurupp-
födning. För ju större mängd antibiotika som används, desto 
större är risken för att utveckla resistens. 

Euro Poultry vill bidra till reduceringen av antibiotika på in-
ternationell nivå. Vi samarbetar redan med producenter som 
alla strävar efter minimal användning av antibiotika i fågel-
uppfödningen. Flera av producenterna har inte använt anti-
biotika på flera år. Under 2019 tog vi ytterligare steg.  

Världsmål 3: Hälsa och välbefinnande
Vi är en del av livsmedelsindustrin, och därför har vi också ett inflytande på 
människors hälsa och välbefinnande. Våra produkter tillreds, serveras och 
äts i hela Europa, och det gör naturligtvis att vi måste ställa krav på de pro-
dukter som vi väljer ut från våra producenter.
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Visste du att mer än 60 % av 
konsumenterna ororar sig för
användandet av  antibiotika och 
för riskerna med att det finns i 
vissa kött- och mejeriprodukter?
(Källa: The Public Health and Safety Organization) 

”

Här kunde vi erbjuda våra kunder nyheten med fågelproduk-
ter som framställts utan  användning av antibiotika. Produk-
terna är märkta med det officiella Raised Without Antibio-
tics-certifikatet, som garanterar att fåglarna varken fått 
antibiotika genom foder, vatten eller injektioner

Vi hoppas att dessa RWA-produkter skapar uppmärksamhet 
och får ett gensvar från både grossister och professionella 
kök för att vi tillsammans ska kunna bidra till att bekämpa 
antibiotikaresistensen. 

Medarbetarnas trivsel
Internt på Euro Poultry har vi också stort fokus på trivsel. 
Därför har vi gjort en rad åtgärder som ska säkerställa att 
våra medarbetare trivs. 

Bland annat har vi utvecklat en personalhandbok och börjat 
med att lyfta fram och hylla medarbetare med utgångspunkt 
i våra kärnvärden. Vi arbetar också med näringsstandarder i 
samband med luncher, personalsammanslutningar och soci-
ala arrangemang som ska göra det attraktivt att arbeta på 
Euro Poultry. Utöver det fokuserar vi också på att lära upp 
nya elever i alla våra avdelningar så att vi bidrar till att skapa 
framtidens medarbetare.

Vi har också gjort en rad åtgärder som ska säkerställa att vi 
på bästa möjliga sätt skapar samarbeten mellan kollegorna, 
som i vårt fall finns i många olika länder. Vårt huvudkontor 
ligger i Aalborg i Danmark, men våra konsulenter finns runt 
om i  Danmark, Sverige, Finland, Holland och Belgien. Det är 
viktigt att alla känner sig som en del av arbetsgemenska-
pen, och det säkrar vi med bland annat kollegiala möten på 
kontoret, firanden och dagliga onlineinteraktioner.

Team Rynkeby – hjälp till barn
med allvarliga sjukdommar 
För att främja hälsa och trivsel ytterligare stöttar vi Team 
Rynkeby. Det är en nordisk välgörenhetsorganisation som 
cyklar från Danmark, Sverige och Finland till Paris för att 
samal in pengar till förmån för familjer med barn med all-
varliga sjukdomar. Pengarna som samlas in används för att 
stödja hälsovetenskaplig forskning inom barncancerområ-
det och till forskningssamarbeten över landsgränser. 

Under 2018 bestämde sig vår vd, Mikael Kristensen, för att 
själv cykla från Aalborg till Paris för att bidra till det goda 
ändamålet.  
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Hjälp till utvecklingsländer 
Vår tillgång till fågelprodukter i hela världen betyder inte 
bara att vi kan handplocka de bästa produkterna från de 
skickligaste producenterna. Det betyder också att vi kan 
stötta utvecklingsländer som lever upp till våra höga krav 
på bl.a. kvalitet, djurhälsa och fodersäkerhet. 

Genom att handla fågel från utvecklingsländer bidrar vi 
till att skapa arbetstillfällen och till att höja levnadsstan-
darden i dessa länder. Samtidigt stöttar vi ekonomin i det 
berörda utvecklingslandet. Det kräver, som sagt, att lan-
det ifråga lever upp till de krav på produktion som vi också 
ställer på våra europeiska samarbetspartners. Det säker-
ställs bland annat genom vår Code of Conduct.  

Code of Conduct 
När du köper fågel från Euro Poultry, får du automatiskt en 
service på köpet som ger dig trygghet. Vi har tagit ställning 
till allt som kan ha betydelse i förhållande till hållbarhet, 
djurhälsa, arbetsförhållanden och livsmedelssäkerhet – 
oavsett var produkterna kommer ifrån. 

