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Denne redegørelse er udarbejdet i forlængelse af 
vores moderselskab OY Karl Fazers politikker, 
aktiviteter, resultater og planer på CR-området. 
Rapporten skal således forstås som et tillæg til 
Fazer Groups samlede CR-redegørelse og som 
supplement til ledelsesberetningen i Fazer Food 
Services A/S' årsrapport 2018. Herved efterlever 
vi den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar 
og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, 
jf. årsregnskabslovens §99a og §99b.

Velkommen til vores CR-redegørelse 20181 

Den bedste smagsoplevelse skaber vi ved at drive en ansvarlig 
forretning. Måden, hvorpå råvarerne tilvejebringes og maden 
produceres og forbruges, har en betydelig indflydelse på miljøet, 
samfundet og på vores velvære. Så hvordan kan vi træffe de mest 
bæredygtige valg?

Missionen er ”mad med mening”, og vi går hver dag på arbejde for at 
skabe glæde og velvære gennem meningsfyldte madoplevelser. Og netop 
ordet mening er for os, når ansvarlighed er tænkt helt ind i kernen af 
forretningen. Vi skal tjene penge, men det skal gøres på en ansvarlig måde.

Vi tog hul på året med et farvel til bur- og skrabeæg og har nu kun 
økologiske æg på menuen. I foråret præsenterede vi vores nye Green 
Street koncept. Her bliver gæsterne mødt af street food boder, hvor vi 
udforsker det grønne køkken og krydrer med verdens smage. 

Igen i år har fokus været på at skabe en endnu mere sikker arbejdsplads 
for vores medarbejdere. Med vores store og vedvarende fokus er 
vi lykkedes med at nedbringe ulykkesfrekvensen (LTAF) med 40 % 
sammenlignet med 2017. Arbejdsglæden, som det sikre arbejdsmiljø er 
med til at skabe, kan smages i maden og mærkes af vores gæster. Årets 
kvalitetsvurderinger er nemlig de bedste nogensinde.

Vi kan se tilbage på et godt 2018 og ser frem til et endnu mere 
bæredygtigt 2019.

God læselyst! 

Morten Hammerich 
Adm. direktør, Fazer Food Services A/S

1 Alle tal i rapporten er opgjort pr. 31.12.2018
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Fazer Food Services 
- Mad med mening

I Fazer-koncernen arbejder vi efter tre fælles overordnede indsatsområder. 
Det er områder, hvor vi vurderer, at vores forretning har størst indflydelse, 
og hvor vi dermed har størst mulighed for at gøre en forskel inden for 
ansvarlig forretningsdrift. Gennem løbende dialog med vigtige interessenter 
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RESULTATER 2018

Med vores indsats påvirker vi flere led 
i vores værdikæde. Som en af landets 
største kantineoperatører glæder vi os 
over at kunne bidrage til bæredygtighed 
i et større perspektiv og støtte op 
om FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling.
Med mennesker og fødevarer som 
omdrejningspunkt vil vi skabe et solidt, 
bæredygtigt fundament, så vores 
medarbejdere kan fokusere på den 
gode smag og gæsterne på at nyde. 

BIDRAG I ET STØRRE 
PERSPEKTIV

som medarbejdere, kunder, gæster, leverandører og offentlige 
myndigheder omsætter vi emnerne til konkrete initiativer i den danske 
forretning. I Danmark leverer vi kantine- og beslægtede måltidsløsninger i 
den private og offentlige sektor. 



Mad med    
mening                   

- for mennesker 

Mennesker og fødevarer er grundlaget for hele vores forretning. Vi tager 
ansvar for vores medarbejdere og forretning og sender relevante krav videre 
i værdikæden til dem, der frembringer vores varer. 

Siden 2014 har vi arbejdet med at implementere FN’s Retningslinjer 
for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) i fundamentet af vores 
forretning2. Vi er langt i arbejdet med at identificere vores egen indflydelse 
på samtlige menneskerettigheder fra The International Bill of Human 
Rights3 i overensstemmelse med de forventninger, som FN’s Retningslinjer 
for Menneskerettigheder og Erhverv opstiller. 

Når vi forpligter os til at respektere menneskerettighederne, som er defineret 
ved UNGPs, betyder det, at vi vil identificere, forebygge, afbøde og redegøre 
for vores negative indflydelse på samtlige af de menneskerettigheder, der 
henvises til i The International Bill of Human Rights, herunder arbejdstager-
rettighederne. I de tilfælde hvor vores forretning har forårsaget eller bidraget 
til negativ indflydelse på menneskerettighederne, forpligter vi os i øvrigt til at 
give oprejsning til de berørte parter. 

Arbejdet indtil nu med at dokumentere og redegøre for vores respekt for 
menneskerettighederne har resulteret i øget fokus på interne procedurer og 
samhandelsaftaler. I 2018 har vi udviklet vores kompetencer og kapacitet på 
området. Det store fokus på arbejdssikkerhed har dog betydet, at vi i 2018 
ikke har gjort så store fremskridt, som vi havde håbet, i at implementere 
UNGP’s retningslinjer og dermed synliggøre, hvor vi har mulige udfordringer.

2 Læs Fazers politik for menneskerettigheder på http://www.fazergroup.com/siteassets/responsibility/human-rights-policy_final_gb.pdf 
3 FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne bestående af den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR) samt den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (ICESCR)



På vores lederseminar for køkkencheferne først på året var 
sikkerhed endnu en gang et helt centralt emne. Her introducerede 
vi vores film om sikkerhed på arbejdspladsen, optaget i vores 
egne køkkener med vores egne medarbejdere. Det gør det mere 

nærværende i forhold til, hvordan dagligdagen er i vores køkkener. 

Det er afgørende for vores fortsatte succes med at integrere arbejdssikkerhed 
i vores kvalitetsarbejde, at vores nye medarbejdere forstår, hvor vigtig 
sikkerhed er for os - og ikke mindst for dem selv. Det er derfor vigtigt, at 
de kender vores systemer, som handler om, hvordan vi sammen og hver 
for sig tager ansvar for sikkerheden. Vores nye film om sikkerhed er derfor 
i dag en obligatorisk del af introduktionen til nye medarbejdere.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Ny film om sikkerhed

Vores medarbejdere har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 
Vores vigtigste fokus på arbejdsmiljøområdet er at respektere 
dette ved at forebygge og nedbringe antallet af arbejdsulykker 
og arbejdsbetingede lidelser. Bliver en medarbejder syg eller 

kommer til skade, er medarbejderen dækket via forskellige virksomhedsbetalte 
forsikringsordninger, så medarbejderen hurtigst muligt kan få hjælp. 

