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Der er stor 
tillid til danske 

økologiske føde-
varer i hele

verden, da de 
er kontrolleret 
fra jord til bord
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Hvorfor er  
det økologiske  

marked  
interessant?

EFTERSPØRGSEL FRA DAGLIGVAREHANDLEN
Dagligvarehandlen ønsker at kunne tilbyde endnu flere økologiske varer til 

kunderne og gerne indenfor områderne: færdigretter, forarbejdede fødevarer, 
specialvarer, samt vegetar/veganer produkter. Det skal være nemmere at  
vælge økologi og sunde rene alternativer, og udvalget skal være endnu større 

end det er i dag (Økologisk markedsnotat, Økologisk landsforening).

ØGET SALG TIL FOODSERVICE AF ØKOLOGISKE VARER
Det samlede salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg med 

20 pct. fra 1.711 mio. kr. i 2016 til 2.044 mio. kr. i 2017. Økologiske varer ud-
gjorde 9,3 pct. af det samlede salg til foodservice i 2017 mod 8,5 pct. i 2016. 
Offentlige institutioner køber over 1/3 af de økologiske fødevarer, der går til 

foodservice (Danmarks Statistik).

ØKOLOGI PASSER PÅ KLIMAET
Biodiversiteten inden for både planter og bier er i gennemsnit 50% højere 

ved økologisk jordbrug. CO2-aftrykket reduceres ved at fossilkrævende kunst- 
gødning fravælges, idet produktionen af kunstgødning står for 10% af land-
brugets drivhusgasudledning. Grund- og overfladevand beskyttes, idet der 

ikke anvendes sprøjtemidler ved økologisk jordbrug, og udslippet af nærings-
salte til miljøet er mindre, da den naturlige gødskning er mere sparsom.
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STOR VÆKST INDENFOR ØKOLOGI 

90%
AF DANSKERNE 
KØBER ØKOLOGISK
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Øko Grøntsager

Okse- og kalvekød

14,1 %
CAGR

Kylling, kyllingekød

24,1 %
CAGR

Øko Kød produkter Øko Fisk og skaldyr

Grønsagsretter,  
- postej, - salater o.l.

42 %
CAGR

Kager, søde kiks, 
inkl. dybfrost

16,3 %
CAGR

Øko Søde sager

Krydderier, suppe-
terninger o.l. i alt

17,3 %
CAGR

Øko Krydderier

Ketchup, dressing,
mayonnaise

12,5 %
CAGR

Øko Dressinger og dyppelse

Konventionelle Dagligvarer

Svinekød

19,8 %
CAGR

Pålæg af kød og fjerkræ

10,3 %
CAGR

Andre kødprodukter,
forarbejdede

26,5 %
CAGR

Fisk, skaldyr i alt

49,1 %
CAGR

Frosne grøntsager, 
kartoffelprodukter

12,1 %
CAGR

Grøntsager, konserves

11,5 %
CAGR

Fødevarer og andre 
dagligvarer

0,2 %
CAGR

CAGR = udglattet arlig 
procentvis stigning i

omsætning fra 2013-2018

Årlig procentvis stigning i omsætning på øko fødevarer



6 l  ØKOLOGISK  l  SOLINA

MERE END 

50% 
KØBER ØKOLOGISKE

FØDEVARER HVER UGE
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KVALITET
Vi sikrer kvaliteten af vores produkter ved 
kontrol af alle råvarer, samt ved udvalgte 

analyser på færdigvarerne. 

Produktionssitet i Stilling er ikke kun  
økologisk certificeret, men også certificeret 

med et BRC FOOD AA certifikat. 

LEVERINGS- 
SIKKERHED

Vi har et bredt sortiment af økologiske råvarer, 
som alle er risikovurderet ud fra varetype,  

leverandør og oprindelsesland. Solina Group 
har i alt 5 sites, der er økologi certificeret, 

hvilket er med til at sikre, at vi kan levere den 
ønskede vare.

INNOVATION
Vi holder os up-to-date med trends  

i markedet og udvikler nye smage og funktionelle 
løsninger, så vores kunder løbende kan tilbydes 

skræddersyede og spændende produkter, 
uanset om efterspørgslen er  

clean label, økologisk eller vegansk. 

Vi ønsker via dialog at skabe vedvarende 
partnerskaber med vores kunder og går  
derfor altid efter den bedste løsning for  

begge parter. 

ANSVARLIGHED
Vi er medlem af Sustainable Spice Initiative, 
hvilket betyder, at vi arbejder sammen med 

andre i krydderi branchen for at forbedre  
levevilkårene for vores leverandører, samt 
sikre sporbarhed fra jord til bord, kvalitet  

og leverancer. 

