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Als klant van Euro Poultry bieden wij u toegang tot de unie-
ke wereld van gevogelte. Wij importeren de beste gevogelte 
van de beste producenten wereldwijd en bezorgen deze aan 
onze klanten via ons netwerk van groothandels. In restau-
rants, café’s en kantines door heel Europa worden jaarlijks 
meer dan 65.000.000 van onze producten geserveerd. Des-
ondanks willen wij van Euro Poultry meer zijn dan alleen een 
leverancier van gevogelte, wij willen uw partner en gevogelte 
expert zijn. Wij leveren dus niet alleen de beste producten, 
maar willen ook uw leverancier zijn van oplossingen voor 
dagelijkse problemen en ervaringen die waardeverhogend 
zijn in het dagelijks leven. Dit is wat wij ‘The Unique Concept’ 
noemen en is de essentie van Euro Poultry. 

Waarom is CSR belangrijk voor Euro Poultry? 
Een van de belangrijkste speerpunten van Euro Poultry is de 
verwachtingen die wij hebben - van onszelf, van elkaar en 
van onze producenten. Op het gebied van het behoud van 
onze planeet en diens inwoners neemt Euro Poultry zijn ver-
antwoordelijkheid. Wij runnen een gezond bedrijf met fan-
tastische zakenpartners, loyale consumenten en blije werk-
nemers. Wij voelen ons hier goed bij. Wij zien het daarom als 

onze verplichting om ervoor te zorgen dat anderen zich ook 
zo goed voelen - nu en in de toekomst. Dit is het doel van 
ons CSR-strategie, hierover kunt u hieronder meer lezen.  

Gebaseerd op de VN doelstellingen
op het gebied van duurzame ontwikkeling 
In 2015 presenteerde de VN wereldwijde doelstellingen 
op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het doel is dat 
deze doelstellingen in 2030 behaald zijn. Deze doelstellin-
gen bieden bedrijven wereldwijd een richting om naartoe te 
werken. Bij Euro Poultry is ervoor gekozen om door middel 
van onze CSR focussen op 3 wereldwijde doelstellingen. Wij 
zijn van mening dat wij op deze 3 gebieden een positief ver-
schil kunnen maken. De 3 gebieden waar wij voor gekozen 
hebben zijn:

• Sustainable Development Goal 3:
 Good Health and Well-Being
• Sustainable Development Goal 12:
 Responsible Production and Consumption 
• Sustainable Development Goal 13: Climate Action 

Euro Poultry in het kort 
Door middel van onze twee sterke foodservice merken, Chefs Club en Top Table, leveren wij 
producten aan de professionele keukens. 
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Als onderdeel van de voedselindustrie kunnen wij de gezondheid en het wel-
bevinden van de mens (tot op zekere hoogte) beïnvloeden. Mede omdat onze 
producten door heel Europa worden bereid, geserveerd en geconsumeerd. Dit 
heeft natuurlijk een invloed op de eisen die wij aan de producten van onze  

  leveranciers stellen.

Sustainable Development Goal 3:
Good Health and Well-Being 

Gevogelte - De gezonde proteïnebron
Toen wij ervoor kozen om ons te specialiseren in gevogelte 
hadden wij als visie om gezonde en  proteïnerijke produc-
ten op de markt te brengen. Gevogelte bevat veel proteïnes 
welke een belangrijke rol spelen bij de spieropbouw. Daar-
naast biedt het ook ondersteuning aan een aantal belang-
rijke lichaamsfuncties zoals de aanmaak van cellen, botten 
en de afbraak van schadelijke stoffen. Het is een vleespro-
teïne welke een kleine hoeveelheid verzadigde vetten bevat, 
zeker in vergelijking met rund- en varkensvlees. Gevogelte 
en dan met name kip bevat veel vitamines en mineralen, 
deze zijn essentieel voor het mensenlijk lichaam. Met ande-
re woorden, door gevogelte aantrekkelijk te maken voor de 
professionele keukens dragen wij bij aan het toevoegen van 
gezonde proteïnes aan veel menukaarten.  