Er en medarbejder ude for en arbejdsulykke, undersøger vi forholdene 
omkring ulykken. Opfølgningen sker af driftsledelsen med support fra 
QEHS-teamet. For at forebygge lignende arbejdsulykker deles læringen 
med hele organisationen. I 2018 har vi i alt registreret 172 observationer, 
som vi har delt med hinanden.

Sikkerhed er også det første punkt på dagsordenen, når vi holder møder - 
såvel internt som med eksterne deltagere. En del af vores sikkerhedspolitik 
er, at hvis man er flere end 5 personer til et møde, skal mødet starte med 
en gennemgang af sikkerheden, såsom flugtveje i tilfælde af evakuering mv. 
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Køkkenpersonalet skal ikke kun smile, når de møder gæsterne. 
De skal glæde sig til at komme igen i morgen og mærke det 
trygge og sikre arbejdsmiljø, der er i samspillet mellem Fazer 
Food Services og vores kunder. Tilfredse medarbejdere fastholdes 

længere, og hos os er den gennemsnitlige anciennitet for alle medarbejdere 
på 5,4 år. For hovedkontoret med 47 medarbejdere er samme tal 9 år.

Ud fra resultaterne af seneste klimaundersøgelse i 2017 og efter tilfælde af 
stress i organisationen fandt vi et behov for at stille skarpt på stressforebyggelse. 
Det er et emne, vi tager meget alvorligt, og det valgte vi således at handle 
på i 2018 i stedet for at gennemføre endnu en klimaundersøgelse. Vi 
anerkender, at ”bagsiden” af højt medarbejderengagement og high 
performancekultur kan være arbejdsrelateret stress. For at sikre indsigt og 
forståelse fra hele organisationen har vi derfor nedsat et udvalg med et 
bredt udsnit af medarbejdere fra forskellige funktionsområder. Gruppen 
har til formål at øge kendskabet til stress, rådgive om stress og deltage i 
udvikling af procedurer og værktøjer til forebyggelse af stress. Derudover vil 
stress være et af hovedemnerne på lederseminaret for køkkenchefer i 2019. 

Primo april 2019 gennemfører vi igen en klimaundersøgelse. Gennem 
klimaundersøgelser, arbejdspladsvurderinger og arbejdsmiljørunderinger 
har vi hele tiden føling med sikkerheden og trivslen i hele organisationen.

Øget fokus reducerer antallet af ulykker Trivsel på dagsordenen 

Endnu et år med stort fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø 
har betydet, at vi er lykkedes med at nedbringe vores 
ulykkesfrekvens med 40 % i 2018. Vi fortsætter med at drive 
og udvikle vores sikkerhedskultur. 

 
I 2017 var skæreulykker kilden til 40 % af alle ulykker med fravær. Derfor 
gjorde vi det det obligatorisk at bære skærehandsker i alle vores køkkener, 
når man arbejder med knive og andre skarpe genstande. I 2018 var 
samme tal reduceret til 5 %.

Fazer Food Services, total
Ulykkesfrekvens pr. 1 million arbejdede timer (LTAF)
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Kompetenceudvikling Uddannelse af de næste generationer

Vores medarbejdere har ret til uddannelse. Uddannelse og 
udvikling har i 2018 og vil også i 2019 stå højt på agendaen. 
Igennem vores skole, Fazer Academy, har vi udbudt en lang 
række kurser med både faglig og personlig udvikling for øje. 
Vegetarmad, brød, portionering, anretning, førstehjælp og 
meget mere har været på agendaen. Dette har alle fastansatte 
medarbejdere haft mulighed for at deltage i. 

Ud over at være gastronomisk stærk er forretnings- og økonomiforståelse 
en vigtig del af jobbet som køkkenchef. I 2017 udvidede vi 
køkkenchefernes uddannelse, så økonomi i bred forstand var en fast del 
af programmet. Vi måler på udbyttet, og det har været så positivt, at vi 
har gentaget succesen i 2018, og det vil vi ligeledes i 2019. Ud over diverse 
lederkurser har køkkencheferne som noget nyt kunne deltage i en udvidet 
lederuddannelse rettet mod ledere, der har nogle års erfaring, og som 
stadig ønsker at udvikle deres lederkompetencer.

Hotel- og restaurationsbranchen er vokset, og da færre tager 
en erhvervsuddannelse i forhold til tidligere, samtidig med at 
vi har en generel lav arbejdsløshed, er vi udfordret af mangel 
på arbejdskraft. Specielt faglært køkkenpersonale. Vi tager 
derfor øget ansvar for at uddanne de næste generationer 
af dygtige kokke til branchen. Vi har undersøgt, hvordan vi 
kan øge andelen af elever, blandt andet gennem dialogmøder 
dels med vores driftsorganisation og dels med Hotel- og 

Restaurationsskolerne. Derudover indledte vi i 2018 et samarbejde med 
UngOdense om praktik til 8. klasses elever. På den måde får de unge et 
indblik i branchen, og vi hjælper dem ind på sporet af, hvad de ønsker at 
uddanne sig til. Det var en succes for både os og eleverne, så vi fortsætter 
samarbejdet. Internt har vi haft fokus på alle fordelene ved at uddanne 
næste generation inden for vores fag. 

Når først eleverne er i vores køkkener, giver vi dem en spændende 
hverdag med masser af muligheder for ansvar og indflydelse. I maj måned 
havde vi eksempelvis inviteret alle elever til elevdag, hvor de besøgte et 
udpluk af leverandører og en af vores grossister. Her kunne de se, smage, 
dufte og røre, hvor vi får råvarerne råvarer fra. Eleverne deltog også i 
forberedelserne og afviklingen af vores gastronomiske event Fazer Food 
Lab i hhv. Aarhus og København, hvilket de også bliver inviteret til at 
deltage i igen i 2019. 

