LÆS MERE OM ...

HVORFOR DET ER SÅ VIGTIGT
AT GÅ EFTER FJERKRÆ, DER
ER OPDRÆTTET UDEN
BRUG AF ANTIBIOTIKA!

VIDSTE DU, AT ...
ANTIBOTIKARESISTENS ER EN AF DE STØRSTE
TRUSLER MOD VORES GLOBALE SUNDHED?

”

Vidste du, at ...
• Globalt, er brugen af antibiotika fortsat stigende, hvilket medfører højere
risici for antibiotikaresistens.
• Antibotikaresistens er en af de største trusler mod vores globale sundhed
og fødevaresikkerhed.
• Hyppig anvendelse af antibiotika gør behandlinger mindre effektive og
infektioner bliver dermed sværere at behandle almindelige infektioner såsom 		
lungebetændelse, tuberkulose, salmonella, fødevarebårne sygdomme, blod		
forgiftning og gonoré.
• Brugen af antibiotika kan påvirke alle uafhængigt af fx køn, alder og land.
• Antibiotikaresistens forekommer naturligt, men ved anvendelse af øget
mængder af antibiotika hos dyr, fremdrives processen ligeledes hos mennesker
• Antibiotikaresistens fører til flere og længere hospitalsbesøg grundet
vanskeligere behandling og dermed også højere medicinske omkostninger
verden over.

I kamp mod antibiotika
Selve antibiotikummet er ikke et problem i sig selv. Tværtimod! Antibiotika hjælper med at dræbe sygdomsfremkaldende bakterier, som tidligere slog både mennesker og dyr
ihjel. Antibiotika anvendes til at behandle og forhindre, at
både dyr og mennesker får infektioner.

Top Table ”Raised Without Antibiotics” produkter

Problemet ligger dog i, at øget anvendelse af antibiotikabehandling kan medføre, at bakterier bliver modstandsdygtige
og endda resistente overfor antibiotika. Dette udfordrer sundheden og fremtidige behandlinger af bakterieinfektioner hos
os mennesker i hele verden.

Organisationen, NSF International, er til for at udvikle offentlige sundhedsstandarder og certificeringsprogrammer, der
hjælper hele verden med at beskytte fødevarer, vand, forbrugerprodukter og miljøet. Produkterne er mærket med det officielle ”Raised Without Antibiotics”-mærke, som er det, forbrugerne navigerer efter, når de er ude at spise.

”

Velkommen i kampen
mod antibiotika!

Du får nu unik mulighed for at bidrage til reduceringen af antibiotika! Vi kan nemlig tilbyde dig vores RWA Top Table produkter, som er opdrættet uden brug af antibiotika og certificeret
af NSF International.

Store restaurantkæder som McDonalds, Subway og Burger
King er allerede med, og samme tendens ses hos forskellige
restauranter, hoteller, kantiner, skoler og hospitaler der er
gået ind i kampen for en bedre fremtid.

Top Table
Hurtig servering med gode råvarer
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Vi har lavet en samlet ’goodiebag’ dvs. det perfekte salgskit til dig og dit professionelle køkken med henblik på at gøre det nemmere for dig
at markedsføre dine RWA-produkter!
Således står budskabet overfor din kunde helt
klart, så de også får lyst til at gå ind i kampen
mod antibiotika sammen med dig.
I denne ”Fight antibiotics” goodiebag får du alt
nødvendigt information og materiale til at promovere dine antibiotikafrie produkter, og vise,
at du for alvor går ind i en global kamp mod antibiotikarestistens:

BRIAN ’BIF’ LINDHARDSEN
Field Manager, Sjælland
Foodservice, Danmark
+45 22 40 90 55
bbl@europoultry.dk
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BENT SØRENSEN

I DIN GODIEBAG FINDER DU:
• Informations-avis til dine kunder
• Sandwich-papir
• Små madflag
• Infoskilt til blikfang
• Klistermærker
• Et forklæde
• Dit eget certifikat til væggen
For at modtage vores ”Fight antibiotics”
goodiebag fra Euro Poultry – tag fat i en af
vores lokale konsulenter og hør mere!

