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En forbrugers grønne idé om 
at blande grøntsager i hakket 
oksekød blev til virkelighed  
i butikkerne.

2 millioner kroner gav Coops 
kunder til Danmarks Indsamling 
ved at købe en særlig bærepose.

Kendskabet til Nøglehullet  
steg og Kvickly vandt kon
kurrencen om kåring af  
Årets Nøglehulsopskrift.Side 4



I Coop har vi en vision om at være det 
bedste og mest ansvarlige sted at handle og 
arbejde i dansk dagligvarehandel. Vi arbejder 
dagligt på, at vores kunder nemt kan træffe 
et sundt valg og købe økologiske, miljø- og 
Fairtrade-mærkede varer, uanset hvilken af 
vores butikker de besøger.

På de følgende sider kan du få mere at vide 
om nogle af vores tiltag på ansvarlighed i 
Coop i 2012 indenfor de tre områder:
- Klima & miljø
- Sundhed
- Etisk handel

Ansvarlighed er et af de områder, hvor vi 
adskiller os mest fra vores konkurrenter, og 
her kan du læse mere om Coops egen varese-
rie Änglamark - et bredt udvalg af økologi-
ske, miljøvenlige og allergivenlige produkter 
– som vores kunder i 2012 købte mere af end 

nogensinde tidligere. Om GoCook hvor 
5743 skoleklasser modtog Coops smagekasse 
med gratis undervisningsmateriale, opskrif-
ter og sunde råvarer til hjemkundskabsun-
dervisningen. Og om vores udviklingsprojekt 
i Kenya, hvor Coop i samarbejde med 
udviklingsorganisationen CARE gør små 
producenter i stand til at levere produkter til 
vores vareserie Savannah, så vi sammen med  
vores kunder kan skabe udvikling i Afrika 
gennem handel.

Vil du vide mere om vores konkrete  
handlinger og resultater indenfor  
ansvarlighed, kan du læse mere på  
www.coop.dk/ansvarlighedsrapport2012. 

God fornøjelse med læsningen.

Jesper Lien
Adm. direktør

Velkommen til 
Året der gik
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Hakket oksekød tilsat 20 procent 
grøntsager. Så enkel var løsningen 
på dilemmaet om at få danskerne til 
at spise mindre kød og dermed gøre 
noget godt for klimaet. Ideen kom fra 
Kathrine Iversen. Da den skulle føres 
ud i livet, bad Coop kødproducen-
ten Hilton Foods om at udvikle den 
sunde og miljøvenlige fars.
”Vi startede helt lavpraktisk på køkken-
bordsniveau med en kødhakker og  
nogle grøntsager. Vi lavede små 

prøver, hvor vi kiggede på kødets 
udseende og testede smagen. Det var 
den første grovsortering, hvor vi med 
almindelig sund fornuft fandt ud af, 
hvilke grøntsager der både smagte 
godt og så appetitlige ud i kødet,” 
fortæller Robert Nordenhof, der stod 
i spidsen for produktudviklingen af 
grøntsagsfarsen for Hilton Foods.
De små hjemmelavede kødprøver 
viste, at løg og porrer smagte godt, 
men gav kødet en grim, brunlig 
misfarvning. Kødprøverne skulle 
også bestå en holdbarhedstest, hvor 

mikrobiologiske test i et laboratorium 
undersøgte bakterievækst for at sikre 
kødets friskhed i hele holdbarheds-
perioden. 

Testet af folket
Det hakkede oksekød, som nu var 
tilsat 20 procent gulerødder, squash 
og broccoli, skulle også testsmages 
af de fremtidige kunder. Cirka 30 
forbrugere blev smagsdommere og 
skulle give farsen karakter på otte for-

skellige parametre, blandt andet smag 
og udseende. Nogle mente, at grønt-
sager og kød ikke hører sammen, og 
at de synlige grøntsagsstykker i kødet 
så uappetitlige ud. Det blev disku-
teret i produktudviklergruppen, der 
i fællesskab med Coop besluttede, 
at grøntsagerne skulle være synlige. 
Farsen skulle ikke udgive sig for at 
være noget, den ikke var. Da hele 
holdet var tilfredse med produktet, 
kom turen til indpakningen.