Fordi dette punkt er så vigtig et område for vores fremtid, vedtog vi i 
2017 et mål om, at 3 % af vores fuldtidsstillinger skulle udgøres af elever 
ved udgangen af 2018. I 2017 havde vi 21 elever, og i 2018 er det lykkedes 
os at øge antallet til 28. Det svarer til 3,1 % af fuldtidsstillingerne. 14 af 
dem bliver færdigudlært i 2019, så vi fastholder vores mål om 3 % elever 
i 2019. Ved blandt andet at arbejde på at få elever med i normeringen 
allerede ved indgåelse af aftaler med nye kunder tror vi på, at vi kan lykkes.
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Nyt socialøkonomisk samarbejde

I december 2018 blev vi forpagtere 
af caféen på Tårnby Hovedbibliotek. 
Den driver vi under vores cafébrand, 
Hav a Java. Her rækker formålet 

længere end gode kaffe- og madoplevelser. Caféen 
er nemlig en del af et socialøkonomisk projekt, 
hvor vi i samarbejde med kommunen skal uddanne 
og dermed opkvalificere nogle af byens borgere 
til en god fremtid på arbejdsmarkedet. Det er 
borgere, som enten er aktivitets- eller jobparate.

Det er ikke første gang, vi indgår i et socialt 
samarbejde som dette. Vi har adskillige gange 
samarbejdet med kommuner landet over 
omkring borgere med forskellige psykiske, sociale 
eller fysiske udfordringer. Også vores mangeårige 
samarbejde med High:five projektet har ført flere 
dygtige og engagerede køkkenmedarbejdere med 
sig. Her er det tidligere kriminelle, der får en 
håndsrækning tilbage til arbejdsmarkedet.

En mangfoldig medarbejderskare Kønsmæssig sammensætning4

Lige muligheder for alle

Alle vores medarbejdere er 
forskellige, og forskellighederne 
er det, der også er med til at 
drive og udvikle vores forretning. 
Mangfoldigheden i vores køkkener 
er derfor en stor styrke, og vi er 
stolte af at have 20 % medarbejdere 
af anden etnisk oprindelse fra 

60 nationaliteter. Det udvikler ikke kun vores 
virksomhedskultur, men giver også gæsterne 
kulinariske smagsoplevelser fra alle verdenshjørner.

Det er vores politik at opnå en 
ligelig kønsmæssig sammensætning 
i bestyrelsen samt på øvrige 
ledelseslag. Vi arbejder samtidig på 

at sikre, at nyansættelser og forfremmelser sker 
til fordel for de bedst kvalificerede kandidater. I 
rekrutteringsprocesserne er vi opmærksomme 
på, at begge køn har lige muligheder og er 
repræsenteret i den afgørende udvælgelsesproces. 

I den danske topledelse, der defineres som den 
øvrige ledelse og består af 6 afdelingsdirektører, 
er kønsfordelingen ligeligt fordelt med 50 % 
mænd og 50 % kvinder. Vores måltal på 40 % for 
det underrepræsenterede køn i topledelsen er 
derfor indfriet. 

Hos Fazer Food Services A/S er det 
moderselskabet i Finland, der udpeger bestyrelsen, 
og vi har derfor ikke direkte indflydelse på 
bestyrelsessammensætningen i Danmark. Vi 
indgår aktivt i dialog med moderselskabet om 
kravene i dansk lovgivning og efterlevelsen af disse. 
Bestyrelsen består pt. af 3 medlemmer, som alle 
er mænd. Det er således ikke lykkedes os at indfri 
vores måltal for det underrepræsenterede køn, 
som er på 40 %. Dette skyldes, at moderselskabet 
ikke har fundet anledning til at ændre på 
sammensætningen af bestyrelsen. Vi fortsætter 
indsatsen på området og har som mål at hverve et 
kvindeligt bestyrelsesmedlem senest i år 2022.

Som en del af vores menneske-
rettighedspolitik arbejder vi hver 
dag på at forhindre diskrimination 
og sikre lige muligheder for alle. I 
vores klimaundersøgelse undersøger 
vi, om medarbejderne oplever 
diskrimination på arbejdspladsen. 
På en skala fra 1-4, hvor 4 er helt 

enig, beder vi dem vurdere, hvorvidt de er 
enige i udsagnet: "Efter min mening behandles 
medarbejderne i min afdeling lige uanset køn, 
etnicitet og religion". Seneste resultat fra 2017 viser 
et gennemsnit på 3,75 og er et af de områder, 
der har udviklet sig mest i en positiv retning siden 
undersøgelserne i 2014 (gns. 3,64) og 2015 (gns. 
3,63). I 2019 undersøger vi igen forhold relateret 
til diskrimination via vores klimaundersøgelse.

4 Jf. årsregnskabsloven §99b
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10 råd til en sundere kost

Vores gæster har ret til en sund 
og passende ernæring. Som 
professionel kantineoperatør, der 
dagligt serverer både morgenmad, 

frokost, mellemmåltider, aftensmad og endda 
natmad til vores mange gæster, har vi stor 
indflydelse på deres sundhed og velvære. Uden 
løftede pegefingre ønsker vi at være med til 
at fremme de sunde spisevaner. Også i 2018 
har vores indsatsområder været med fokus på 
sundhed og bæredygtighed, som fint følges ad. 

I Danmark er 51 % af den voksne 
befolkning moderat eller svært overvægtige. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 
Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Fødevarestyrelsens 10 kostråd

1. Spis varieret, ikke for meget og vær  
fysisk aktiv

2. Spis frugt og mange grøntsager

3. Spis mere fisk

4. Vælg fuldkorn

5. Vælg magert kød og kødpålæg

6. Vælg magre mejeriprodukter

7.  Spis mindre mættet fedt

8. Spis mad med mindre salt

9.  Spis mindre sukker

10. Drik vand

”Som en virksomhed, der serverer morgenmad, 
frokost, mellemmåltider og endda i mange 
tilfælde også aftensmad som takeaway, har vi 
et ansvar for at skubbe til folks spisevaner, så 
de bliver både sundere og mere bæredygtige”. 

Morten Hammerich, adm. direktør.

Hver dag arbejder vores køkkenpersonale 
med Fødevarestyrelsens 10 kostråd og vores 
egen madfilosofi i baghovedet. Det hjælper til 
at dække vores gæsters behov for vitaminer, 
mineraler og andre vigtige næringsstoffer. I 
2016 blev medarbejderne oplært i at arbejde 
med kostrådene, og de er i dag en integreret 
del af vores gastronomiske fundament i alle 
vores kantiner. 