Solina 
member of the 
‘Sustainable 
Spice 
Initiative’

People

Plane
t

Prosperi
ty

Hvordan kan 
Solina bidrage
til, at I far del i 
denne vækst?
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Eksempler på bredt anvendelige  
økologiske blandinger kunne være:

KRYDDERIBLANDING

BBQ
Dosering: 5-6 %

PU617351901 

ØKO

KRYDDERIBLANDING

SESAM & INGEFÆR
Dosering: 6-7% 

PU617271901

ØKO

KRYDDERIBLANDING 

ASIAN KOKOS
Dosering: 6-7 %

PU617321901

ØKO

KRYDDERIBLANDING

GYROS
Dosering: 5-6 % 

PU617331901

ØKO

PANERING
KOKOSPANERING
Dosering: 10 %

PU617431901

ØKO

KRYDDERIBLANDING 

HVIDLØG & ROSMARIN
Dosering: 5-6 %

PU617291901

ØKO

ØKO

GRØNTSAGSBOUILLON
Dosering: 2-4 %

PU618861901

ØKO

GLUTENFRI

TOMATSAUCE BLANDING
Dosering: 15 %

PU617411901
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Eksempler på almindeligt kendte  
blandinger i en økologisk variant:

SPEGEPØLSEBLANDING
Dosering: 540 g til 16 kg pølse

Varenr. 91 104 512

ØKO

CHORIZOBLANDING
Dosering: 350 g til 13 kg pølse

Varenr. 91 104 528

ØKO

FRANKFURTER MIX
Dosering: 1 kg til 11 kg pølse

Varenr. 91 101 046

ØKO

LEVERPOSTEJSBLANDING
Dosering: 2 kg til 17 kg postej

Varenr. 91 102 303

ØKO

FRIKADELLEBLANDING
Dosering: 105 g til 800 g frikadeller

Varenr. 91 115 015

ØKO

MEDISTERBLANDING
Dosering: 1 kg til 11 kg medister 

Varenr. 91 101 125

ØKO

ØKOLOGISK 

FALAFEL MIX
INGREDIENSER

•  Falafel pulver

•  Kogende vand

•  Olie

FREMGANGSMÅDE

1 dl pulver tilsættes 1 1/2 dl 
kogende vand og trækker 
10 min inden de steges i 
rigeligt olie, der bliver ca. 
10-12 stk. pr. portion

Varenr.91 101 013



10 l  ØKOLOGISK  l  SOLINA

Increasing
positive impact

Reducing
negative impact

Carbon
sequestration

30-50% more 
biodiversity on
organic farms

Superior water
holding capacity

Certified & 
recognizable 
for consumers

Organic products 
have higher levels 
of nutrients 

Pesticides have 
negative affects

on health

Chemicals can
endanger 

workers lives

Large scale industrial 
agriculture has a 

negative effect on
our biosphere

Artificial fertilizer is
one of the causes of

‘‘dead zones’’

Chemicals 
negatively affect 

biodiversity above & 
below soil

Chemicals pollute
precious water

systems 

Production of 
agrochemicals

Organic agriculture  
= dimate smart 

THE POSITIVE & UNHARMED IMPACTS
OF ORGANIC AGRICULTURE
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Det betyder økologi mærkerne:

VÆLG

økologi
FORDI ... 

DET DANSKE RØDE Ø-MÆRKE

Det danske Ø-mærke er forbeholdt varer, 
hvor danske myndigheder har kontrolleret 

varen fysisk. Det vil sige, at varen i det mind-
ste skal være pakket i Danmark. Reglerne, 

der ligger til grund for Ø-mærket er EU 
reglerne. Desuden har vi i forhold til danske 
producenter nogle få strammere tolkninger 

af EU reglerne.

EU’S MÆRKE

EU’s grønne økologimærke er dokumen-
tation for, at varen er produceret i overens-
stemmelse med EU’s økologiregler. Varen 
er kontrolleret i et andet land, og ikke af 

myndighederne i Danmark - med mindre 
den også bærer det røde Ø.

• Økologi er mad uden rester af sprøjtegift

• Økologi er mad med mere smag

• Økologi er rene varer 

• Økologi er bedre forhold for dyrene

• Økologi er godt for vores natur og grundvand

• Naturlig mad er sund fornuft 

• Nej tak til gensplejset mad

• Ø-mærket står for grundig kontrol
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[ www.solina-retail.dk ]

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker at vide mere, er du meget 
velkommen til at kontakte din sælger eller sende en mail til: pu_vib@solina-group.dk

så vil du blive kontaktet så hurtigt som muligt.

Solina Denmark
Niels Bohrs Vej 55, Stilling

8660 Skanderborg
Tel.: +45 86 29 11 00

info@solina-group.dk