Keyhole symbol - De manier om gezond te eten
Het grootste gedeelte van onze gevogelte producten  zijn 
gelabeld met het keyhole symbool en dit is natuurlijk geen 
toeval. Het keyhole symbool biedt de garantie dat het pro-
duct bijdraagt aan een gezond en gebalanceerd dieet. Dit 
betekent in het kort dat de inhoud van vet, zout en suiker 
zoveel mogelijk is geminimaliseerd en dat het voedingsmid-
del rijk is aan (volkoren) vezels.

Op deze manier biedt het keyhole symbool niet alleen hou-
vast aan de consument die gezond(er) wil eten, maar ook 
aan de professionele keukens die hun gasten gezonde keu-
zes willen aanbieden. 

Geteeld zonder antibiotica
Antibiotica resistentie is wereldwijd een groot probleem. 
Onderzoeken en experts benadrukken dat wanneer het ge-
bruik van antibiotica in de voedselproductie niet wordt te-
ruggedrongen, de mens groot risico loopt op (verdere) ont-
wikkeling van antibiotica-resistentie.

In de huidige situatie overlijden jaarlijks 25000 Europeanen 
ten gevolge van antibiotica-resistentie. Er wordt verwacht 
dat dit cijfer de komende jaren zal gaan stijgen en dat deze 
mogelijk in de toekomst een andere doodsoorzaak van de 
troon zal stoten, namelijk het overlijden ten gevolge van 
kanker. Het zal hierom niet als een verrassing komen dat de 
World Health Organization de antibiotica-resistentie als pu-
blieke dreiging hoogt op de prioriteitenlijst heeft staan. De 
oplossing voor dit probleem is het gebruik van antibiotica in 
de gezondheidszorg en veeteelt terugdringen. Des te meer 
antibiotica er gebruikt wordt des te groter het risico op an-
tibiotica-resistentie.
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Wist u dat meer dan 60% van de 
consumenten zich zorgen maakt 
over het gebruik van antibiotica en 
het risico op het binnenkrijgen hier-
van via vlees- en zuivelproducten?
(Bron: The Public Health and Safety Organization)

”

Bij Euro Poultry willen wij bijdragen aan het reduceren van 
het antibiotica gebruik wereldwijd. Hierom werken wij sa-
men met productenen die hun antibiotica gebruik gemini-
maliseerd hebben. Sommige van onze producten zijn zelfs 
volledig antibiotica-vrij. In 2019 zijn wij hierin nog een stap 
verder gegaan door de introductie van onze producten met 
RWA-certificaat, dit staat voor Raised Without Antibiotica. 
Dit certificaat biedt de garantie dat de vogels geen antibi-
otica hebben binnen gekregen, dit geld voor het voer, water 
en injecties. Wij hopen dat onze RWA-producten aandacht 
en support van de lokale groothandels en keukens krijgen. 
Op deze manier kunnen wij de samenwerking op het gebied 
van de bestrijding van antibiotica-resistentie bevorderen.

Medewerkerstevredenheid 
Bij Euro Poultry schenken wij veel aandacht aan het welbe-
vinden van onze medewerkers, met name de medewerkerste-
vredenheid. Daarom zijn wij gestart met een aantal initiatie-
ven gebaseerd op onze overtuiging om ervoor te zorgen dat 
dat onze medewerkers tevreden zijn. De initiatieven waar wij 
op doelen zijn: een lunchschema, een medewerkersvereniging 
en een aantal sociale evenementen. Hiermee proberen wij het 
aantrekkelijk en interessant te maken voor mensen om bij 
Euro Poultry te (komen) werken. Daarnaast vinden wij het be-
langrijk om mensen op te leiden, hiermee kunnen wij bijdragen 
aan de kennis van (toekomstige) werknemers. 

