
	  
 
 
 
Om Picard - frågor och svar  
 
 
Vad är Picard? 
Picard är ett franskt företag som nu etablerar sig i Sverige, och vi säljer frysta råvaror och 
färdiglagade delikatesser med hög kvalitet till bra pris.  
 
Vi är specialister på att frysa ned och tina upp mat så att smak och konsistens bibehålls. 
Utbudet i Sverige består av ca 700 artiklar, både råvaror och färdigmat för vardag och fest. Vi 
har knappt 900 butiker i Frankrike och miljoner matglada kunder. 
 
Hur mycket omsätter Picard? 
Vi omsätter 12,5 miljarder kronor idag. 
 
Vad tror ni om omsättningen i Sverige? 
Vi har som mål att varje butik ska omsätta 18 miljoner kronor per år. 
 
Vem äger Picard i Sverige? 
Picard Sweden är ett dotterbolag till Picard Frankrike. 
 
Vilka länder finns Picard i? 
Frankrike, Italien, Belgien och nu Sverige. 
 
Hur många butiker har Picard?  
I Frankrike har vi knappt 900 butiker, i Italien drygt 30, i Belgien 4 och i Sverige/Stockholm 
öppnar två butiker nu i slutet av februari. 
 
Varför kommer ni till Sverige? 
Svenska folket är väldigt medvetna konsumenter som vill ha bra råvaror, vilket Picard 
erbjuder. Dessutom är man redan vana handlare av frysta produkter i Sverige och Norden 
och handlar nästan dubbelt så mycket frysta varor jämfört med fransmännen. 
 
Hur ser utbudet ut hos Picard? 
Vi har ett mycket bredare utbud av frysta produkter än en vanlig livsmedelsbutik och erbjuder 
både råvaror och färdigmat. Totalt hittar du över 700 frysta produkter, bland annat drygt 100 
olika fisk- och skaldjursrätter och 200 grönsaksprodukter. Mer konkret, du kan välja mellan 
fem olika pilgrimsmusslor hos oss, det hittar du normalt inte i svenska butiker. 
 
Är det inte så att frysta produkter generellt har lägre kvalitet än färsk? 
Vi har förstått att det är en vanlig uppfattning i Sverige och det är en pedagogisk utmaning för 
oss att ändra på den. Våra produkter håller alltid högsta kvalitet, minst samma kvalitet du 
köper i färskvarudisken i andra livsmedelsbutiker, men till bättre pris. Här skiljer vi oss från 
branschen som generellt fryser varor av lägre kvalitet. 
 
Var i Sverige tittar ni på möjligheter att öppna butiker? 
Vi fokuserar på Stockholm nu och långsiktigt tittar vi på centrala lägen i storstäder och 
universitetsstäder som Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping till exempel.  
 
  



	   	    

Nu etablerar ni er i Sverige, hur ser planerna ut för Norge, Danmark och Finland, och 
andra länder för den delen? 
Hela Norden är intressant för Picard, bland annat eftersom nordbor är så vana att handla 
fryst mat. Jämfört med fransmännen handlar danskar, norrmän, svenskar och finnar närmare 
dubbelt så mycket fryst mat som fransmännen. Målet är minst 50 butiker i Sverige de 
närmaste åren. 
 
Säljer ni bara färdigmat? 
Vi erbjuder både råvaror och färdigmat, så det passar både för den som vill laga maten själv 
och för den som vill ha färdiglagat.  
 
Vi vill underlätta vardagen för våra kunder och har ett brett utbud av färdigrätter, både 
vardagsmat och festmat; för-, huvud- och efterrätter. Vi lagar mat av yttersta kvalitet och 
fryser den direkt efter tillagning – fast vår avancerade frysmetod är betydligt bättre än det 
som en vanlig konsumentfrys kan åstadkomma. Ska man jämföra så är fryst färdigmat 
fräschare än färsk som måste innehålla olika konserveringsmedel för att hålla i kylen. Att 
frysa mat är det bästa sättet att konservera livsmedel.  
 
Finns det bara fransk mat i sortimentet? 
Nej, vi har kompletterat sortimentet i Sverige med vissa produkter vi vet är uppskattade, till 
exempel renskav, älgfärs, köttbullar, lingon och hjortron. Samtidigt vet vi att många svenskar 
tycker om det franska köket 
 
Hur ser ert ekologiska sortiment ut? 
Vi försöker se till att det finns ekologiska varor i varje varuområde så att våra kunder har 
möjlighet att välja. 
 
Hur näringsrik är frusen mat? Det finns de som menar att mycket näring försvinner ur 
maten när den fryses så varför ska man då handla mer fryst? 
Jag skulle säga att det är tvärtom, fryst mat är mer näringsrik än färsk. Det är i alla fall sant 
för våra produkter som alltid håller högsta kvalitet, dessutom fryser vi varan direkt från källan 
när den är mogen och kan bibehålla alla näringsämnen eftersom vi är experter på 
djupfrysning.  
 
