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Wyniki dotyczące zrównoważo-
nego rozwoju w 2019 roku

Farm Frites za rok 2019. Osiąg-
nęliśmy zamierzone cele związane 
z ochroną środowiska w zakresie 
obniżenia śladu węglowego, zwięk-
szenia efektywności energetycznej, 
pozyskiwania ziemniaków uprawia-
nych w bezpieczny i zrównoważony 
sposób oraz stworzyliśmy jasną 
strategię zrównoważonych opakowań. 
Ograniczyliśmy zużycie energii na 
tonę produktu o 4,6% w porównaniu 

Zmiana klimatu i energia Opakowania ekologiczne 

z rokiem 2018. Przełożyło się to 
na zmniejszenie o 5% emisji CO2 
na tonę produktu. Wykorzystanie 
energii odnawialnej pozostaje 
na stabilnym poziomie około 5% 
całkowitego zużycia. W kolejnych 
latach podejmiemy dodatkowe 
kroki niezbędne do ograniczenia 
ilości materiałów opakowaniowych 
na tonę produktu i zwiększenia 
udziału energii odnawialnej 
w naszych zakładach. 

 

 

10%
zmniejszenie zużycia energii na tonę 
produktu do 2030 roku. 
 
30%
zwiększenie udziału energii 
odnawialnej do 2030 roku.
 
50%
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
na tonę produktu do 2030 roku.

Nasze ambicje
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Jak poradziliśmy sobie w 
2019 roku (w porównaniu  
z 2018)?
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10%
mniej materiałów opakowaniowych 
do 2022 roku. 
•    

nadających się do recyklingu  
do 2021 roku.

•   Zmniejszenie śladu węglowego 
poprzez optymalizację procesów 
pakowania i transportu.

•   Zachęcanie do prawidłowej utyli-
zacji w ramach łańcucha dostaw.

Nasze ambicje
W odniesieniu do 2018 roku.

4.6% 
zużycie energii na tonę  
produktu mniejsze.
 
5%
udział energii odnawialnej na stabil-
nym poziomie.

5%
mniejsza emisja dwutlenku węgla 
na tonę produktu.

Jak poradziliśmy sobie w 
2019 roku (w porównaniu  
z 2018)?

Niewielki wzrost ilości zużycia  
materiałów opakowaniowych na 
tonę produktu podczas etapu  
przejściowego.

Opracowana strategia i cele w  
zakresie zrównoważonych opakowań.

100% 
ziemniaków używanych do produkcji 

objętych programem bezpiecznej 
żywności.

50%
ziemniaków używanych w procesie 
produkcji będzie musiało mieć złote 
oznaczenie FSA lub jego odpowiednik 
do 2025 roku.

95% 
pozyskiwanych ziemniaków jest w 

bezpiecznej żywności.

53%
pozyskiwanych ziemniaków ma  
srebrne oznaczenie FSA.

25%
pozyskiwanych ziemniaków ma  
złote oznaczenie FSA.

Zrównoważone rolnictwo  Polub 
na Facebooku!

nas

Znajdziesz tu pomysły, 
inspiracje oraz porady. 
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