En forbrugeridé  
bliver til virkelighed
Bland 20 procent grøntsager i det hakkede oksekød. Sådan lød 
vinder ideen i FDB’s Grønne Idépris 2011. Ni måneder efter kom 
farsen i køledisken. Vi følger farsens vej fra idé til butik.
Tekst: Astrid S. Andersen

Det hakkede oksekød,  
som nu var tilsat 20 procent  

gulerødder, squash  
og broccoli... 

”Det er vigtigt, at den adskiller sig fra  
oksekødets sorte bakke, så forbrugeren ikke tager 

grøntsagsfarsen ved en fejl. Den gennemsigtige 
emballage giver kunden en tryghed,  

fordi man kan vende og dreje bakken og  
undersøge indholdet fra alle vinkler.“

Skæv frugt og  
grønt på hylderne
I 2012 vandt Michael Lars Olsen  
forbrugerprisen i FDB’s Grønne 
Idépris 2012 med sit forslag om at bringe de skæve grøntsager 
og frugter ind i butikkerne. En tredjedel af al frugt og grønt 
bliver pløjet ned i jorden igen, fordi det ikke lever op til krav 
om form eller størrelse. Coop er ved at undersøge, hvordan 
den idé kan blive til virkelighed i butikkerne.
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Ca. 10%

Ca. 80%

Sådan gik det farsen
Efter ni måneders produkt
udvikling kom grøntsagsfar 
sen til verden, og i slutningen 
af september landede den i 
landets Coopkølediske.  
I den sidste del af 2012 
blev der solgt 7000 
pakker grøntsags-
fars om ugen. Den 
første uge af 2013 blev der 
solgt 12.000 pakker.

Broccoli & Squash

I 2013 hedder prisen Coops Grønne 

Idépris og fra maj kan forbrugerne 

igen sende idéer ind  

– denne gang om:

Emballage

”Det er vigtigt, at den adskiller sig fra 
oksekødets sorte bakke, så forbruge-
ren ikke tager grøntsagsfarsen ved en 
fejl. Den gennemsigtige emballage  
giver kunden en tryghed, fordi man  
kan vende og dreje bakken og under-
søge indholdet fra alle vinkler,” 
begrunder Robert Nordenhof  
emballagevalget. 
Grøntsagsfarsen er allerede blevet 
godt modtaget af forbrugerne. 
”Det er et produkt, der adskiller sig, 
så vi må have tålmodighed med, at 
forbrugerne køber det, lærer det at 
kende og opbygger en tillid til det. 
Men det har klart indfriet forvent-
ningerne. Når jeg ser farsen i 
butikken, tænker jeg, at det er 
den eneste reelle nyhed, jeg 
har set i flere år. Det er bare 
en vildt god idé, som taler 
til mange mennesker,” siger 
Coops kategorigruppechef for 
kød, Esben Meier, og tilføjer: 
”Det er ikke sidste gang, at vi 
har ført en forbrugers idé ud  
i virkeligheden.”

 

Skæv frugt og  
grønt på hylderne
I 2012 vandt Michael Lars Olsen  
forbrugerprisen i FDB’s Grønne 
Idépris 2012 med sit forslag om at bringe de skæve grøntsager 
og frugter ind i butikkerne. En tredjedel af al frugt og grønt 
bliver pløjet ned i jorden igen, fordi det ikke lever op til krav 
om form eller størrelse. Coop er ved at undersøge, hvordan 
den idé kan blive til virkelighed i butikkerne.

Ca. 10%
Gulerødder

Hakket oksekød
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Kom med på  
den grønne gren
Coop vil udvikle dagligvarehandlen, så det  
er let for kunderne at vælge bæredygtigt.