Ook zorgen wij ervoor dat onze collega’s buiten Denemarken 
op de best mogelijke manier betrokken blijven. Ons hoofd-
kantoor bevindt zich in Aalborg, Denemarken. Echter hebben 
wij ook medewerkers in de overige delen van Denemarken, 
Zweden, Finland, Nederland en België. Wij vinden het be-
langrijk dat al onze medewerkers zich onderdeel van het 
team voelen, de gezamenlijke vergaderingen op kantoor, de 
gezamenlijke vieringen en de dagelijkste interactie dragen 
hieraan bij.  

Team Rynkeby
- De supporter van ernstig zieke kinderen 
Om nog extra bij te dragen aan de gezondheid en het wel-
bevinden hebben wij ervoor gekozen om team Rynkeby te 
steunen. Dit is een team van Scandinavische fietsers welke 
een tocht afleggen vanuit Denemarken, Zweden en Finland 
naar Parijs in Frankrijk met als doel om geld op te halen voor 
ernstig zieke kinderen en diens familie. Het ingezamelde 
geld gaat naar (internationaal) onderzoek op het gebied van 
kinderkanker. In 2018 heeft onze General Manager, Mikael 
Kristensen, besloten om deel te nemen aan dit team en de 
afstand van Aalborg (Denemarken) naar Parijs te fietsen om 
dit goede doel te steunen. 
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Wij importeren onze producten van geselecteerde producenten wereldwijd 
en bezorgen deze aan professionele keukens door heel Europa. Hierom is het 
wereldwijde doel op het gebied van verantwoorde productie en consumptie een 
belangrijk onderwerp voor Euro Poultry. 

Ondersteuning van ontwikkelingslanden 
Onze toegang tot gevogelte wereldwijd betekent niet alleen 
dat wij de beste producten bij onze producenten selecteren, 
maar ook dat wij ondersteuning bieden op het gebied van 
kwaliteit, welbevinden van dieren en voedselveiligheid. 

Door gevogelte te kopen in ontwikkelingslanden dragen wij 
bij aan de werkgelegenheid en het verbeteren van de kwa-
liteit van leven. Dit terwijl wij de lokale economie bevorde-
ren. Zoals al eerder benoemd is hiervoor noodzakelijk dat 
de producenten voldoen aan dezelfde eisen die wij stellen 
aan onze Europese partners. Onze gedragscode draagt 
hieraan bij.  

Gedragscode 
Wanneer u gevogelte bij Euro Poultry koopt maakt u ge-
bruik van een service die ervoor zorgt dat u opgelucht kan 
ademhalen. Wij hebben ongeacht de herkomst van het 
product rekening gehouden met alles op het gebied van 
duurzaamheid, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en 
voedselveiligheid.  

Wij verzekeren dat dit door middel van de gedragscode 
waar onze producenten aan moeten voldoen voordat wij 
een samenwerking aangaan. Al onze producenten hebben 
hierdoor een breed scala aan certificaten welke regelmatig 

gecheckt en vernieuwd worden. Ook brengen wij structu-
reel een bezoek aan onze producenten zodat wij garant 
kunnen staan voor hun productiewijze.  

Wij zijn trots op onze producenten, omdat zij regelmatig 
de Europese standaarden overtreffen. Zij overtreffen deze 
met name op het gebied van het dierenwelzijn. Met de sa-
menwerkingsverbanden met onze producenten bewijzen 
wij dat grenzen geen obstakel hoeven te vormen op het 
gebied van kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid.  

Het terugdringen van voedselverspilling 
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en verpakkingen 
houden wij altijd rekening met het terugdringen van de voed-
selverspilling. Dit is één van de redenen dat wij de meeste 
producten verpakken in zakken van 2,5kg in dozen van 5kg. 
Uit onderzoek onder onze klanten is gebleken dat dit het 
ideale formaat is voor zowel kleine als grote keukens. 

 Onze ingevroren producten zijn ingevroren volgens de In-
dividual Quick Freezing-methode. Deze IQF-methode zorgt 
ervoor dat producten niet aan elkaar vriezen tot één groot 
blok, maar individueel uit de verpakking gehaald kunnen 
worden. Dit zorgt ervoor dat de klant op een snelle en mak-
kelijke manier toegang heeft tot de hoeveelheid die nodig 
is en hiermee voedselverspilling voorkomt.  