Sund mad er først sund, når den er spist, og 
for os giver sundhed først mening, når den 
følges på vej af god smag. Vi arbejder dagligt 
på at gøre det sunde valg til det nemme valg. 
Derfor leger vi med maden og finder ofte 
på nye og spændende måder at tilberede de 
sunde ingredienser på. Læs mere om, hvordan 
vi blandt andet arbejder med udvikling af den 
grønne gastronomi i afsnittet om miljø.
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Kvalitet og fødevaresikkerhed har højeste prioritet 

At sikre sunde fødevarer til vores gæster er dagens vigtigste fokus. 
Styrings- og kontrolprocedurer går hånd i hånd med lovgivningen for at 
skabe det bedste resultat, den største gennemsigtighed og det bedste 
overblik i en travl hverdag. Vi har særligt fokus på balancen mellem 
kontrol, træning/uddannelse og videndeling, som i det rette mix er 
helt afgørende for den samlede kvalitet af vores produktion. Dette 
arbejde følges af faste driftskoordinatorer, der nøje dokumenterer 
køkkenernes udvikling og laver årlige uanmeldte besøg, hvor de forskellige 

kvalitetsparametre vurderes.

I tillæg til vores hygiejne- og egenkontrolprogram arbejder vi med et sæt forsigtigheds-
principper. Det er skærpede krav til håndtering og tilberedning af visse typer 
fødevarer. Vi følger op og måler på Fødevarestyrelsens kontrolinspektioner og har 
som mål, at 100 % af vores forretninger får kontrolrapporter uden anmærkninger, 
men vi er ikke i mål for 2018. Vi har desværre haft to sager, hvor vi har været skyld 
i sygdom blandt vores gæster. Vi har haft svigt i vores håndtering og tilberedning 
af tørrede kidney bønner. I de to tilfælde blev bønnerne ikke kogt tilstrækkeligt og 
var derfor beklageligvis skyld i, at gæster blev syge efter at have spist en bønneret. 
Vi tager altid anmærkninger som disse dybt seriøst og undersøger de konkrete 
tilfælde i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen. Er der behov for det, modtager 
køkkenpersonalet ekstra uddannelse og træning i det, der ligger til grund for 
anmærkningen. I de to tilfælde har vores korrigerende handlinger bestået af dels 
at gentræne personalet og evaluere vores procedurer og træning generelt. Vi har 
udsendt ’Safety Notes’ om tilberedning af bønner til alle vores kantiner, og disse er 
blevet gennemgået med alle medarbejdere.

Fødevarestyrelsens smiley-tildelinger 2018, 
Fazer Food Services DK

Antal besøg Aktuelt kontrolresultat

206
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Brainhow - energi til hjernen

Persondataforordningen

I disse år øger vi fokus på, 
hvordan kostens sammen-
sætning kan give hjernen 
energi til hele dagen. Det 

tager udgangspunkt i Fazer-koncernens 
eget forskningsprojekt, Fazer Brainhow®, 
hvor vi arbejder tæt sammen med forskere 
inden for ernæring og sundhed relateret 
til hjernens præstation. Det videnskabelige 
projekt er blevet testet i Sverige og Finland 
i 2018, hvorefter det forventes at blive 
udbredt til Danmark. I 2018 har vi derfor 
undersøgt, hvordan det kan overføres til 
vores kantiner, og dette fortsætter vi med 
i 2019.

Vores medarbejdere, gæster 
og samarbejdspartnere har 
ret til privatliv gennem data-
beskyttelse. Vi har forberedt, 

hvorledes vi kunne blive klar til at leve op 
til lovgivningen i forbindelse med den nye 
persondataforordning og den danske 
databeskyttelseslov. Vi har gennemgået 
vores processer og indgået databehandler-
aftaler hvor nødvendigt. Derudover har 
vi trænet vores medarbejdere, blandt 
andet ved hjælp af nyudviklede e-learning 
systemer.

Indsats i 2018
•  Udvikle kompetencer og kapacitet inden for arbejdet med 

implementering af menneskerettigheder
•  Dele 172 sikkerhedsobservationer med hinanden
•  Introducere ny film om sikkerhed i arbejdsdagen
•  Nedsætte stress-arbejdsgruppe 
•  Uddannelse i blandt andet vegetarmad, brød, portionering, 

anretning, førstehjælp, udvidet lederuddannelse for køkkenchefer
•  Samarbejde med UngOdense om praktik til 8. klasses elever
•  Afholde elevdage
•  Deltagelse af elever ved Fazer Food Lab
•  Mere end 3 % af fuldtidsstillinger udgøres af elever
•  Indgå socialt økonomisk samarbejde med Tårnby 

Kommune
•  Fortsat arbejde efter Fødevarestyrelsens 10 kostråd
•  Fokus på, hvordan vi kan udbrede Fazer Brainhow® til 

vores kantiner
•  Forberedelse, integration og efterlevelse af EU 

persondataforordningen 

Mål for 2019
•  Fortsat drive og udvikle vores sikkerhedskultur
•  Stress som et af hovedtemaerne på lederseminar
•  Gennemføre klimaundersøgelse
•  Fortsat stort fokus på uddannelse på alle niveauer
•  Fortsætte samarbejdet med UngOdense
•  Elever deltager i afvikling af Fazer Food Lab
•  Fortsat mål om 3 % elever
•  Fortsat arbejde efter Fødevarestyrelsens 10 kostråd
•  Fortsat fokus på, hvordan vi kan udbrede Fazer 

Brainhow® til vores kantiner
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Mad med    
mening                   

- for miljøet 
Vi ønsker at bidrage til klima- og miljømæssig bæredygtighed uden at gå 
på kompromis med smagsoplevelsen. Det gør vi ved at reducere den 
negative påvirkning, der er forbundet med vores forretning, mest muligt. 
Vores aftryk ses blandt andet i de valg, vi træffer, når vi køber ind, når vi 
tilbereder maden, vores salgsmetoder, opbevaring samt det spild, vi har. 

Derfor har vi også i 2018 sat ekstra ind for at øge mængden af lokalt 
producerede råvarer, fremme brugen af sæsonvarer og økologiske varer, 
reducere mængden af kød og minimere madspild. I alle vores indkøb 
overvejer vi desuden nøje varernes oprindelse, dyrkningsmetoder, 
forarbejdningsgraden, lagringsmetoder, emballering og transportform.

