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Earth Hour 2012: Findus
grönsaksodlingar smarta för klimatet
Imorgon släcker Findus alla anläggningar i hela Sverige för Earth Hour.
Samtidigt utmanar man Bjuvs Kommun att spara 17 000 kWh under 2012. Så
mycket sparas när Findus byter ut utomhusbelysningen till LED inom ramen
för service och underhåll i Bjuv. Klimatet är viktigt för Findus. 55 000 ton
grönsaker odlas varje år enligt odlingskonceptet Findus Low Input
Sustainable Agriculture som genererar 30% mindre växthusgaser per kg än
ekologisk odling. Det visar en ny rapport från Svenska Institutet för Livsmedel
och Bioteknik[1]. Samtliga odlingar är nu klimatcertifierade enligt Svenskt
Sigill.
Findus satsar på miljön. Så har det alltid varit. Under 70 år har man funnits i
skånska Bjuv med fokus på bra frysta råvaror och mat som förenklar
matlagningen. Findus ärter klimatcertifierades i år som ett led i 30 år av
miljövänlig odling – Findus LISA Low Input Sustainable Agriculture. Samtliga
Findus 55 000 ton svenskodlade grönsaker så som ärter, spenat, morötter,
grönkål, dill, gräslök och persilja är nu klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill.
Man kan välja frysta grönsaker med gott samvete, de bevarar ofta näringen
bättre än färska grönsaker[2] och man kastar mindre mat. Uppemot 40% av
färska grönsaker kastas helt i onödan[3] .
Findus omvandlar också allt organiskt avfall som inte går att äta till biogas
vilket motsvarar uppvärmningen av 8000 hushåll.
Earth Hour
Findus släcker ned alla anläggningar i Sverige för Earth Hour. Alla 1000
anställda får se Earth Hour filmen och får ett eget lokalproducerat stearinljus
för Earth Hour som i samarbete med Skånska Stearinljusfabriken och Bjuvs

Tryckeri är framtagna för att skapa engagemang för miljön och klimatet.
Samtidigt utmanar man Bjuvs Kommun att spara 17 000 kWh under 2012. Så
mycket sparas när Findus byter ut utomhusbelysning till LED (Light Emitting
Diode) inom ramen för service och underhåll på anläggningen i Bjuv under
2012. LED lampor räcker 25 gånger längre än traditionella glödlampor, och
dubbelt så länge som andra lågenergilampor.
Bjuvs Kommun samt Findus nordiska grannar är också med i Earth Hour 2012.
För mer informationom Findus klimatarbete kontakta
Anna Broekman, Kommunikationschef, på anna.broekman@se.findus.com
eller 042 – 86101
Sven Bergman, Miljöansvarig Findus Bjuv, på sven.bergman@se.findus.com
eller 042-86000
Om Klimatcertifieringen:
Enar Magnusson, Findus Jordbruksavdelning, på
enar.magnusson@se.findus.com eller 042 - 86000
För information om Bjuvs Kommuns klimatarbete kontakta
Anders Månsson, Fastighetstekniker, på anders.mansson@bjuv.se eller 0424585021
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Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200
djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom
marknadsförs drygt 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden.
Kvalitet och matglädje är nyckelord för verksamheten. Findus Sverige AB har
cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Findus
introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst spenat och bär.
Följ även Findus på: www.findus.se // www.facebook.com/FindusSverige //
www.twitter.com/Findus_se

