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Den britiske dagligvarekjeden Tesco satser på
bærekraft, og lanserer laks som er fôret med
algeolje rik på omega-3
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Tesco hever standarden på laks i sine butikker ved å øke
bruken av bærekraftige fôringredienser som algeolje rik på
EPA og DHA.



Tesco følger dermed etter foregangsforhandlere i Tyskland
og Frankrike.



Veramaris dyrker algeolje rik på EPA og DHA i industriell
skala ved sitt nye anlegg for å holde tritt med den økende
etterspørselen etter bærekraftige fôringredienser.

Tesco PLC hever laksestandarden i sine butikker gjennom å
redusere bruken av villfisk i laksefôr, og erstatte dette med
algeolje. Dagligvarekjeden oppfordrer leverandørene sine til å ta i
bruk mer bærekraftige fôringredienser som naturlig marin algeolje
rik på omega-3-fettsyrene EPA og DHA.
Som verdens tredje største forhandler, med over 3400 butikker på
verdensbasis, har Tescos beslutninger ofte bidratt til å påvirke
både forbrukere og forhandlere. Innføringen av høyere
laksestandard viser Tescos forpliktelse til å iverksette effektive
bærekraftstiltak for å gjøre sunne og bærekraftige produkter
tilgjengelige for alle.
«Utviklingen av bærekraftig havbruk er avgjørende for global
matsikkerhet. Passende arter, miljøvennlige metoder og
bærekraftig fôrkomponenter, som algeolje, er fremtiden», sier
Peter Thomson, FNs generalsekretærs spesialutsending for havet.
Veramaris applauderer Tesco for å styrke sin bærekraftsprofil
innen sjømatsektoren. Tesco sender med dette et tydelig signal om
at bærekraftsutfordringene må møtes nå. Algeoljen fra Veramaris,
rik på omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dyrkes i industriell skala
ved selskapets nye nullavfalls-anlegg i Blair i Nebraska i USA.
Anlegget gjør Veramaris rustet til å støtte havbruksnæringens
økende investeringer innen bærekraft og ernæring.

Veramaris V.O.F.
Alexander Fleminglaan 1
2613AX Delft
Netherlands
www.veramaris.com
Executive Board
Karim Kurmaly,
Chief Executive Officer
Frank Beissmann,
Chief Financial Officer
Veramaris V.O.F. is registered
at the Chamber of Commerce
(the Netherlands) under number
70276056.

«Samarbeid langs hele verdikjeden og et fremtidsrettet tankesett er
nøkkelen når man implementerer bærekraftige og banebrytende
teknologier som algeolje rik på EPA og DHA. Tesco setter et viktig
eksempel som endringsagent, og hjelper forbrukerne til å ta
sunnere og mer bærekraftige valg. Vi er stolte av hvordan stadig
flere forhandlere ønsker å bruke algeolje i laksefôr. Omega-3 er
viktig for å øke både hjerne- og hjertehelsen til hele familien», sier
Karim Kurmaly, administrerende direktør i Veramaris.
Forbrukere oppnår mange helsegevinster ved å spise sjømat
regelmessig. Med et daglig inntak av mer enn 250mg av omega-3fettsyrene EPA og DHA støtter man funksjonene til hjerte, syn og
hjerne. I løpet av 2016 døde nær en kvart million mennesker (227
000) i Europa på grunn av hjerte- og karsykdommer som skyldtes
et kosthold med for lite omega-3.1
Les Tescos siste artikkel om bærekraftig fôrbruk i
havbruksnæringen.
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Om Veramaris
Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik, som dyrker naturlige
havalger med omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Selskapet startet opp i 2018, og
hovedkontoret ligger i Delft i Nederland. Visjonen til morselskapene var å
forhindre overfiske og beskytte det biologiske mangfoldet i havet. Algene dyrkes
frem gjennom en fermenteringsprosess ved anlegget i Blair i Nebraska, USA.
Veramaris ruster partnere langs verdikjeden til å møte den økende
etterspørselen etter marine og animalske proteiner på en ansvarlig måte.
Legal Disclaimer
This information and any recommendations, technical or otherwise, are
presented in good faith and believed to be correct as of the date prepared.
Recipients of this information and recommendations must make their own
determination as to its suitability for their purposes. VERAMARIS EXPRESSLY
DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY,
COMPLETENESS, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND/OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EVEN IF VERAMARIS IS AWARE
OF SUCH PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY INFORMATION AND
RECOMMENDATIONS PROVIDED. IN NO EVENT SHALL VERAMARIS BE
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LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELIANCE UPON, OR USE
OF, ANY INFORMATION OR RECOMMENDATIONS PROVIDED HEREIN.
Reference to any trade names used by other companies is neither a
recommendation nor an endorsement of the corresponding product and does
not imply that similar products could not be used. Veramaris reserves the right to
make any changes to the information and/or recommendations at any time,
without prior or subsequent notice.

