SÅ FUNKAR DET HOS OSS

Schysst fågel som föds upp lokalt på våra farmar utanför
Riga i Lettland. Huvuddelen av fodret odlas lokalt.

LOKALT FRÅN LETTLAND

VÅRA FARMAR OCH VÅR PRODUKTION ligger strax söder om Riga. Eftersom
vi sköter allt själva har vi god insyn i hela produktionscykeln och kan undvika
långa djurtransporter. När det kommer till djuromsorg och livsmedelssäkerhet följer vi svensk standard.

Nära till det mesta
Vi har vår egen äggkläckning och tillverkar fodret själva
av råvaror som till största delen kommer från de lokala
bönderna runt Bauska i Lettland. Eftersom slakt och
produktion också sker hos oss undviker vi långa djurtransporter. När det är dags att åka till Sverige är det inte
längre än 45 mil sjövägen.

Utan antibiotika

Vi ger våra fåglar ett bra och hälsosamt liv med
välbalanserad kost, stimulans till aktivitet och minst
sju timmars sömn. Tillsammans med noggranna
kontroller och god hygien ger det starka och friska
fåglar med bra immunförsvar och en uppväxt fri från
antibiotika.

Företaget

TOP CHOICE POULTRY produceras av Putnu fabrika
Kekava och Lielzeltini som båda ägs av Baltikums
största jordbruksföretag Linas Agro Group. Putnu
fabrika Kekava har mer än 50 års erfarenhet av
fågeluppfödning. Sedan mer än 10 år tillbaka har
vi anpassat vår uppfödning i nära samarbete med
kunder i Sverige och Finland, länder som vi numer
anser vara en del av vår hemmamarknad.
Produktionen är helt integrerad och gör att varje
steg kan kontrolleras och övervakas noggrant.
Fokus ligger på hög djurskyddsstandard, ekologisk
hållbarhet och socialt ansvar. Vi står för en öppen,
ärlig och kommersiell verksamhet som uppmuntrar
hög kvalitet med stabila resultat i ett hållbart företag.
Top Choice Poultry har inspirerats av och följer samma krav som finns i Sverige.

FODERPRODUKTION

NÄRA ÄR BRA!

FÖRÄLDRAFÅGLAR

Vi tillverkar fodret själva av råvaror
som till största delen kommer från de
lokala bönderna. Äggen är från egna föräldrafåglar med svenska rötter och äggkläckningen sköter vi själva. Eftersom slakt och
produktion också sker hos oss undviker vi
långa djurtransporter. När det är dags att
åka till Sverige är det inte längre än 45 mil
sjövägen.

ÄGGKLÄCKNING

KYCKLING I
EGNA STALLAR
PRODUKTIONSANLÄGGNING

VÅR KYCKLING

För oss kretsar allt kring vår kyckling – vi är noga med att de har det bra och sköter det mesta
själva för att vara säkra på att det går rätt till och för att undvika onödiga transporter. På vår
anläggning söder om Riga i Lettland producerar vi fodret själva med mestadels lokala råvaror. Vi
sköter hela produktionscykeln från föräldrafåglar till äggkläckning, uppfödning, produktion och
logistik.

DJURHÄLSA
Vi lägger stor vikt vid att ge våra fåglar ett bra och hälsosamt liv – välbalanserad kost, stimulans till
aktivitet och minst 7 timmars sömn. Tillsammans med noggranna kontroller och god hygien ger
det starka och friska fåglar med en uppväxt fri från antibiotika och salmonella.

VÅR MILJÖ

Vi investerar i en ekonomisk och hållbar produktion med fokus på ett ekologiskt kretslopp och
djurskydd. Det hjälper oss att föda upp och producera kyckling av högsta kvalitet. Att återinvestera
hållbart är en förutsättning för att bedriva och utveckla verksamheten till att lämna mindre miljöavtryck. Vi fokuserar på smart resursanvändning och eliminering av avfall.