Men vi har förstått att man i Sverige ofta uppfattar att fryst mat är mindre näringsrik eller av 
sämre kvalitet än färsk, och det är lite av en pedagogisk utmaning för oss. 
 
Hur ser miljöpåverkan ut vid frysprocesser jämfört med färsk mat? 
Visst gör vi avtryck i miljön, liksom alla livsmedelsföretag, och vi arbetar med en transparent 
policy där vi visar konsumenten precis hur mycket vi påverkar miljön (environmental 
footprint) samt vad vi gör för att minimera den.  
 
Man ska också veta att fryst mat gör mycket mindre avtryck på miljön än färsk mat. Till 
exempel har vi knappt något svinn. Jämför 1 % svinn hos Picard med 6-7 % svinn i en vanlig 
livsmedelsbutik och mer än det dubbla hemma hos konsumenten som inte uppstår vid 
djupfryst. Svinn är kostsamt för både samhället och miljön att ta hand om.  
 
Dessutom, vi skördar våra råvaror under säsong när de är mogna och fryser dem direkt från 
källan för att bibehålla alla näringsämnen. Vi behöver inte odla grönsaker i uppvärmda 
växthus, eller flyga mango eller sparris över halva jorden. Och eftersom alla varor är frysta 
har vi en väldigt enkel logistik jämfört med färsk mat, vilket också hjälper oss att hålla ner 
priserna trots den höga kvalitén. 
 
  



	   	    

Men, vi har alla ambitioner att minska vårt miljömässiga avtryck och arbetar på det, till 
exempel genom:  

1. Produktkontroll och ursprung; vi fasar ut oetiska ingredienser, t.ex. palmolja, samt 
bygger konsekvent ut sortimentet av miljöcertifierade produkter, t.ex. MSC-certifiering 
för fisk och skaldjur   

2. Ekodesign av våra produkter och butiker: Vi optimerar produktförpackningarna för 
miljön, bygger om butikerna så att det drar mindre el och använder miljövänligare 
kylmedia. Självklart har vi även lock på frysarna. 

3. Vi optimerar infrastrukturen i kedjan leverantör-butik-lager för att minska 
miljöpåverkan, bland annat genom att utbilda förarna i miljövänlig körning, s.k. eco-
driving 

 
Varifrån kommer maten? 
Majoriteten av alla artiklar Picard erbjuder i Sverige kommer från Frankrike eftersom vi har 
etablerade samarbeten där som garanterar den höga kvalitén, och den tummar vi aldrig på. 
Samtidigt har vi pågående dialoger med svenska leverantörer för att komplettera med lokala 
varor inom en snar framtid.  
 
Vad ställer ni för krav på era leverantörer? 
Alla våra leverantörer måste följa vår kvalitetsstandard Clean Label, ett dokument med 
tydliga regler för att vi ska kunna garantera konsumenten den bästa kvalitén. Till exempel 
beskrivs vilka tillsatser som inte är tillåtna, såsom genmanipulerade livsmedel (GMO), 
artificiella färgämnen, smakförhöjare, härdade eller delvis härdade fetter med mera, krav på 
ursprung av råvaror, gränsvärden för näringsbalansen i maten med mera.  
Dessutom finns det en utförlig del som handlar just om GMO – genmanipulerad föda. Vi har 
ingen tolerans för produkter som är genmanipulerade på något vis eller tillsatser som kan 
härröra från genmanipulerade produkter.  
 
Clean Label beskriver också test- och analysprocesser som leverantören måste genomgå för 
sina produkter för att säkerställa kvalitets- och näringskrav. 
 
Hur ser er kvalitetspolicy ut när det gäller tillsatser, genmanipulerad föda och 
liknande? 
Vi står för rena, fräscha produkter av väldigt hög kvalitet och då finns det inget utrymme för 
onödiga tillsatser, transfetter, GMO och annat. Våra kvalitetsstadgar Clean Label ställer krav 
i alla led från leverantör till butik. Till exempel innehåller vår kyckling inget vatten utan är  
100 % kyckling, vilket är svårt att hitta någon annan stans då standard på kycklingfilé i 
Sverige ligger på ett vatteninnehåll på ca 13 %. Och alla våra köttfärsbiffar innehåller 100 % 
rent, muskulärt kött – vi använder inte slaktavfall och rester. 
 
Enligt Clean Label innehåller Picards produkter inga onödiga tillsatser, smakförstärkare, 
glutamat, artificiella färgämnen, härdat eller delvis härdat fett, GMO, aspartam, joniserade 
produkter eller bisfenol A. I alla recept har man begränsat salthalten, användningen av dolda 
sockerarter och mättade fetter för att hålla en bra näringsbalans i produkten.  
 
Dessutom testar vi produkter för tungmetaller, nitrit, bekämpningsmedel och patogena 
bakterier i laboratorier varje år.  
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Henrik Strinning, ansvarig för Picards etablering i Sverige,  
henrik.strinning@picard.se, 070-549 59 78 
 
	  