Vi ønsker at bidrage til klima- og miljømæssig bæredygtighed uden 
at gå på kompromis med smagsoplevelsen. Det gør vi ved at 
reducere den negative påvirkning, der er forbundet med vores 
forretning, mest muligt. Vores aftryk ses blandt andet i de valg, vi 
træffer, når vi køber ind, når vi tilbereder maden, vores salgsmetoder, 
opbevaring samt det spild, vi har. 

Derfor har vi også i 2018 sat ekstra ind for at øge mængden af lokalt 
producerede råvarer, fremme brugen af sæsonvarer og økologiske 
varer, reducere mængden af kød og minimere madspild. I alle vores 
indkøb overvejer vi desuden nøje varernes oprindelse, dyrkningsmetoder, 
forarbejdningsgraden, lagringsmetoder, emballering og transportform.
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Et kærligt puf i en grøn retning

Af hensyn til både sundhed og miljø 
ønsker vi at reducere vores forbrug 
af kød og skrue op for grøntsagerne 
i udvalget. Men det kan kun ske, hvis 
vores gæster ønsker det. Det stiller 
store krav til vores køkkenpersonale 
at kunne tilfredsstille vores gæsters 
smagsløg hver eneste dag, for har 
vi ikke tilfredse gæster, eksisterer 
vores forretning ikke ret længe. 
Heldigvis giver de grønne sager 
os et utal af smage, teksturer, 

tilberedningsmetoder og farver at lege med, og 
vi mærker en stigende efterspørgsel fra mange 
af vores gæster på de helt grønne retter. 

I 2018 har køkkenpersonalet deltaget i flere 
vegetarkurser, så vi kan præsentere gæsterne for 
velsmagende og ernæringsrigtige alternativer til 
kød. I løbet af året har vi afprøvet vegetardage i 
flere af vores kantiner, og de fleste steder er det 
blevet taget imod med åbne arme. 

På Søndre Campus, Københavns Universitet, 
var efterspørgslen på vegetarretter så stor, at 
vi i foråret 2017 tog skridtet videre og åbnede 
en ren vegetarrestaurant kaldet Wicked Rabbit. 
Den er i dag en stor succes, og her bliver 
udviklet mange spændende vegetar-opskrifter til 
stor inspiration for vores andre kantiner . 

Vi har også brugt året på at arbejde med den 
urgamle konserveringsmetode; fermentering. 

Det er en tilberedningsmetode, hvor man 
arbejder med rå grøntsager, der gennemgår en 
gæringsproces. Derfor er en grundig oplæring 
i fødevaresikkerhed kokkenes adgangsbillet til 
at arbejde med netop fermentering. Ved at 
uddanne os gennem fermenteringskurser hos 
blandt andet Teknologisk Institut og Københavns 
Madhus har vi oparbejdet vigtig viden omkring 
fødevaresikkerhed relateret til metoden. Den 
viden har vi samlet i en uddannelsesvideo, som 
de medarbejdere, der ønsker at fermentere, 
bliver undervist i. 

Også den daglige buffetopsætning er nøje 
overvejet. Vi kan ikke ændre gæsternes 
madvaner på kort sigt. I stedet for løftede 
pegefingre er nudging en teknik, vi tænker ind i 
den samlede spiseoplevelse, når vi vil inspirere 
gæsterne til at spise mere grønt og varieret. 
Ofte fyldes tallerkenen med det, vi først møder 
på buffeten. Derfor er de grønne sager det 
første, gæsterne møder i kantinen, og bliver 
på den måde præsenteret som hovedretten. 
Tilbehøret er forskellige typer af kød eller andet 
proteinholdigt, eksempelvis falafel. 

For at udvikle det grønne univers blev samtlige 
medarbejdere præsenteret for vores nye 
vegetariske koncept, Green Street, ved vores 
årlige inspirationsevent, Fazer Food Lab. Green 
Street er en kobling mellem det urbane street 
food og vegetarmad og går ud på, at vi et par 
dage om året, og efter aftale med kunden, 

skifter buffeten ud med små madboder. Herfra 
serverer vi grønne retter med inspiration og 
krydderier fra hele verden. I 2019 vil temaet til 
Fazer Food Lab være SMAG og det bæredygtige 
måltid. 

15



Beet Eat er det nyeste skud på stammen 
af grønne, gastronomiske initiativer. 
Det er et alternativ til det røde kød 
lavet af råvarer, primært af bønner 
og rødbeder. Opskriften er udviklet i 
2018 af vores team af gastronomiske 
udviklere, Fazer Gastronomies. Beet Eat 
bliver produceret centralt, så alle vores 
køkkener har mulighed for at servere 
dem for deres gæster.

Vi tror på, at fremtiden og vores kunder vil efterspørge grønne alternativer. Vi ved, at klimaaftrykket på 
fødevareproduktion generelt og kød i særdeleshed er betydeligt. Vi kan påvirke dette aftryk, hvis vi lykkedes 
med at friste vores gæster til at spise mere grønt. Vi kan se på tallene, at vores indsats for at servere velsmag-
ende og ernæringsrigtige alternativer til kød har betydet, at vi har et fortsat faldende kødforbrug. 

Det er udviklinger som disse, der øger vores mulighed for at kunne investere i endnu højere kvalitet og 
mere bæredygtige varer, såsom mere økologi og dyrevelfærd. Det er eksempelvis en af årsagerne til, at det 
i 2018 har været muligt for os at omlægge alle former for æg (skalæg, pasteuriserede mv.) til økologiske 
æg, der har en betydelig merpris i forhold til konventionelle æg. 

Samtidig glæder det os, at vores gæstetilfredshed stiger i takt med, at vi udvikler vores madkoncepter i 
en mere grøn og bæredygtig retning. På en skala fra 1-5 har vores daglige gæster i gennemsnit nemlig 
givet kantinerne en score på 4,41 i 2018, og gæsternes kvalitetsvurdering har aldrig været højere. 
Også kundernes tilfredshed er høj. Når vi spørger ind til, om de ville fortsætte samarbejder med os, 
hvis de skulle vælge i dag, svarer 100 % af de mere end 100 adspurgte i 2018 enten ”helt sikkert”, 
”sandsynligvis” eller ”ret sandsynligt”.