10    TON
Så meget emballage har Coop sparet ved  
at ændre indpakningen af  Änglamark  
opvasketabs i 2012.Coop vil gerne hjælpe  
miljøet på vej ved at sælge flere økologiske, miljøvenlige  
og allergivenlige produkter. I 2012 rundede Änglamark - 
serien en milepæl, da mærket for første gang havde en  
omsætning på mere end en milliard kroner.

Änglamark VIDSTE DU, AT…
Coop i 2012 fjernede ålen fra sortimentet? 
De gjorde vi, fordi ålen er udrydningstruet. 
Kig efter MSC-mærket, når du køber fisk,  
så ved du, at fiskeriet er bæredygtigt. 

I de tropiske regnskove i Honduras findes 
nogle af verdens smukkeste og mest værdifulde 
træsorter. Sammen med miljøorganisationen 

Verdens Skove og et lille træværksted, 
Coatlahl, præsenterede  

Coop i 2012 tre nye, 
smukke FSC-mærkede 

produkter – bordskåner, 
køkkenrulleholder og spækbræt. 

GØR EN FORSKEL 
FOR REGNSKOVEN 
I DIT LOKALE 
SUPERMARKED
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Du kan finde app’en  
på holdbarhedsapp.dk

GRØNNE 
IDEER OG 
LYSEGRØNNE 
HÅB
Det skal være en god forretning at tænke grønt. Det var 
omdrejningspunktet for konferencen ’Grøn omstilling og 
nye forretningsmuligheder’, som blev holdt i november 
2012 sammen med Landbrug & Fødevarer. Emnet tiltrak 
både forretningsfolk, forbrugerforeninger og klima- og 
energiminister Martin Lidegaard. På konferencen blev de 
tre priser i FDB’s Grønne Idépris også uddelt: Forbruger-
prisen, Uddannelsesprisen og Innovationsprisen. 

DINE RESTER I DAG BLIVER  
TIL GULD I MORGEN

HOLD MADEN FRISK 
MED TELEFONEN

Giv hverdagsmaden et pift, spar penge og gør en stor forskel  
for miljøet. Sådan lød det, da restekogebogen ’Rig på rester’ 
udkom i 2012. I bogen, der har Tina Scheftelowitz som forfatter, 
kan du også finde forbrugernes gode resteråd. Bogen er solgt  
i mere end 7.000 eksemplarer.

Resteråd fra Stine Marie Sørensen, 
Sønderborg, i ’Rig på rester’

I 2012 blev app’en ‘Holdbarhed’ lanceret. 
Den består af over 600 madvarer med infor-
mation om, hvor længe varen kan holde sig, 
og hvordan du opbevarer den. På den 
måde bliver det lettere at opbevare 
madvarerne rigtigt, så de holder sig 
friske i længere tid og ender på 
middagsbordet frem for i 
skraldespanden. 

”  Hvis du køber ind om lørdagen,  
så gør fredag til en tøm køleskabet-
dag. De fleste ting i køleskabet kan 
komme på panden eller i en gryde. 
Prøv dig frem, og bliv overrasket  
over smagsoplevelserne.“

Vil du se, hvem der vandt? 
Så gå ind på grønpris.fdb.dk
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Når teenageren  
er køkkenchef
Jacob Johansen går i 8. klasse og er en af de 138.000 elever,  
der var i skolekøkkenet i 2012 med GoCook Smagekassen. Han 
elsker at lave mad, og han er god til det. Vi gav ham en udfordring: 
Han skulle lave en madplan og stå for hele familiens mad i fire 
dage. Her er resultatet af at sende en teenager i køkkenet. 
Redigeret af Astrid Skov Andersen. Foto: Jacob Johansen og Thomas Hergaard

Jeg kan lide at lave 
mad, fordi jeg kan få lov  
at bruge min kreativitet. 
Jeg laver faktisk sjældent madpakke. 
Som regel smutter jeg hjem i det 
store frikvarter og laver noget. Det er 
svært at gøre en madpakke lækker, 
fordi det let kan gå i stykker eller 
blive koldt. Nogle gange laver jeg 
myslibarer til 10-frikvarteret. 

