
RAPSONA LONG LIFE SG

Nyhed!
Bag-in-box • 70 % rapsolie • 30 % palmeolie SG  



Rapsona Long Life SG er udviklet for at 
imødekomme nutidens hårde krav til en 
god fritureolie med længere holdbarhed. 
Rapsona Long Life SG er en blanding 
af rapsolie og palmeolie udviklet for at 
opnå den bedste oxidationsstabilitet. 
Den er nem at anvende, da den er flyden-
de ved stuetemperatur og møder nuti-
dens hårde krav til bæredygtighed, når 
det kommer til vores omverden.
 
Fritureolien kommer i en emballage, der 
er klimasmart og som indeholder meget 
mindre plastik end nutidens plastikdun-
ke. Emballagen indeholder 80 % mindre 
plastik og sammenlignet med vores 
nuværende plastikdunke behøver den 

Rapsona 
Long Life SG  
892892 Rapsona Long Life SG Bag-in-box (10 L)

70% rapsolie og 30% SG palmeolie

90 % mindre plads i affaldsbeholderen. 
Den er genanvendelig ved simpelt at 
adskille pap og plastik og kassere i de 
påtænkte genbrugsbeholdere.
 
Hvorfor har vi så palmeolie i vores pro-
dukt? Palmeolie er en fremragende olie til 
madlavning da den er meget oxidations-
stabil og tåler høje temperaturer. Palmeo-
lie er ernæringsmæssigt en god olie til 
madlavning. Rapsona Long Life SG inde-
holder kun RSPO certificeret bæredygtig 
palmeolie baseret på segregeringsprin-
cipperne. Læs mere om palmeolie på de 
følgende sider, og hvordan vi sammen kan 
bidrage til en mere bæredygtig produk-
tion samt et mere bæredygtigt samfund.

Nyhed!





10 VIGTIGE TIPS FOR GOD OLIEHÅNDTERING
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 Brug en TPM- 
måler for at 
kontrollere, 

om olien skal 
udskiftes

 Bortskaf brugt 
olie på en 

ansvarsfuld 
måde

Vask og aftør friture-
gryden omhyggeligt, 
før du fylder 
op med 
frisk olie

Sigt olien dagligt 
og fyld op 
til korrekt 
niveau

 Sluk for friture- 
gryden eller 

sænk tempera-
turen, når den 
ikke anvendes

Frituresteg 
ved korrekt 
temperatur

Tildæk frituregryden 
når den ikke 
er i brug

Fjern fugt og 
overflødige 

krummer før 
friturestegningen

Rens olien 
regelmæssigt 

for at fjerne 
madrester 

Kom ikke for 
mange 
fødevarer i 
friturekurven





VÆR EN DEL AF LØSNINGEN
Der er i offentligheden mere fokus på palmeolie end på 
mange andre råvarer. Men frem for at vende palmeo-
lieindustrien ryggen er vi nødt til at samarbejde med 
henblik på at finde en løsning. Palmeolie er blevet et af 
de mest presserende globale spørgsmål, som fødeva-
resektoren står over for. Befolkningsvækst og stigende 
global efterspørgsel har ført til skovrydning og sociale 
problemer. Som med alle globalt handlede råvarer lig-
ger prioriteten nu på at standse skovrydning og sikre 
overholdelse af menneskerettighederne. 

Palmeolie, eller ingredienser fremstillet med palmeo-
lie, findes overalt i fødevareindustrien lige fra olier, 
bagværk og desserter til brød og blandinger. De findes 
også i sæbe, opvaskemidler og rengøringsprodukter. 
Store mængder af disse produkter bruges i restau-

Om segregeret 
palmeolie

rationsbranchen, og derfor kan vores sektor spille en 
afgørende rolle, når det gælder om at fremme bære-
dygtig palmeolieproduktion. 

PALMEOLIE I SAMMENHÆNG
Palmeolie er blot en af mange globale råvarer, der 
bidrager til skovrydning og dermed klimaændringer. 

AAK, den globale fedt- og olievirksomhed bag var-
emærket Rapsona, er på forkant med den verdens-
omspændende indsats for at gøre palmeindustrien 
mere bæredygtig. Vi er stiftende medlem af Roundta-
ble on Sustainable Palm Oil (RSPO) og introducerede 
den første certificerede bæredygtige palmeolie i 2008. 
Løsningen er ikke at holde op med at anvende palmeo-
lie, men at skabe efterspørgsel efter olie, der er produ-
ceret bæredygtigt. 





Hvorfor bruge 
palmeolie?

Palmeolie er en meget alsidig 
ingrediens takket være dens 
neutrale lugt og smag, lange 
holdbarhed og fremragende 
madlavningsegenskaber.

Palmeolie er også stabil ved 
høje temperaturer, hvilket gør 
den til et fremragende, lang-
tidsholdbart stegemedium.

Anvendelse af en certificeret 
fritureolie er en af de enkleste 
og mest omkostningseffektive 
måder at støtte bæredygtig 
palmeolieproduktion på.

