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Červen 2021 
 

Firemní udržitelnost 2021 – aktuální informace 
 

Již 50 let pěstujeme nejchutnější brambory a zpracováváme je do vynikajících bramborových výrobků. 

Udržitelnost byla ve Farm Frites vždy vysokou prioritou - koneckonců, náš řetězec začíná na poli a my jsme 

hrdí a opatrní na své zemědělské dědictví. Proto my ve Farm Frites  chceme mít pozitivní vliv na přírodu a 

životní prostředí. Vždy jsme chápali, že musíme převzít odpovědnost za dopad našich obchodních operací 

na životní prostředí, a budeme v tom pokračovat. Cílem Farm Frites je přispět k zelenějšímu a 

udržitelnějšímu světu.  

V roce 2020 se společnost Farm Frites opět plně zavázala být udržitelným partnerem v řetězci vytvářením a 

pokračováním iniciativ, jako jsou „Green Circles“, „CO2-neutral fries“, „kvetoucí okraje pole“, „kultivace 

pásů“, „ Living Nature Wall “a vytvoření„ solárního parku “.  

To ukazuje, že udržitelnost je a bude i nadále prioritou společnosti Farm Frites, jak dokazují i naše 

pokračující ambice do budoucna.  

 

Změna klimatu a emisí *  

• Do roku 2025 se naše spotřeba energie sníží o 5% a v roce 2030 o 10% 

• Do roku 2025 zvýšíme podíl obnovitelné energie na 15% a do roku 2030 na 30% 

• Do roku 2030 snížíme emise uhlíku na tunu výrobku o 50% 

 

Udržitelné balení *  

• Do roku 2022 usilujeme o to, aby bylo 100% našich obalů recyklovatelných  

• Snížíme naši stopu CO2 prostřednictvím konfigurace balení a optimalizace přepravy  

• Naším cílem je stimulovat chování recyklace v celém dodavatelském řetězci a mezi 

koncovými uživateli prostřednictvím jasné komunikace 

 

Udržitelné zemědělství*  

• Do roku 2025 bude mít 50% brambor, které získáváme, hladinu zlata FSA 

 

Voda *  

• Do roku 2025 snížíme v továrnách spotřebu vody na tunu výrobku o 15% a v roce 

2030 o 30% 

 

Pro nás tyto ambice jdou ruku v ruce se správným monitorováním a odpovědností. Z tohoto důvodu 

obvykle zveřejňujeme výroční zprávu o udržitelnosti, aby byl viditelný také dopad našeho úsilí společně s 

našimi partnery.  

Letos se Farm Frites rozhodl nezveřejnit výroční zprávu o udržitelnosti za rok 2020. Covid-19 měl dopad na 

celosvětový průmysl stravovacích služeb a způsobil kolísání poptávky po výrobcích. V důsledku toho 

nemůžeme poskytnout konzistentní obraz o výsledcích našeho úsilí o udržitelnost. Výzvy, které nám Covid-

19 přinesl, nezměnily náš závazek dosáhnout našich dlouhodobých ambicí udržitelnosti. Budeme i nadále 

komunikovat o našich úspěších v budoucnosti, abychom poskytli jasný obraz o tom, kde stojíme v naší 

snaze o udržitelný svět. To nemůžeme udělat bez našich zaměstnanců a našich partnerů v řetězci. Chtěli 
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bychom jim proto poděkovat za jejich neúnavné úsilí v oblasti udržitelnosti. Společně pracujeme na 

zelenějším a udržitelnějším světě, a to nyní i v budoucnosti!  

 
 
 

S úctou. 

 
 
 
 
 
 
 

Warden Zuketto 
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