BO CHRISTIANSEN

Distriktschef, Nordjylland Food- Distriktschef, Sydjylland og Fyn
service, Danmark
Foodservice, Danmark
+45 22 40 90 56
+45 22 82 36 00
bso@europoultry.dk
bc@europoultry.dk

CARINA HAMMARKVIST
Salgskonsulent, Sjælland
Foodservice, Danmark
+45 22 40 90 66
cha@europoultry.dk

GRILLEDE KYLLINGETERN
- KRYDRET, 13 MM (1023931)

2 X RWA TOP TABLE
KYLLINGEPRODUKTER
– med utallige anvendelsesmuligheder!

Vores meget populære grillede kyllingeskiver, 5mm og grillede
kyllingetern, tilbyder vi nu i en ”Raised Without Antibiotics”udgave:
Grillede kyllingetern - krydret, 13 mm (1023931)
Grillet kyllingebrystfilet i skiver, 5 mm (1015911)

GRILLET KYLLINGEBRYSTFILET I SKIVER, 5 MM (1015911)

Hvordan kan du markedsføre RWA-produkter
fra Top Table i din forretning?
Begge vores produkter har den officielle Raised Without Antibiotics-certificering, og den må du gerne anvende til markedsføring over for dine gæster. Dog skal du være opmærksom på, at
du ikke må markedsføre dine retter, hvis der indgår andre kødeller mejeriprodukter, som ikke har den officielle certificering.
Hvis du fx serverer vores grillede kyllingeskiver i en sandwich
sammen med bacon, må du ikke markedsføre sandwichen som
Raised Without Antibiotics. Men du må gerne markedsføre dig
med, at sandwichen er lavet med kylling, som er opdrættet
uden brug af antibiotika. Dette kan du skrive under det officielle
Raised Without Antibiotics-logo og på den måde bruge det, som
et unikt salgsargument overfor dine gæster.

Få svar på dine spørgsmål
om anvendelsen af antibiotika her!
Hvorfor ”Raised without antibiotics” i fokus?

Hvorfor gives antibiotika til kyllinger?

Antibiotikaresistens er et af de helt store temaer i verden
lige nu. Ifølge WHO har et overforbrug af antibiotika på
både mennesker og dyr ført til, at vi begynder at udvikle
bakterier, som er resistente over for antibiotika. Og derfor
er antibiotikaresistens blevet identificeret som et højt
prioriteret folkesundhedsproblem af WHO.

Man giver antibiotika til fjerkræ og andre dyr for at hindre
sygdomme, epidemier og generelle bakterier blandt dyrene
under opdræt.

Hvad menes der, når kyllinger er
”Raised without antibiotics”?
Når dyr er ”opdrættet uden antibiotika” betyder det, at dyrene ikke har modtaget antibiotika i deres foder, vand eller
ved injektion. Valg af kød og fjerkræ, der er opdrættet uden
antibiotika, er vigtigt ift. at hindre den offentlige sundhedskrise af antibiotikaresistens i fremtiden.

Hvad menes der med antibiotikarestistens?
Sommetider ved antibiotikabehandling kan bakterier blive
modstandsdygtige eller helt resistente overfor antibiotika.
Det er et globalt problem, da brugen af antibiotika i verden
er stigende og fører til øget antibiotikaresistens. Dette udfordrer behandlingen af bakterieinfektioner hos mennesker i
fremtiden.

Facts om vores ‘Raised Without Antibiotics’
produkter fra Top Table:
• Opdrættet uden antibiotika (NSF-certificeret)
• Ingen tilføjede hormoner
• Ingen tilføjede vækstfremmere
• Beskyttet fra farlige bakterier i opdræt
• Næringsrigt og naturligt vegetabilsk foder

Du får to unikke RWA-kyllingeprodukter af høj kvalitet som vores Top Table produkter er kendt for. Du kan anvende dem i
mange forskellige retter. Alt fra sandwich, pizza og wraps til
pita, suppe og salater. På den måde kan du også promovere
dit tiltag om at beskytte verden i ﬂere sammenhænge over for
den voksende gruppe af sundhedsbevidste forbrugere.
Du kan med andre ord hjælpe med at reducere brugen af antibiotika på verdensplan – og samtidig bidrage til en god udvikling din egen forretning!

Mange tak, fordi du støtter op
omkring kampen mod antibiotika!

Kontakt os gerne, hvis du har nogle uddybende spørgsmål
eller mangler inspiration til, hvorledes du skal markedsføre
dine ”Raised Without Antibiotics” produkter fra Top Table!
Held og lykke!

Du kan også følge os på vores sociale medier,
hvor vi løbende kommer med opdateringer
fra vores produktudvalg.

Tak fordi du læste med!

R

K. Christensens Vej 2M, 9200 Aalborg SV
www.europoultry.dk