Palmeolie er verdens højest 
ydende vegetabilske olieaf-
grøde, og den kræver mindre 
end halvdelen af det land-
brugsareal, som andre afgrø-
der kræver for at producere 
den samme mængde olie.

Palmeolie kræver mindre landbrugsareal end 
nogen anden afgrøde for at producere olie nok 
til at imødekomme den globale efterspørgsel. 
Hvis nogen vegetabilsk olie kan beskrives som 
bæredygtig, er det palmeolie. Palmeolie er blot 
en af mange globalt handlede råvarer, hvis pro-
duktion bidrager til skovrydning. Det betyder, at 
vi har brug for en holistisk tilgang for at tackle 
miljøkrisen i stedet for at fokusere på individuelle 
materialer og overføre problemet til andre råva-
reområder.

Vigtigste oliefrø: af de samlede landbrugsarealer 
anvendes 7,4 % til palmeolie.

Global produktion af olier og fedtstoffer: af total 
olieproduktion: Palmeolie 41,1 % af den produce-
rede mængde.

Rapsona Long Life SG’s palmeolie er blevet produ-
ceret i overensstemmelse med strenge kriterier 
vedrørende respekt og omsorg for mennesker, 
dyr og miljø og er blevet holdt segregeret gen-
nem hele forsyningskæden for at sikre, at købe-
ren modtager 100 % ansvarligt produceret olie.



Fakta om palmeolie

Den globale efterspørgsel efter 
vegetabilsk olie er hastigt voksende.  

PALMEOLIE ER DEN MEST 
ANVENDTE VEGETABILSKE 

OLIE I VERDEN.

OLIEPALMER ER EN MEGET 
EFFEKTIV AFGRØDE den 
producerer 3,8 ton olie pr. 

hektar sammenlignet med raps 
(0,8), solsikke (0,7) og soja (0,5).

RSPO nåede en milepæl i 2018 med sine nye principper 
og kriterier, der opstiller et FORBUD MOD SKOVRYDNING.

På verdensplan ANVENDES 80 % 
AF PALMEOLIEN I LANDBRUG- 

OG FØDEVAREINDUSTRIEN, 
19 % i oliekemikalier og 

1 % i biodiesel.

Oliepalmen er 
HJEMMEHØRENDE I VEST-

AFRIKA. I dag dyrkes 
den kommercielt i Asien, 

Afrika og Sydamerika 
– den kan kun trives i 

tropiske områder.

PALMEOLIE HAR VÆRET BRUGT I 
FØDEVARER SIDEN 3000 F.KR.

Indonesien og Malaysia producerer 85 %
AF VERDENS PALMEOLIE.

I Indonesien og Malaysia er 
4,5 MILLIONER MENNESKER 

BESKÆFTIGET MED 
PALMEOLIEPRODUKTION.

I Indonesien produceres
40 % AF PALMEOLIEN 

AF MINDRE 
HUSMANDSSTEDER.

 



Når disse kriterier anvendes korrekt, kan de bidrage til at minimere de 
negative effekter af palmeolieproduktion. 

Reglerne er gennem tiden blevet opdateret for at gøre dem endnu mere 
strikse, et skridt der er blevet hilst velkommen af naturbeskyttelses- 
og miljøgrupper verden over. Nu forbyder en RSPO-certificering skov-
rydning, plantning på tørvearealer og udnyttelse blandt mange andre 
skadelige praksisser.

Certified for 
consumer 
confidence

In 2008, the RSPO developed a set 
of environmental and social criteria 
which companies must comply 
with in order to produce Certified 
Sustainable Palm Oil (CSPO).

When they are properly applied, these criteria can help 
minimise the negative impacts of palm oil production.

More recently, the rules have been updated to make 
them even more stringent, a move that has been 
welcomed by conservationist and environmental 
groups around the world. Now, RSPO certification bans 
deforestation, planting on peat lands, and exploitation, 
among many other harmful practices.

Customer assurance
RSPO certification is the customer’s assurance that the 
palm oil they are buying and using has been produced 
in line with rules to ensure responsible and ethical 
working practices.

The palm oil we use in Prep High Performance Frying 
Oils is RSPO SG. SG stands for segregated, meaning 
that it was produced in accordance with the RSPO’s 
sustainability criteria and has been kept separate from 
oils which are not certified.

Prep is backed by world-class knowledge and 
experience in sustainable palm oil. So, by buying Prep 
oils, you can be confident that you are using a 
sustainably sourced frying medium and that you have 
supported sustainable palm oil production.

Top 10 palm oil facts
Global demand for 

vegetable oil is rapidly 
increasing. PALM OIL
IS THE MOST WIDELY 
USED VEGETABLE OIL

IN THE WORLD 

PALM OIL IS A HIGHLY 
EFFICIENT CROP, 

producing 3.8 tonnes 
per hectare compared 

with rape (0.8) sunflower 
(0.7) and soy (0.5)

The RSPO reached a milestone in 
2018 with its new principles and criteria 

putting a BAN ON DEFORESTATION

Worldwide, 80% OF
PALM OIL IS USED IN THE 
AGRI-FOOD INDUSTRY, 
19% in oleochemicals
and 1% in biodiesel

PALM OIL HAS BEEN USED
IN FOOD SINCE 3000 B.C.