Kød5
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Vores målinger og arbejde med at begrænse madspildet har 
lært os, at vi skal tænke anderledes, hvis vi skal opnå endnu 
bedre resultater. 2019 kommer til at handle om bedre 
udnyttelse af råvarerne og med fokus på: 

• Samarbejde og deling af viden på tværs af faggrænser  
 internt i organisationen - men også eksternt 

• Løsninger skal skabes i fællesskab - med kunder,   
 leverandører osv. 

• Fokus på, hvordan aktørerne på området er forbundet 
• Mindske vejen fra jord til bord - fx springe grossistled over 
• Transparens og åbenhed

Madspild

Mad og gode råvarer er vores største passion. Derfor gør det 
ondt i vores kokkehjerter, når det, der kunne have været spist, 
går til spilde. Hver dag arbejder vi for, at der skal være rigeligt 
til alle, men ikke dobbelt så meget, som der er behov for. 

Det gør vi gennem nøje planlægning i køkkenerne, men også 
buffetopsætningen hjælper til at reducere spildet. Eksempelvis 
hjælper delikate portionsanretninger til, at gæsterne ikke 
tager mere, end de kan spise. Og så gør anretningerne 
det nemmere for køkkenerne at forkæle gæsterne med et 
sundt og afbalanceret forhold i mængden af kød og grønt. 
Køkkenpersonalet har igen i 2018 været på kurser i anretning 

og portionering.

Det er en positiv udfordring at forsøge at få det meste ud af råvarerne, 
ikke kun at se begrebet som et hav af rester. Madspild er nemlig ikke blot 
et spørgsmål om mad, der bliver i overskud. Hos os starter tanken om 
madspild længe før kokkene tilbereder de lækre retter. Eksempelvis er 
vores økologiske grøntsager fortrinsvis dyrket i Danmark på bestilling. 
Vores tætte dialog med landmænd gør det nemmere for dem at disponere 
mængden af råvarer, de skal dyrke til os. Vi tager alle råvarerne - også de 
skæve og små. Smagen er det vigtigste.

Når alle støtter eller deltager i indsatsen, kan madspildsindsatsen 
effektiviseres. Vi har derfor parallelt med vores målinger sørget for 
kampagnemateriale til gæsterne, og det materiale relancerede vi i 2018. 
Vores ønske er at sætte ind på flere fronter, så madspildet skal minimeres 
yderligere.

Siden 2015 har vi hvert år registreret madspild i 3 perioder af hver 14 
dages varighed, og vi arbejder med lokale handleplaner for at minimere 
spildet. I 2015 opnåede vi en reduktion på 15 %, og den har vi forbedret 
lige siden.

Madspild målt i gram pr. gæst pr. dag

2015 2016 2017 2018

30 29 28 28

Som noget nyt inddelte vi i 2018 vores madspildsmålinger i to kategorier: 
animalsk madspild og vegetabilsk madspild. Animalske produkter har 
generelt en større miljøpåvirkning (klimaaftryk) end de vegetabilske. Ved at 
inddele madspildet i de to kategorier gør vi madspildet mere transparent, 
og vi har mulighed for at sætte ind dér, hvor vi påvirker miljøet mest. 

Vi ønsker at udvikle os inden for madspildsområdet, men årets resultat 
viser, at vi ikke har udviklet os nok i forhold til vores forventninger. Vi 
har derfor hentet inspiration i e-bogen ”Fra madspild til madglæde – det 
handler om mad, livskvalitet, ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion” og 
har planlagt workshop med forfatteren Johanne Birn i 2019, og vil i løbet 
af året arbejde mere med madspild v. 2.0.

Madspild v. 2.0
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Økologi

Lokale råvarer 

Vi begejstres af smagen af friske råvarer, præcis som naturen 
har skabt dem. Vi mærker også, at vores kunder i stigende 
grad efterspørger fødevarer produceret med hensyn til både 
miljø og dyrevelfærd. 

Når der steges, hakkes og snittes i vores køkkener, er det 
for en væsentlig del økologiske ingredienser, der tilberedes. 
Økologiandelen på vores samlede indkøb af fødevarer ligger 

nemlig stabilt på ca. 40 % og har gjort det siden 2012. I vores indkøbssystem 
har vores medarbejdere mere end 15.000 økologiske varer at vælge imellem, 
når de køber ind. Nogle bestemte varer har vi valgt kun skal kunne købes 
som økologiske. Det gælder blandt andet bananer og alle former for æg. 

Vi har direkte aftaler med danske øko-landmænd landet over og har 
desuden et unikt partnerskab med en grøntsagsleverandør, så alle de friske 
afgrøder kommer direkte fra producent til køkken uden mellemmand. 
Vi skærer et mellemled ud af processen, sparer turen over torvet, øger 
fødevaresikkerheden og styrker friskheden. 

Vores mål er, at mindst 90 % af vores køkkener som minimum lever op til 
det økologiske spisemærke i bronze, og for 2018 er tallet 94 %.

Lokale råvarer hjælper til at gøre rejsen til køkkenet så kort som 
muligt, og råvarerne holder sig friske længere. Frugt og grønt 
bliver fragtet fra landmanden direkte til vores grøntleverandør, 
som blev grundlagt i 2006 med det ene formål at levere frugt 
og grønt kun til Fazer Food Services. Her bliver det hele pakket 
og kørt ud til vores køkkener.

Vi foretrækker kød fra Danmark, og vores forbrug af dansk 
kød har i flere år ligget stabilt på 80-90 %. Det, mener vi, er med til at 
sikre kvalitet og dyrevelfærd - og samtidig minimerer det transporten.

I dag betegner vi lokale råvarer som råvarer, der er dyrket og produceret 
i Danmark, og vi måler på mængden af lokale råvarer. Men hvor stor en 
del af vores indkøb skal være lokalt? Og hvad er mest forsvarligt i forhold 
til miljøet? Der er flere dilemmaer forbundet med denne debat, og det 
handler om hele tiden at finde balancen, for vi ønsker på samme tid at 
tage hensyn til miljøet og bakke op om de danske producenter. 

I 2018 er vi gået i gang med at undersøge, om det i stedet giver mere 
mening at arbejde med andre parametre som CO2-overvejelser til at 
definere det rigtige og mest bæredygtige valg af råvarer. Dette arbejde 
fortsætter i 2019. 