Butikkerne bakker op
Det er de lokale butikker, der står for råvarerne  
til GoCook Smagekasserne og for udlevering  
til skolerne. I 2012 udleverede 565 af Coops 
butikker GoCook Smagekasser til hjemkund
skabsundervisningen. 

Om aftensmaden 
(nakkekoteletter): 
Det er nemt, hurtigt og smager godt. 
Mine forældre syntes, at det smagte 
godt. De var faktisk lidt overraskede 
over, hvor hurtigt det var at lave. Det 
tog 40 minutter, og så er der også lidt 
rester til at lave biksemad senere  
på ugen.

Mandag: 
- Hjemmelavet tomatsuppe incl. råvarer- Muffins med birkes og appelsinskal

Tirsdag: Frilands økologiske  nakkekoteletter med ovnbagte rodfrugter og kartofler + peberfrugt og tomathumus, dilddressing og pebersauce.

Onsdag: Økologisk hjemmebagt rug-brød med diverse økologiske kerner og maltøl

Torsdag: Tunsalat med diverse salater + hjemmerørt aioli- Hjemmebagte mazarintærter

1.380 SKOLER MODTOG  
GOCOOK SMAGEKASSE I 2012 .
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Jeg laver mad 
stort set mad hver dag 
Jeg er den derhjemme, der er bedst 
til at lave mad. Og så er det en 
måde, jeg kan vise mine forældre, 
at ”den klarer jeg!” Det er en slags 
kærlighedserklæring til mine 
forældre. 

Det er lidt svært  
at lave en madplan 
Jeg plejer at kigge i køleskabet 
for at blive inspireret. Jeg ser 
også madprogrammer for at få 
inspiration til, hvordan man 
kan bruge rester. Jeg smider 
stort set aldrig noget ud. Det er 
sjovt at pimpe resterne op til en 
ny ret dagen efter.
Mine kammerater synes, at 
det er fedt, at jeg laver meget 
mad. De kan godt lide at spise 
det. Jeg prøver at overbevise 
dem om, at de ikke skal købe 
færdiglavet mad.

Jeg elsker at bage brød
Hvis jeg ikke har noget at lave, når  
jeg kommer hjem fra skole, bager  
jeg et brød. Det gør jeg cirka en  
gang om ugen.

GoCook vokser
GoCook er Coops største 
projekt på sundhedsområdet. 
Formålet er at skabe den første 
generation af børn, der er bedre 
til at lave mad end deres foræl-
dre. Hvert efterår udleverer  
GoCook en GoCook Smage-
kasse med gratis undervisnings-
materiale, opskrifter og råvarer 
til hjemkundskabsundervisnin-
gen i landets folkeskoleklasser. 
I 2011 deltog 125.000 elever i 
undervisningsforløbet. I 2012 
deltog 138.000 elever.

GoCook er også en digital 
kokkeskole for børn og 
unge. Tag med i køk-
kenet på gocook.dk

5.743
skoleklasser 

deltog i GoCook 
i 2012.

5.743
GoCook Smagekasser 
blev udleveret i 2012.
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” Vi er stolte og glade over, at ’Ny Nordisk  
Hverdagsmad’ nu findes i over 50.000  
danske hjem. Med ’Ny Nordisk Hverdagsmad.  
Spis efter årstiden’ følger vi op på  
den store interesse for at lave mad af   
de råvarer, vi har omkring os“

Arne Astrup efter udgivelsen af ’Ny Nordisk 
Hverdagsmad. Spis efter årstiden’, som  
Meyers Madhus og Forskningscenter OPUS 
på Københavns Universitet udgav i 2012  
i samarbejde med FDB.

NY NORDISK 
HVERDAGSMAD #2
16.991 Så mange eksemplarer er der 
solgt af kogebogen ‘Nordisk Hverdagsmad. 
Spis efter årstiden’, som udkom i 2012.

HVAD SPISER DU 
TIL MORGENMAD?

Tag det sunde 
med det søde
At spise sundt skal også være sjovt, og vi skal have 
børnene med. Sådan arbejder Coop med sundhed. 