The oil palm is
 NATIVE TO WEST 
AFRICA. Today,

it is commercially 
cultivated across Asia, 

Africa and Latin 
America - it will only 
grow successfully in 

tropical regions

Indonesia and 
Malaysia produce 

85% OF THE 
WORLD’S PALM OIL

In Indonesia
and Malaysia

4.5 MILLION PEOPLE 
EARN THEIR LIVING 

FROM PALM OIL 
PRODUCTION

In Indonesia 40% 
OF PALM OIL IS 
PRODUCED BY 

SMALLHOLDERS

SUSTAINABLE 
PALM OIL

IN THE NEWS

This world-famous conservation NGO reveals 
some of the impacts of palm oil cultivation and 
explains why sustainability is urgently needed. 

While the EU favours Europe-grown alternatives 
such as rapeseed and soybeans, these 
alternatives require much more land to generate 
the same amount of oil as palm plantations, and 
they store less CO2 than palm oil.

Over the past decade, Greenpeace has shifted 
its stance from one of opposing all palm oil to 
recognising that supporting sustainability in the 
palm oil industry is a more viable solution.

I 2008 udarbejdede RSPO et sæt miljømæssige og 
sociale kriterier, som virksomheder skal overholde for 

at producere Certified Sustainable Palm Oil.



Kundesikkerhed: En RSPO-certifice-
ring er kundens sikkerhed for, at den 
palmeolie, de køber og anvender, er 
produceret i overensstemmelse med 
reglerne for at sikre ansvarlige og 
etiske arbejdspraksisser. Den palmeo-
lie, vi bruger til Rapsona Long Life SG 
fritureolie, er RSPO SG. SG står for 
segregeret, hvilket betyder, at den er 
produceret i overensstemmelse med 
RSPO’s bæredygtighedskriterier og er 
blevet holdt adskilt fra olier, der ikke er 
certificerede. Så ved at købe Rapsona 
Long Life SG kan du være sikker på, at 
du benytter et bæredygtigt produceret 
stegemedium, og at du har støttet en 
bæredygtig palmeolieproduktion.

Hvorfor er bæredygtig palmeolie 
løsningen? Der er modstridende 
synspunkter omkring, hvordan 
fødevareproducenter skal reagere på 
bekymringerne omkring palmeolie. 
Sammenhængen mellem palmeolie 
og skovrydning – især med hensyn 
til orangutangens levesteder – er 
blevet diskuteret meget, og bevidst-
heden er øget blandt forbrugerne. 
Nogle varemærker har fjernet pal-
meolie fra deres ingrediensliste og 
tydeligt gjort opmærksom på dette 
på emballagen for at appellere til 
de forbrugere, der ønsker at undgå 
denne ingrediens. Eksperterne, bl.a. 
WWF, EFECA og en række orang-
utang-organisationer, er dog uenige 
i, at dette er løsningen. 

Det er der flere grunde til: 
– Palmeolieindustrien er så enorm 
med et kæmpe forbrug på marke-
der som Indien og Kina, at den vil 
fortsætte, uanset om britiske eller 
europæiske fødevarevirksomheder 
er med eller ej. 

– Vi har stadig brug for vegetabilsk 
olie, men alternativerne vil bidrage 
til langt mere skovrydning, samt 
øget forbrug af ressourcer som f.eks. 
vand. 

– At dyrke andre olieafgrøder vil 
ikke hjælpe de mennesker eller dyr, 
der allerede er blevet påført skader 
af uansvarlig palmeolieproduktion. 

– Millioner af mennesker, der bor i 
samfund i nogle af verdens fattigs-
te områder, er stærkt afhængige af 
oliepalmedyrkning som deres leve-
brød. Løsningen er i stedet at invol-
vere sig i udbredelsen af forbedring-
er i palmeolieindustrien. 
Ved at advokere for bæredygtig 
palmeolie kan vi vise, at der er 
efterspørgsel på palmeolie, som er 
produceret ansvarligt. 

– Og vi kan samarbejde om at bakke 
op om organisationer, der støtter 
palmeolieproducenter i at forbedre 
deres produktionsmetoder. Ved at 
vælge bæredygtig palmeolie og blive 
medlemmer af RSPO bidrager vi 
også til at støtte trænings- og ud-
dannelsesprogrammer, der hjælper 
palmeolieproducenter med at blive 
auditeret og certificeret som bære-
dygtige operatører. 



ORDRE
Marianne +46 (0) 46-20 56 20
Bente  +45 23 20 73 22 
orders.se-dal@aak.com                        

SÆLGERE
SVERIGE
Magnus +46 (0) 733-98 47 76                  
Torbjörn +46 (0) 708-96 29 69

DANMARK
Max  +45 28 11 65 25

TYSKLAND
Antonius +49 178 8170748

KONTAKT
AAK Dalby AB 
Albavägen 2-4 
SE-247 50 Dalby
rapsona@aak.com 
+46 (0) 46-205640 
www.rapsona.dk