Lokale råvarer6
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Bæredygtig engangsemballage Et slag for dyrevelfærd Fiskepolitik 

For at vi også kan servere 
velsmagende madoplevelser i 
fremtiden, må vi passe på den jord, 
der forsyner os med de dejlige 
råvarer. I tæt dialog med vores 
kunder har vi derfor længe arbejdet 
på at udfase brugen af plastik 
og finde de bedste bæredygtige 
alternativer.

Det gælder blandt andet emballagen 
til de omkring 300.000 årlige take 

away måltider, vores gæster nyder godt af. I 
samarbejde med vores kunder arbejder vi på, 
at vi senest den 1. januar 2020 udelukkende 
anvender miljøvenlig emballage til den daglige 
take away.

Konkret udfaser vi plastik i henhold til EU’s 
retningslinjer. 2019 og fremad vil komme til at 
omhandle, hvordan vi fornuftigt behandler de 
emballager, vi forbruger i forbindelse med både 
råvaretransport og salg af færdigproducerede 
madvarer. Hvordan bidrager vi til fornuftig 
omgang med plastik og andre materialer, så vi 
fortsat kan sælge mad- og drikkevarer under 
hygiejniske forhold og opfylde gæsternes 
behov for, at varerne er emballeret. Det er 
et komplekst område, der kræver, at vi stiller 
skarpt på egne rutiner og procedurer, men også 
forstår at det skal løses i partnerskaber mellem 
alle aktører.

Vi vælger altid vores leverandører 
med omhu, også når det kommer 
til kødet. Vi stræber efter at øge 
andelen af velfærdskød i vores 

kantiner, og en af vejene frem er jævnlige besøg 
hos landmændene. Dem besøger vi med kokkene 
for at lade os inspirere af dyrevelfærd, miljø og 
råvarernes historie. Vi har serveret velfærdskød i 
flere år, men i 2018 har vi indgået en aftale med 
to nye opdrættere af okse- og grisekød, der er 
anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.  

Et andet område er velfærden hos de høns, der 
årligt forsyner vores køkkener med flere hundrede 
tons æg. I flere år har vi arbejdet på at kunne 
omlægge hele vores æggeforbrug til økologiske æg, 
og i 2017 er det lykkedes os at indgå en aftale med 
en leverandør. Fra 2018 er samtlige æg i alle vores 
kantiner derfor økologiske. At de økologiske æg 
kommer fra fire udvalgte leverandører i Danmark 
skaber den gennemsigtighed og fødevaresikkerhed, 
vi ønsker som fundament for vores forretning.

Verdens fiskebestande er pressede 
og truede af overfiskeri og spild. 
Samtidig har fiskeopdræt ofte store 
miljømæssige omkostninger på 

grund af forurening og naturødelæggelse. I vores 
bestræbelser på at minimere miljøbelastningen 
og tage højde for truede fiskearter er det 
vores politik, at alle køkkener følger WWF 
Verdensnaturfondens fiskeguide i indkøbet af 
fisk og skaldyr. Vi har tidligere haft en trykt 
version med guidelines, men i dag henviser vi i 
stedet til WWF’s hjemmeside og app. I vores 
indkøbssystem er det desuden ikke muligt for 
køkkenerne at købe fisk og skaldyr, som er i 
uoverensstemmelse med vores fiskepolitik. På 
den måde er vi altid er opdateret, vi sparer 
på papiret, og køkkenpersonalet kan nemt og 
hurtigt træffe det mest bæredygtige valg i den 
travle hverdag.
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Indsats i 2018
•  Øge mængden af grønt via blandt andet: 
 - Vegetarkurser og uddannelse i fermentering
 - Nudging
 - Vegetardage via nyt Green Street koncept
 - Lancere Beet-Eat
•  Reducere madspild via blandt andet: 
 - Relancere madspildskampagne rettet mod gæsterne
 - Inddele madspild efter animalsk og vegetabilsk madspild
 - Portionering på buffeterne
 - Uddannelse i portionering
•  Debattere definitionen af lokale råvarer
•  Miljøvenlig emballage til take away
•  Ny aftale med leverandør af grise- og oksekød, som er 

anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
•  Alle former for æg omlagt til økologiske
•  Efterleve fiskepolitik

Mål for 2019
•  Fokus på smag og bæredygtighed ved Fazer Food Lab
•  Udvikle den grønne gastronomi
•  Arbejde med madspild version 2.0
•  Fortsat mål om, at minimum 90 % af vores kantiner lever 

op til det økologiske spisemærke i bronze 
•  Fortsat debattere definitionen af lokale råvarer
•  Efterleve fiskepolitik
•  Bruge engangsemballage med omhu og finde bæredygtige 

alternativer til plastik 



Mad med     
mening                     

- for forretningen
Vi ønsker at bidrage til klima- og miljømæssig bæredygtighed uden at gå 
på kompromis med smagsoplevelsen. Det gør vi ved at reducere den 
negative påvirkning, der er forbundet med vores forretning, mest muligt. 
Vores aftryk ses blandt andet i de valg, vi træffer, når vi køber ind, når vi 
tilbereder maden, vores salgsmetoder, opbevaring samt det spild, vi har. 

Derfor har vi også i 2018 sat ekstra ind for at øge mængden af lokalt 
producerede råvarer, fremme brugen af sæsonvarer og økologiske varer, 
reducere mængden af kød og minimere madspild. I alle vores indkøb 
overvejer vi desuden nøje varernes oprindelse, dyrkningsmetoder, 
forarbejdningsgraden, lagringsmetoder, emballering og transportform.

Vores ansvar rækker længere end vores egne aktiviteter og gælder de 
forretningsrelationer, vi er en del af. Derfor prioriterer vi ansvarlige 
relationer til vores leverandører, kunder, samarbejdspartnere og 
øvrige interessenter højt. Det handler om at have indflydelse på de 
forhold, som vi påvirker med vores forretning, men også om at skabe 
en reel mulighed og bakke op om, at vores forretningsrelationer kan 
træffe ansvarlige valg.
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Kunder

Politik for antikorruption 

Leverandører

Mødet med vores kunder sker med 
åbenhed og gennemsigtighed i forhold 
til vores præstationer og arbejde med 
ansvarlighed. Vi har altid både tal og 
svar, både hvad angår den enkelte 
kantine og hele vores virksomhed. 
Eksempelvis måler vi på madspild, 
økologiprocent, kødandel, lokale 

råvarer, frugt- og grønt og meget mere. Sammen 
med kunderne sætter vi mål for områderne, og 
hver måned får kunderne en status for deres 
kantine. På den måde synliggør vi vores resultater og 
samarbejder om bæredygtighedsinitiativerne. Kunden 
har således mulighed for at påvirke målfastsættelsen 
for kantinen og præge udviklingen.