Hvorfor vælger du økologi, og hvem tilberedte din 
aftensmad i går? Det er nogle af de spørgsmål, 35.000 
danskere igen i 2012 har svaret på til mad-O-meter. 
Mad-O-meter bruges til at tage temperaturen på  
danskernes holdninger og madvaner. 
I databasen er der informationer om 
70.000 danskeres mad- og drikkevaner. 
Det svarer til en million måltider.

Mad i 
børnehøjde 
Coops store sundhedsinitiativ GoCook  
skal gøre det lettere for børn at lave mad der-
hjemme. Opskriften på det er blandt andet  
et website og en app med en digital  
kokkeskole kun for børn. I 2012  
blev app’en downloadet  
40.000 gange, og sitet blev  
besøgt mere end 75.000 gange.

Du kan selv være 
med på gocook.dk
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Find selv lækre  
opskrifter på  

viskalspise.dk

COOP ER BLEVET 
MERE GROVE I 2012 kom der  
41% flere fuldkornsmærkede varer på Coops hylder  
i forhold til 2011. Coop er nemlig med i Fuldkornspartnerskabet, 
der har til formål at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

... har ikke gjort noget for at reducere deres 
saltforbrug. Det viste en undersøgelse fra Coop 
analyse i marts 2012. Coop vil gerne hjælpe for
brugerne ved at minimere saltindholdet i udvalgte 
egne varemærker. I 2012 blev Coop medlem af 
salt partnerskabet. 

76 %
MUMS! Over 100.000 danskere besøgte hver måned 

i 2012 Viskalspise.dk på web, mobil, tablet 
eller via app. Målet om at være det største og 
mest indbydende opskrifts univers i Danmark 
er ikke langt væk. 

VIDSTE DU, AT…
du næsten hver uge kan finde ernæringsmær-
ket Nøglehullet i Kvickly, SuperBrugsen og 
Dagli’Brugsens tilbudsaviser? Det er, fordi Coop 
arbejder for at gøre nøglehullet kendt i Danmark. 
I 2012 vandt Kvickly Fødevarestyrel sens nøglehul-
skonkurrence for tredje år i træk, samtidig gen-
kender 89 procent af forbrugerne Nøglehulsmær-
ket ifølge en analyse fra Coop Analyse.
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Et afrikansk eventyr 
fortalt af frivillige
I den sidste måned i 2012 drog otte danskere med FDB til Afrika.  
Målet var at skabe opmærksomhed om udvikling gennem handel 
og at importere gode historier fra kontinentet.
Tekst: Jonas Bach Foto: Flemming Pless

Det er midt i december, og jule-
handlen er på det højeste i de danske 
butikscentre. Ida Kinch går i stå midt 
i det hele. Forvirret og ved siden af sig 
selv stopper hun pludselig op, mens 
folk omkring hende vælter varer ned 
i deres kæmpe vogne og drøner rundt 
mellem blendere, dvd’er, legetøj og 
sportssko. Det gør hende helt skidt 
tilpas. Sådan var det ikke i Afrika, 
tænker hun.
Få dage tidligere sad hun i en landsby 
i det vestlige Uganda. Sammen med 
syv andre frivillige var hun taget med 
FDB til Afrika for at finde gode hi-

storier om, hvordan vi ved at handle 
mere med Afrika kan gøre mere for 
udviklingen end ved bare at sende  

bistand. Sammen 
skulle de otte 
rejsende uddan-
nes til Savannah 
Storytellers. En slags 
historiefortællere, 
der tager de gode 
historier fra Afrika 
med til Danmark.
»Dernede har de ingen ting over-
hovedet, men det er forkert at sige, 
at de ingenting har. Deres nærvær, 
åbenhjertighed, gæstfrihed og varme 
har blæst mig helt af stolen,« skriver 
Ida Kinch på den Savannah Story-
teller-blog, der er åbnet, efter at de 
otte storytellers atter er kommet hjem 
til Danmark. Besøget har ændret 
hendes syn på Afrika, men i lige så 
høj grad hendes syn på den velkendte 
hverdag herhjemme.

