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Miljømerking på Prior-produkter
Vi vet at du er opptatt av å kunne velge miljøvennlig. Det er vi også. Derfor
jobber vi for å redusere vårt klimaavtrykk når vi produserer mat. Utslipp ved
våre fabrikker og i transport skal ned og matsvinn skal bort.

Innfører miljømerking
Vi vil at det skal bli lettere for deg å velge miljøvennlige løsninger. Derfor innfører vi
tydeligere miljø-merking på våre produkter. Se etter det grønne merket på produktene som
forklarer hvilken miljøfordel emballasjen har.

Gjenvunnet emballasje
Vi skaper nye verdier av det som ikke brukes til mat. Vi omskaper avfall til energi, beinrester til
protein og eggeskall til sårheling. Ved å bidra til et mer klimasmart landbruk blir maten vår mer
bærekraftig. Og hvis du leverer papir til gjenvinning, har du kanskje returnert papir til nettopp
en av eggekartongene du har handlet i butikken!

Kylling- og kalkunemballasje fra Prior er 90% resirkulert plast!
Skålene til hvitt kjøtt, som vil si kylling og kalkun, er laget av 90% resirkulert materiale. De
består av brukte vannflasker som har gjennomgått en spesiell renseprosess før de blir smeltet
om til skåler. Skålene vil derfor ikke forbruke nytt fossilt materiale og da kan vi unngå å pumpe
opp 8600 fat med olje. Basert på forbruk av skåler i 2018 tilsvarer dette 2734 tonn CO2 og 21
000 reiser tur/retur Oslo - Trondheim med fly.

Vi reduserer bruken av fossilt råstoff:
Pølser fra Prior får også ny emballasje, der deler av emballasjen byttes ut med biobasert plast.
Nortura reduserer bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende over 1200 oljefat og
reduserer CO2-utslipp med 387 tonn årlig. Det sparer klimaet for nesten 3000 flyreiser OsloTrondheim hvert år.

Prior kyllingkjøtt fra blikkboks til ny klimasmart emballasje!
Vi endrer emballasjen på Prior Kylling fra metall til kartong. Produktets gode smak og kvalitet
er den samme. Den nye Tetra Recart-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar og mye
bedre for miljøet. Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker
maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, reduseres flatpakket kartong antall biler
med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen
til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg
veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten. Vi mener
at vi har et ansvar for å gjøre produktene våre mer bærekraftig og ser hele tiden på hvordan vi
kan bidra til et lavere klimaavtrykk fra våre produkter. Derfor merker vi emballasjen med
klimasmart.
Bærekraftig emballasje på våre mest populære produkter er et grep som monner.
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Egg og kolesterol - Verdens største myte om egget
Det er nok verdens største myte om mat - at egg er farlig for kolesterolet. For
kolesterolet i maten har lite å si for kolesterolnivået i blodet.
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