Fazer Food Services tolererer 
ikke korrupt adfærd. Det 
betyder, at vi ikke deltager i 
eller støtter nogen form for 

korruption. Vores samlede indsats for at 
sikre antikorruption i vores virksomhed er 
i overensstemmelse med principperne i 
FN´s Konvention mod Korruption. Derfor 
kan Fazer Food Services hverken give 
eller modtage nogen form for bestikkelse, 
fordele eller ydelser, der kan betragtes 
som korruption eller bestikkelse. Alle 
administrative medarbejdere har 
gennemført uddannelse i efterlevelsen af 
denne politik.

Vores leverandører er vigtige 
spillere i vores forretningskoncept. 
Med direkte indflydelse på vores 
produkter er et tæt samarbejde 
med leverandørerne afgørende 
for en ansvarlig drift. Vi vurderer, 
evaluerer og mødes med vores 
leverandører jævnligt, men vigtigst 
af alt, så er samarbejdet baseret på 
gensidig indsigt og tillid. 

Vores indkøbssystem består af knap 
40.000 varenumre. Én gang årligt 
gennemgår indkøbsafdelingen hele 
basisvaresortimentet og laver en 
risikoanalyse af såvel leverandører 

som de enkelte varer, hvor de kommer fra, 
hvordan de produceres, og om de lever op til 
vores værdier og høje krav om blandt andet 
økologi, arbejdsforhold og miljø generelt. 
Med udgangspunkt i spørgsmål relateret til 
ansvarlighed har vi udarbejdet et skema, vores 
leverandører skal udfylde. Det åbner op for 
en god dialog om den nuværende status hos 
leverandørerne, og målet er, at vi på den 
måde kan være med til at påvirke flere led i 
kæden, og at det på sigt munder ud i målbare 
forandringsprocesser.

Omdrejningspunktet var kvalitetssikring og 
ansvarlighed i bred forstand, da vi i 2018 
var på det årlige auditeringsbesøg hos vores 
væsentligste leverandører. Et af disse var med 
særligt fokus på fødevaresikkerhed. I selskab med 
en ekstern hygiejne-auditør fra Bureau Veritas 
var målet at sikre, at vores høje hygiejnekrav 
efterleves og samtidig at bevare den gode dialog 
med leverandørerne. Vi måler på resultatet 
af besøgene via Bureau Veritas’ scoresystem, 
hvor hygiejneauditøren giver leverandøren en 
score fra 0-100. Målet er, at resultatet af den 
samlede score for vores leverandører skal være 
på minimum 80. Med et resultat for 2018 på 
over 95 ligger vores leverandører, ligesom de 
foregående år, signifikant over godkendt niveau.
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MÅL 1

50% 
MINDRE 

miljøudledning

Ekstern ekspertise 4 nye kernemål

For fortsat at kunne udvikle os i den mest bæredygtige 
retning trækker vi løbende på en række aktører, specielt inden 
for fødevaresektoren. Med hver deres ekspertise giver de 
værdifuld sparring og inputs, som vi aktivt inddrager i vores 

politikker og aktiviteter. I 2018 var vi bl.a. i dialog med: 
•  Landbrug & Fødevarer i forbindelse med seminar om brug af 

Verdensmålene som en styrke for forretningen 
•  Rasmus Bredahl, stifter af ”Madkonsulenten”, omkring 

neurogastronomi 
•  Arla (mejerilab om brug af mejeriprodukter, så vi udnytter produktets 

egenskaber, og fokus på bæredygtighed) 
•  Københavns Madhus i relation til vegetarkurser 
•  Madspildskonsulent Johanne Sønderlund Birn i relation til udvikling af 

madspild version 2.0 i 2019 
•  Dansk Industri for udarbejdelse af faktaark om støj i køkkener 
•  Dansk Initiativ For Etisk Handel DIEH: vi deltager i ”Partnerskabet om 

bæredygtigt fiskeri”

Derudover har vi gennem flere år været løbende i dialog med: 
•  Fødevarestyrelsen - vi deltager blandt andet i Fødevarestyrelsens 

kundedag og tilkøber sparring efter behov 
•  Horesta – løbende udvikling inden for brancherelaterede emner
•  WWF i forbindelse med vores fiskepolitik 
•  Foreningen Skånsomt kystfiskeri i forbindelse med en 

mærkningsordning for skånsomt kystfiskeri
•  Økologisk Landsforening i forbindelse med vores aftag af økologiske 

råvarer og udvikling af informationsmateriale rettet mod kunder og 
gæster 

•  Global CSR i forbindelse med uddannelse, sparring og implementering 
af vores respekt for menneskerettigheder.

I begyndelsen af 2019 præsenterer Fazer-koncernen fire nye kernemål for 
en bæredygtig fremtid, som alle Fazers forretningsenheder i fællesskab vil 
bidrage til at realisere frem mod 2030. I løbet af 2019 vil vi konkretisere, 
hvordan vi i Fazer Food Services Danmark vil kunne bidrage hertil. 
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MÅL 3

100% 
bæredygtige

indkøb

MÅL 2

50% 
MINDRE 

madspild

MÅL 4

MERE 
plantebaseret



Indsats i 2018
•  Tæt samarbejde og partnerskab med kunder, leverandører 

og eksterne fødevareeksperter
•  Gennemgang og risikoanalyse af hele 

basisvaresortimentet
•  Fødevareaudits hos relevante leverandører
•  Efterleve politik for antikorruption

Mål for 2019
•  Løbende fødevareaudits hos relevante leverandører
•  Forbedre sporbarhed i værdikæden og dermed sikre 

fødevaresikkerhed og sikkerhed
•  Tæt samarbejde og partnerskab med kunder, 

leverandører og eksterne fødevareeksperter
•  Introducere 4 nye kernemål
•  Efterleve politik for antikorruption
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For yderligere information

For uddybning af CR-redegørelsen eller yderligere information kan der 
rettes henvendelse til:

Kvalitets- og miljøchef Lonnie Lund-Hansen 
lonnie.lund-hansen@fazer.com 

Adm. direktør Morten Hammerich 
morten.hammerich@fazer.com 



Northern Magic. Made Real.