Et kontinent i bevægelse
At tingene er i gang med at ændre sig 
i Afrika, var lige præcis det budskab, 

som Coop gerne vil 
vise og sprede med 
turen til Uganda og 

Kenya. Den spirende 
udvikling fik danskerne 

blandt andet at se under et besøg hos 
grøntsagsproducenter i Kenya. Her 
kunne de se, hvordan bøndernes sam-
arbejde med Coop skaber bæredygtig 
udvikling og forbedrede livsgrundlag. 
Det budskab tager Savannah Storytel-

lers med videre, når de i løbet af 
foråret skal holde foredrag for Coops 
medlemmer på årsmøder og general-
forsamlinger.
Og der er grund til at gøre op med 
den gængse forestilling om et afkræf-
tet, udsultet og dovent kontinent.
»Man kan kun ændre danskernes op-
fattelse af Afrika, hvis de får indsigt i 

” Man kan kun ændre danskernes opfattelse af 
Afrika, hvis de får indsigt i den afrikanske 
virkelighed. Sagen er, at Afrika er andet og 
mere end sult og sygdom.“

Ida Kinch vil gerne rykke ved 
folks fordomme om Afrika. 

For Devika Andreasen handler 
det især om global udvikling.
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den afrikanske virkelighed. Sagen er, 
at Afrika er andet og mere end sult 
og sygdom,« siger Devika Andreasen, 
en af de andre deltagere på turen. 
Og den opfattelse deler hun med en 
anden storyteller:
»Samlet set var de mennesker, vi 
mødte, fulde af gåpåmod og håb for 
fremtiden. De arbejdede hårdt og 
kæmpede virkelig for at nå videre. Jeg 
har fået et mere nuanceret billede af, 
hvordan man skaber udvikling, og jeg 
blev overrasket over, at det bare giver 
helt vildt god mening at forene handel 
og udviklingsarbejde,« siger Zakiya 
Ajmi, der til daglig er kunstner og 
arbejdet frivilligt for Røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp. Alle oplevel-
serne og tankerne kunne de pakke i 
tasken efter syv dage i Afrika.

Grøn granat
I flyveren på vej hjem er storyteller og 
en af bloggerne på Savannah-bloggen, 
Maja-Louise Heiberg, smånervøs. 
Hun beder til, at hendes taske ikke 
eksploderer. Der ligger en gigantisk 
avokado i tasken. Så stor, at Maja-

Louise måtte bære den under armen, 
da hun fik den af en kvinde i Uganda. 
»Så stor en avokado kan umuligt 
smage af meget, den er sikkert pum-
pet op med vand ligesom kyllingekø-
det i køledisken derhjemme,« tænkte 
hun om frugten, der havde groet på 
et træ i kvindens baghave. Men med 
forvisningen om, at den hurtigt ville 
blive spiseklar, pakkede Maja-Louise 
den alligevel i tasken og tog den med 
nordpå. Hjemvendt kunne hun 
konstatere, at intet var eksploderet, og 
avokadoen var moden og stor nok til 
at mætte i flere dage. Den afrikanske 
generøsitet og kvaliteten af deres 
fødevarer overraskede Maja-Louise 
Heiberg og satte refleksioner i gang.
»Jeg tænker tit på, hvor fantastisk 
det ville være, hvis man kunne få det 
lækreste fra Uganda til at ligge under 
vandsprøjterne i grøntafdelingen 
i supermarkedet eller i den lokale 
grønthandlers trækasser. Grønne, 
gigantiske avokadoer modnet under 
den ugandiske sol, fyldt med smag og 
uden brune pletter,« skriver hun på 
Savannah-bloggen. Og hvis de danske 

forbrugeres glæde over de afrikanske 
varer fortsætter, som den har gjort, 
siden Coop lancerede Savannah i 
starten af 2012, så er det måske ikke 
en drøm, der er så langt væk.