Sustainable Development Goal 12:
Responsible Production and Consumption 
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Wist u dat wij door middel van het 
ondersteunen van Euro Foodbank 
ook bijdragen aan 2 van de 17 VN 
doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid?

”

Daarnaast zijn de meeste van onze Top Table verpak-
kingen voorzien van een zipper. Zoals al eerder genoemd 
draagt dit bij aan de vermindering van voedselverspilling, 
omdat op een makkelijke manier de benodigde hoeveelheid 
uit de verpakking gehaald kan worden en deze hierna weer 
gesloten kan worden. Ook voorkomt de sipper dat er ijs-
vorming plaats kan vinden in de verpakking. Ijsvorming kan 
leiden tot vriesplekken op de producten welke in de meeste 
gevallen leidt tot onnodige voedselverspilling.  

Euro voedselbank 
Wij dragen op nog een andere manier bij aan het reduceren 
van de voedselverspilling, namelijk door onze samenwer-
king met FEBA (Federation of European Food Banks). De 
missie van FEBA is het reduceren van voedselverspilling en 
voedselschaarste, zij doen dit door voedseldistributie aan 
sociaal kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen.  

Er is echter één voedingsmiddel waarbij de FEBA moeilijk-
heden ondervindt bij de inzameling hiervan, namelijk vlees. 
Daarom is Euro Poultry een samenwerking met FEBA aan-
gegaan en doneren wij de producten die over zijn. Dit biedt 
sociaal kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen de 
mogelijkheid om te profiteren van alle goede eigenschap-
pen van onze smaakvolle producten. 

In 2019 hebben wij onze eerste donatie van 380kg gedaan. 
Hiermee hebben wij bijgedragen aan circa 3800 maaltijden 
(op basis van 100g vlees per maaltijd) voor kwetsbare kin-
deren, jongeren en volwassenen.

1 De 3.800 maaltijden zijn op basis van 100gr vlees per maaltijd.
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Sustainable Development Goal 13:
Climate Action  
Doordat wij zelf geen productiefaciliteiten hebben is onze uitstoot van koolst-
ofdioxide minimaal. Desondanks is het klimaat een belangrijk onderwerp voor 
ons en ondernemen wij meerdere acties om zorg te dragen voor het behoudt 
van de planeet waar wij - en toekomstige generaties - op leven. 

De milieubewuste vleeskeuze 
Om alle 7,6 biljoen mensenos aarde dagelijks te kunnen 
voeden is er veel voedsel nodig. Dit is de reden dat de 
voedselproducenten één van de grootste uitstoters van 
koolstofdioxide zijn. Toch zijn sommige producten minder 
milieubelastend dan anderen. 

Op het gebied van vlees is gevogelte een keuze die meer kli-
maatvriendelijk is dan rundvlees, varkensvlees en lamsvlees. 
Wist u dat er bij de productie van gevogelte minder koolstof-
dioxide vrijkomt dan bij de groenten die gekweekt wordt in 
de broeikassen? Door het aantrekkelijk maken van gevogelte 
voor Europese keuken hopen wij dagelijks bij te dragen aan 
het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide. 
  
Duurzaam gebruik van palmolie 
Palmolie is een oliesoort waar veel vraag naar is. Deze grote 
vraag heeft ertoe geleidt dat er grote delen van het regen-
woud verdwenen zijn om plaats te maken voor palmoliekwe-
kerijen. Dit brengt een groot risico met zich mee voor het uit-
sterven van meerdere plant- en diersoorten. Bij Euro Poultry 
maken wij op een duurzame manier gebruik van palmolie. Dit 
doen wij door het gebruik zoveel mogelijk te minimaliseren, 
er zijn slechts een handvol producten die palmolie bevatten 
in ons assortiment. 

In de producten die wel palmolie bevatten is dit palmolie die 
voldoet aan het RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) 
certificaat. 