VÅRT ANSVAR

Vi består av närmare 1000 medarbetare som alla med sin kompetens och engagemang
bygger och utvecklar Top Choice Poultry.
BRA ARBETSVILLKOR
För oss är det viktigt vara en arbetsplats där man trivs. Vi ska ha bra arbetsvillkor, vara
inkluderande och verka för jämlikhet. Arbetet sker löpande och vi genomför medarbetarundersökningar och mäter engagemang och motivation.
GOD HÄLSA
Vi arbetar med systematiska kontroller och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för
skador eller aktiviteter som kan äventyra våra anställdas hälsa eller säkerhet.

Miljö- och kvalitetscertifieringar

VÅRA FÅGLAR får en välbalanserad och näringsrik kost som
till största delen kommer från lokala bönder och foderproducenter. Fodret består av vete, majs, raps och solrosolja. Som proteinkälla använder vi soja som är hållbart och
ansvarsfullt odlad av en RTRS-certifierad sojaproducent.

BRC
Företaget har den högsta AA-certifieringen för
sin slakterianläggning. BRC Global Standard garanterar standardisering av kvalitet,
säkerhet och verksamhetskriterier, ser till att
tillverkarna uppfyller sina rättsliga skyldigheter och skyddar slutkonsumenten.

TILLAGAD KYCKLING – färdigstekta
tärnade, strimlade och hela styckningsdetaljer av kyckling, lösfryst förpackade
i påsar, 2,5 kg.

FÄRSK KYCKLING – ett brett urval av naturella färska kycklingdetaljer förpackade i tråg. Hållbarhet upp till 12 dagar.

FRYST KYCKLING – ett brett sortiment av
råa kycklingdetaljer layerförpackade i 5 till
10 kg kartong.

OFFENTLIG UPPHANDLING

KRITERIER FRÅN UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
Alla produkter från Top Choice Poultry följer och lever upp till nedan angivna
kriterier från Upphandlingsmyndigheten.

URSPRUNGSMÄRKNING – 11010
Våra fåglar är födda, uppfödda, slaktade och förädlade
i Lettland. Detta är tydligt märkt på våra förpackningar.

ANSVARSFULLT PRODUCERAD FODERSOJA – 111113
Fodersojan som används kommer från en
RTRS-certifierad sojaproducent.

TRANSPORT AV DJUR – 10417:1
För att fylla detta kriterium ska djuren inte behöva
transporteras mer än 8 timmar till slakt. Våra transporter överstiger aldrig två timmar.

MINIMERAD ANTIBIOTIKAANVÄNDNING – 11247
Vår kyckling kommer från stall där antibiotikaanvändningen aldrig överstiger 1% av de flockar som levereras till slakt. Beräkningen görs över en 12 månaders
period.

EJ NÄBBTRIMNING – 10420:1
Ingen näbbtrimning sker av fåglarna, gäller även
föräldragenerationen.
BELÄGGNING – 10419:1
Djurtätheten överstiger inte 36 kg/kvm.
HÄLSOREDOVISNINGSSYSTEM – 10903:2
Vi har ett eget djurvälfärdsprogram med hälsoparametrar som bland annat innefattar övervakning och full
insyn av veterinär.

BEDÖVNING – 10418-2
Våra djur bedövas med elektricitet som är en godkänd
bedövningsmetod. Det innebär att djuren är helt
bedövade och medvetslösa fram tills dess att döden
inträder.
SLAKTMETOD KÖTT – 10763
Djuren är helt bedövade när avblodning sker och helt
medvetslösa fram till dess att döden inträder.

KLIMATSMART!
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KYCKLING kräver relativt lite foder, det
gör att klimatpåverkan bara är 2–3 kilo
koldioxid (CO2) per kilo färdigt kött. Att
jämföra med nötkött där samma siffra är
tio gånger så hög. Eftersom kyckling inte
heller är ett idisslande djur släpper de
knappt ut någon metangas (CH4).
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INGEN ANTIBIOTIKA
Våra fåglar behandlas inte med antibiotika.
LOKALT FODER
Vi tillverkar 100% vegetabiliskt foder till största
delen av råvaror från lokala bönder.
GOTT OM PLATS
Aldrig mer än 36 kg/kvm, helt enkelt mer
plats för våra fåglar att röra sig på.
SVENSKA RÖTTER
Våra fåglar (ROSS 308) härstammar från Sverige.
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FRITT FRÅN SALMONELLA
Vi provtar all kyckling.