Populær involvering 
af medlemmer
I sommeren 2012 eftersøgte FDB 
medlemmer, der havde mod på at se 
og fortælle gode historier om Afrika. 
Ud af 89 ansøgninger blev fem kvinder 
og tre mænd valgt ud til at blive 
uddannet til Savannah Storytellers. 
Historiefortællerne arbejder frivilligt 
og skal først og fremmest rundt med 
foredrag på forårets mange årsmøder 
og generalforsamlinger. Spørg i 
din lokale Kvickly, SuperBrugsen 
eller Dagli’Brugsen, hvornår der er 
årsmøde eller generalforsamling.

Zakiya Ajmi er forfatterspire og 
engageret i udviklingsarbejde.

Læs og snak med
Du kan læse mere om  
oplevelserne i Afrika på 
blog.handelmedafrika.dk,  
hvor flere af deltagerne fra 
turen har skrevet rejserepor
tager og overvejelser om 
udvikling og handel i Afrika.  
Her kan du også selv komme  
med dine refleksioner og  
kommentarer.

Maja-Louise Heiberg elsker  
at fortælle en god historie.
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Coops formand Lasse Bolander 
om lanceringen af Savannah.

Tag en lille del af 
Afrika med hjem 
For Coop handler etisk handel om at skabe udvikling 
gennem handel. Du kan selv være med i butikken.

... af danskerne kender 
Fairtrade-mærket. Coop 
satte igen i 2012 fokus på 
Fairtrade med flere kam-
pagner i løbet af året.

EN GOD SMAG

” De danske forbrugere har taget rigtig godt 
imod Savannah. Da vi lancerede Savannah, 
havde vi et mål om at omsætte for  
40 millioner kroner det første år. Vi omsatte 
for 71 millioner i 2012. Samtidig viser  
undersøgelser, at 45 procent af  forbrugerne 
genkender Savannah-mærket, og at  
93 procent af  alle holdninger til vores  
Afrika-initiativ er positive.“

68%

Vanilje fra Uganda, mysli med rosiner fra Sydafrika og tørrede bananer 
fra Uganda, chokolade fra Ghana og is med afrikanske pekannødder  
fra Zimbabwe. Det er nogle af de Savannah-varer, der er blevet  
lanceret i Coops butikker i løbet af 2012.

14 

ÅRET DER GIK 2012 

Etisk handel



2 MILLIONER

DIN FLASKEPANT KAN 
SKABE UDVIKLING

Siden 2010 har du haft mulighed for at donere 
hele eller dele af din flaskepant til Red Barnet og 
WWF Verdensnaturfonden i Coops butikker.  
I 2012 indbragte velgørenhedspanten 6,7 mio. 
kr. Fra 2013 går overskuddet fra velgørenheds-
panten til CARE og Børns Vilkår.

Det stod der på checken, som  
Coops formand Lasse Bolander 
kunne give til Danmarks Indsamling  
i februar 2012. Det store beløb havde 
alle Coops kunder bidraget til ved  
at købe den særlige Danmarks  
Indsamlingspose. 

68%
I 2012 samarbejdede Coop med udvikling-
sorganisationen Care i et udviklings projekt  
i Kenya. Projektet er et af Coops tre 
udviklingsprojekter i Afrika, som skal gøre 
små producenter i stand til at levere varer 
til Coop. Derfor kunne du fra 2012 finde 
grønne bønner, sukkerærter og minimajs 
fra Kenya, kakao fra Ghana og oksekød fra 
Namibia fra små producenter på hylderne  
i Coops butikker.

COOP SAMARBEJDER 
MED NGO’ERE

landbruget er rygraden i Kenyas økonomi, selvom mindre 
end otte procent af jorden anvendes til dyrkning? Kom 
bag om Savannah-varerne på handelmedafrika.dk og se, 
hvordan dit køb er med til at skabe udvikling i Afrika.

VIDSTE DU, AT…

Kom bag om 
Savannah-varerne  
på handelmedafrika.dk
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Læs mere om vores 
handlinger og resultater på

www.coop.dk/ansvarlighedsrapport2012