Det säkerställer vi genom vår Code of Conduct – ett regel-
verk som producenterna ska leva upp till för att vi ska kun-
na ingå samarbete med dem. Det är också anledningen till 
att alla våra producenter har en bred palett av certifiering-

ar som hela tiden kontrolleras och uppdateras. Vi besöker 
regelbundet våra olika producenter, så att vi alltid kan stå 
som garant för deras produktion.  

Vi är mycket stolta över det arbete som våra producenter 
levererar. Och i många fall håller de en högre standard än 
EU:s – i synnerhet när det handlar om djurhälsa. Vi har med 
våra producentsamarbeten visat att geografiska gränser 
inte är något hinder för varken kvalitet, djurhälsa eller livs-
medelssäkerhet. Tvärtom.

Reducering av matslöseri 
Vi tänker alltid på att minska slöseriet av mat när vi ut-
vecklar såväl produkter, som emballage. Det är bl.a. därför 
som vi packar merparten av våra produkter i påsar innehål-
lande 2,5 kg. som i sin tur fövaras i lådor på 5 kg. Genom att 
fråga våra kunder har vi kommit på att den förpacknings-
mängden är idealisk för både små och stora kök.

Våra frysta fågelprodukter är dessutom nedfrysta enligt 
IQF-metoden. Det står för Individual Quick Freezing och 
förhindrar att produkterna klumpar ihop sig i ett stort is-
block och istället kan tas upp en och en ur påsen. Det gör 
hanteringen flexibel för kunden som enkelt och snabbt kan 
ta upp det antal produkter som ska användas till rätterna – 
och på det sättet undvika slöseri med maten.

Världsmål 12:
Hållbar produktion och konsumtion
Vi importerar fågelprodukter från utvalda producenter i världen som vi levere-
rar till professionella kök i Europa. Därför är världsmålen om ansvarsfull pro-
duktion och konsumtion också ett av våra fokusområden. 
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Visste du att vi genom att stötta 
Euro Foodbank också bidrar till 
att uppfylla ytterligare två av 
FN:s 17 världsmål?

”

Sist, men inte minst, har vi på många av våra Top Table-på-
sar integrerat ett blixtlås. Det gör det flexibelt för kunden 
och samtidigt ser blixtlåsfunktionen till att det inte kom-
mer in rimfrost i påsen. Rimfrost kan potentiellt ge frys-
bränna på produkterna, vilket många gånger leder till onö-
digt matslöseri.

European Food bank
Vi arbetar också med att minska matslöseriet på andra 
sätt. Nämligen i samarbete med FEBA – Federation of 
European Food Banks (Europeiska sammanslutningen 
av livsmedelsbanker). 

Deras uppgift är att bekämpa matslöseri och matfattig-
dom. Det gör de genom att distribuera överskottsmat till 
fördel för socialt utsatta barn, unga och vuxna.  

En typ av matvara som FEBA särskilt har behov av och som 
är svårt att skaffa är kött. Vi har därför ingått ett samarbe-
te med dem där vi donerar allt vår överskott till dem. På det 
sättet kan utsatta barn, unga och vuxna också få glädje av 
våra hälsosamma och smakfulla fågelprodukter.

År 2019 gjorde vi vår första donation på 380 kg till Euro 
Foodbank, och bidrog därmed med ca. 3 800 måltider till 
utsatta barn, unga och vuxna1. 

1 De 3 800 måltiderna är beräknade på 100 gram kyckling per servering
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Det miljövänliga köttvalet 
En stor mängd mat ska produceras om världens 7,6 miljar-
der människor varje dag ska ha något att äta. Matproduk-
tion är därför orsak till en stor del av CO2-utsläppen. Men 
vissa typer av matvaror är mindre miljöskadliga att produ-
cera än andra.  

När det gäller kött är fågel betydligt mer klimatvänligt än 
exempelvis oxe, gris och lamm. Faktiskt orsakar fågel en 
mindre mängd CO2-utsläpp än grönt från drivhus. Genom 
att göra fågel så attraktivt som möjligt för de som sätter 
menyerna i Europa, kan utsläppen av CO2 minskas markant. 
Det är det som vi arbetar med att göra varje dag.

Hållbar användning av palmolja 
Palmolja är en vegetabilisk olja som det är stor efterfrågan 
på. Konsekvensen har blivit att stora arealer regnskog fällts 
för att ge plats åt palmoljeplantager. Det gör att allt fler 
djur- och växtarter är på väg att utrotas. På Euro Poultry har 
vi därför tagit ett hållbarhetsansvar när det gäller förbruk-
ningen av palmolja. Vi försöker så långt det är möjligt att 
begränsa användningen av palmolja i vårt breda och djupa 
sortiment, som i nuläget bara har en handfull produkter som 
innehåller palmolja. 

