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Axfood tar bort burhönsägg från egna varor
Axfoods konsumentbutiker säljer sedan tidigare inga ägg från burhöns. Ett arbete
pågår även för att minska förekomsten av ägg från burhöns i hundratals så kallade
sammansatta produkter. Målet är att inga produkter av de egna varumärkena
Eldorado och Garant ska innehålla burhönsägg redan under nästa år.
– Djuromsorg är en prioriterad fråga för oss och etiska val blir allt viktigare för många
kunder. Därför är det ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete att ta bort burhönsägg
som ingrediens i allt fler varor, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.
Många livsmedel såsom såser, kakor, dressingar och färdigrätter innehåller ägg.
Axfood har under flera år arbetat för att leverantörer av produkter till de egna
varumärkena Eldorado och Garant ska byta till ägg från frigående höns.
– Det kan tyckas som en enkel uppgift, men den har visat sig vara ganska knepig. Det
finns inte heller någon lagstiftning som kräver att uppgifter om till exempel ursprung
ska tydliggöras för mindre ingredienser av det här slaget, säger Åsa Domeij.
Idag återstår endast ett mindre antal varor som innehåller ägg från burhöns i Axfoods
sortimentet av Eldorado och Garant. Målsättningen är att arbetet ska vara slutfört
under 2020.
Axfoods beslut välkomnas av Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts- och
djurskyddsorganisation:
– Vi är väldigt glada över Axfoods beslut att även säga nej till burägg i egna varor. Vi
hoppas att fler företag ska följa i deras fotspår, säger Nathalie Söderström, ansvarig
för företagsrelationer på Djurens Rätt.
För ytterligare information kontakta:
Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp,
liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag
Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se,
Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000
medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på
Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

