PRESSEMELDING
Den franske dagligvarekjeden Supermarché
Match skal selge norsk laks fôret med algeolje
rik på EPA & DHA fra Veramaris
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Laks fôret med algeolje fra Veramaris er nå tilgjengelig i
116 butikker nord og øst i Frankrike
Leverandøren til Supermarché Match er norske
Lingalaks fra Hardanger

Supermarché Match lanserer laks fôret med naturlige algeolje fra
Veramaris, som en høykvalitetskilde til omega-3-fettsyrene EPA og
DHA, i alle sine butikker i Frankrike.
Laksen kommer fra Norge. Siden oktober 2018 har Lingalaks i
Hardanger fôret halvparten av sin laksebestand med fôr som
inneholder algeoljen til Veramaris. Algeoljen er et bærekraftig
alternativ til fiskeolje fra villfisk. Fôret er utviklet og produsert av
Skretting.
«I Supermarché Match er vi forpliktet til å sikre at alle har tilgang til
fersk og sunn mat. Samtidig som vi ønsker å beskytte sårbare
marine ressurser. Derfor tilbyr vi nå laks rik på omega-3-fettkildene
EPA og DHA fra naturlige havalger», sier Nicolas Baroux,
innkjøpssjef i Supermarché Match.
Å fôre laks med naturlig algeolje resonerer sterkt med forbrukernes
økende krav til næringsrik og bærekraftig sjømat. I Frankrike sier
hele 93 prosent av lakseforbrukerne at omega-3-innhold er «noe»,
«veldig» eller «ekstremt viktig» når de kjøper laks (Veramaris
Market Data 2016/2018). Resultatet er at omega-3 er blant de fem
viktigste årsakene til å spise laks.
«Omega-3 er blant de viktigste næringsstoffene vi trenger for å
leve sunne liv. Laks er et matvalg konsumenter kan stole på når
det kommer til helsefordeler. Veramaris vil støtte forhandlere som
vil differensiere sitt tilbud i laksekategorien», sier CEO i Veramaris,
Karim Kurmaly.
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I løpet av de siste årene har Veramaris tatt initiativ til dialog mellom
de ulike aktørene langs hele verdikjeden, fra fôrprodusenter,
oppdrettere, forhandlere til frivillige organisasjoner.
Fôrprodusenten Skretting har i tillegg økt engasjementet lang
verdikjeden til å implementere omega-3-løsningen til Veramaris.
Veramaris-oljen er den eneste kommersielle algeoljen som
inneholder både EPA og DHA. Ved å produsere naturlig algeolje
gjennom fermentering i industriell skala gjør Veramaris
havbruksnæringen til en nettoprodusent av laks. Ved å erstatte
fiskeolje med algeolje kan oppdrettsnæringen vokse innenfor
naturens tålegrense.
Det største produksjonsanlegget ligger i Blair i Nebraska i USA.
Byggingen av produksjonsanlegget er finansiert av en investering
på 200 millioner dollar. Kommersielle mengder av Veramaris sin
algeolje vil være klar til salg fra midten av 2019.
Den årlige produksjonskapasiteten vil møte rundt 15 prosent av
årlig etterspørsel etter EPA & DHA fra lakseoppdrett. I løpet av de
siste to årene har det vært mindre mengder algeolje tilgjengelig for
markedsutvikling.
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Følg oss i sosiale medier
Match
https://www.facebook.com/SupermarchesMatch/
https://twitter.com/supermarchematc
https://www.instagram.com/supermarchesmatch/
https://www.pinterest.fr/supermarchesmatch/
Veramaris
https://www.linkedin.com/company/veramaris/
https://twitter.com/veramaris
https://www.facebook.com/Veramaris
Om Supermarché Match
Supermarché Match ble grunnlagt i 1908, og har 116 butikker nord og øst i
Frankrike. Supermarché Match samarbeider med over 5200 leverandører, og
fokuserer på smak, ferskhet og kvalitet.
Om Veramaris
Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris
produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger.
Hovedkvarteret ligger i Delft, Nederland. Veramaris ble lansert i 2018. Visjonen
til morselskapene var å bevare livet i havet. Produksjonen skjer gjennom en
fermenteringsprosess i store tanker på land i produksjonsanlegget i Blair i USA.
Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å være uavhengig av
villfanget fisk og møte den økende etterspørselen etter animalsk protein 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
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.
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