Vid de få tillfällen då palmolja ingår i våra produkter är de all-
tid RSPO-certifierade (Roundtable of Sustainable Palm Oil). 
RSPO ställer bland annat krav på att palmoljeproduktionen 
inte får utrota orörd skog och områden med hotade arter. 
Speciella odlingsmetoder ska också garantera att natur och 
miljö skyddas på bästa möjliga sätt och de ska säkerställa 
att inte ursprungsbefolkning drivs från sina hem.  

Euro Poultry är dessutom medlem i RSPO för att på den vä-
gen stötta deras goda sak. 

Håll Sverige rent-dagen 
Plast ger problem för klimatet – både på land och i vatten. Fle-
ra generationers förbrukning av plast har satt stora spår i vår 
natur – och fortsätter att göra det. Därför deltar Euro Poultry i 
den årliga World Cleanup Day, det som i Sverige kallas Håll Sve-
rige rent-dagen. Då avsätter alla medarbetare inom samtliga 
marknadsområden en hel dag för att samla plast. 

Men denna dagen handlar inte bara om att städa i naturen. 
Det handlar lika mycket om att skapa uppmärksamhet och 
dialog om den ökande plastföroreningen – och om hur vi 
själva kan bidra till att minska plastanvändningen i varda-
gen. Därför uppmanar vi också våra medarbetare att ta med 

Världsmål 13:
Bekämpa klimatförändringarna 
Vi har inte själv någon produktion, och därför är vårt utsläpp av CO2 minimalt. 
Men klimatet är ändå en viktig fråga för oss och vi försöker göra en rad insats-
er på detta område. Då kan vi på bästa möjliga sätt ta hand om vår planet som 
vår generation – och kommande  generationer – bor på.
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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? 

”

sina familjer och barn så att vi kan skapa största möjliga 
uppmärksamhet kring minskandet av plast – även hos kom-
mande generationer.

Under Håll Sverige rent-dagen 2019 samlade vi ____ plastar-
tiklar. 

Grön i tanke och handling  
På Euro Poultry strävar vi efter att vara ”gröna” i både tanke 
och handling.

Därför använder vi primärt Skype till onlinemöten med lång-
väga kollegor och partners för att på det sättet minimera 
mängden CO2-utsläpp genom transport. Vi försöker också 
optimera vår frakt genom dialog med kunderna och vi opti-
merar våra pallsystem på bästa möjliga sätt.

På vårt huvudkontor har vi dessutom fokus på korrekt av-
fallssortering. Vi arbetar också för att kunna trycka allt 
marknadsföringsmaterial på ett hållbart sätt. I övrigt försö-
ker vi i största möjliga utsträckning att använda våra digita-
la plattformar till att kommunicera med våra kunder.    

Att få en hel verksamhet att bli grön i tanke och handling är 
naturligtvis en process. Steg för steg arbetar vi mot att bli 
allt grönare och vårt mål är att varje medarbetare ska bli sin 
egen ”CSR-chef”. För precis som med allting annat så uppnår 
vi de bästa resultaten när vi arbetar tillsammans – även när 
det gäller klimatet. 

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? 

”Visste du att palmolja är den klart 
mest effektiva av alla vegetabi-
liska oljor att producera? Faktiskt 
är utdelningen per hektar palmolja 
sex gånger större än vid produk-
tion av rapsolja, åtta gånger större 
än solrosolja och  tio gånger större 
än sojabönsolja. 
World Cleanup Day

”
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Visste du att om du ersätter 75 % 
av din förbrukning av oxkött med 
kyckling kommer behovet av lant-
bruksjord att minska med 40 % 
– och att driften av lantbruksjord 
är en av de största orsakerna till 
CO2 -utsläpp? 

”
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Du kan också följa oss på våra sociala medier 
där vi regelbundet uppdaterar från 

våra olika CSR-insatser.
 
 
 
 
 

Tack för att du läste. 

En värld i förändring 
Detta var en överblick över de områden och de åtgärder 

som vi under 2019 inriktat vår CSR-strategi på.

Men vi lever i en värld som är i konstant förändring och 
därför håller vi oss hela tiden uppdaterade på nya fokus- 

områden och insatser som vi kan bidra till att stötta. 

Om du har ytterligare frågor om vår CSR-strategi eller har 
förslag till andra insatser som du tycker att vi bör göra 

är du alltid välkommen att kontakta oss.  

R

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