De RSPO draagt er zorg voord at de productie van palmolie 
niet leidt tot de vernietiging van het regenwoud en de be-
dreigde dier- en plantensoorten. Daarnaast moet bij het 
verkrijgen van de palmolie de omgeving zo goed mogelijk 
beschermd worden. Deze garantie zorgt ervoor de inwoners 
niet weggejaagd uit hun “huis”. 

Euro Poulty is een lid van de RSPO en steunt hun goede 
initiatieven. 

 
World Cleanup Day 
Plastic is een serieuze bedreiging voor ons klimaat, zowel 
op het land als op zee. De plastic-consumptie door de af-
gelopen generaties heeft een grote impact gehad op de na-
tuur en zal deze in de toekomst ook nog hebben. Dit is de 
reden dat alle medewerkers van Euro Poultry een hele dag 
aan plastic-inzameling hebben besteed tijdens de jaarlijkse 
world cleanup day.  

Deze dag is niet alleen bedoeld om de natuur op te schonen, 
maar draagt ook bij aan het gesprek over en de bewust-
wording van de plasticvervuiling. Ook zet het ons aan tot 
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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? 

”

denken over de wijze waarop wij de hoeveelheid plastic kun-
nen terugdringen in ons leven. Wij hebben onze medewerkers 
aangemoedigd om hun kinderen en familie mee te nemen, zo-
dat er zoveel mogelijk bewustwording kon plaatsvinden over 
de reductie van plastic - in deze en in toekomstige generaties. 

Tijdens World Cleanup day 2019 zijn er _____ stuks plastic 
verzameld  

Groen in denkwijze en in acties 
Bij Euro Poultry streven wij ernaar om “groen” te zijn in onze 
denkwijze en in onze acties. Dit is de reden dat wij Skype ge-
bruiken voor online vergaderingen met collega’s en partners 
die verder van ons hoofdkantoor verwijderd zijn. Wij willen 
hiermee de koolstofdioxide uitstoot door transport reduce-
ren. Wij proberen onze cargo te optimaliseren door gesprek-
ken met onze klanten. Ook hebben wij ons palletsysteem 
geoptimaliseerd. 

Op ons hoofdkantoor doen wij actief aan afvalscheiding 
en streven wij naar het printen van onze marketinglitera-
tuur op duurzaam materiaal. Daarnaast proberen wij onze 
digitale platformen maximaal te benutten in onze externe 
communicatie. 

Natuurlijk is het ombuigen van een bedrijf naar duurzaam-
heid in denkwijze en acties een proces dat nooit klaar is. 
Stap voor stap streven wij ernaar om steeds een stukje 
“groener” te worden. Onze ambitie is dat al onze medewer-
kers hun eigen “CSR-manager” worden. Want net zoals in de 
andere aspecten van het leven worden de beste resultaten 
behaald wanneer wij de handen ineenslaan en  samenwer-
ken als een team - dit geldt natuurlijk ook voor het klimaat. 
 

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? 

”Wist u dat de productie van pal-
molie de meest effectieve is van 
alle plantaardige oliën? De op-
brengst van palmolie per 10.000m2 
is zes keer groter dan die van 
koolzaadolie, acht keer groter dan 
die van zonnebloemolie en tien 
keer groter dan die van soja-olie.
World Cleanup Day

”
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Wist u dat wanneer u 75% van uw 
rundvleesconsumptie vervangt 
door kip dat de behoefte aan land-
bouw meer dan 40% teruggedron-
gen kan worden? - En dat landbouw 
één van de grootste bronnen van 
de uitstoot van koolstofdioxide is?

”
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Volgt u ons ook op social media? 
Hier posten wij regelmatig updates 

over onze CSR-initiatieven. 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het lezen!

Een veranderende wereld  
Al het bovenstaande geeft u een overzicht van onze 

initiatieven op het gebied van de CSR-strategie in 2019.  

Het leven in een wereld die continu veranderd leidt ertoe 
dat wij onze kennis continu up-to-date moeten houden 

over de nieuwste initiatieven.

Op deze manier kunnen wij nu en in de toekomst 
ons steentje bijdragen. 

R

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


