
 

 

 

 

Pressemeddelelse 

Katjes bliver bedre hele tiden: først veggie, nu klimaneutral. 
Endnu en gang en pioner indenfor bæredygtighed, med CO2-reduktion og -modregning 

 

Emmerich, November 2020 - Efter Katjes som de første har lanceret 100% frugtvingummi og lakrids, samt produceret 

den første veganske chokolade med havremælk, "Chocjes", tager Katjes nu et skridt videre i sin bæredygtighed. I 2020 

vil producenten af den lækre frugtvingummi for første gang gøre produktionsstederne klimaneutrale – med sponsorering 

af certificerede klimabeskyttelsesprojekter.  

Som en af de første virksomheder af sin art, modregner Katjes frivilligt sine CO2-udledninger. Det sker i 

overensstemmelse med målene for Kyoto-protokollen. Katjes indtager derfor igen en banebrydende rolle. Katjes skabte 

allerede for 4 år siden sit ry som pioner indenfor vegetariske og mere bæredygtige produkter, da de konverterede til 

vegetarisk klassificering. Ved at undgå animalsk gelatine, har konfektureproducenten været i stand til at reducere CO2-

udledninger for individuelle produkter med op til 20 procent. 

 

Frivilligt engagement i klimabeskyttelse 

For at udligne CO2-udledninger sponsorerer Katjes certificerede projekter i Indien, Kenya, Rwanda og Peru, 

som ikke kun yder et bidrag til klimabeskyttelse, men også yder målrettet støtte til bæredygtig udvikling i de 

respektive lande. På denne måde bidrager projekterne til forskellige aspekter, der omfatter forebyggende 

sundhedsydelser, uddannelse og bevarelse af biodiversitet. Tidligere registrerede Katjes sine CO2-udledninger 

i henhold til Greenhouse Gas Protocol Corporate Standards (GHG Protocol), nøje udført af eksperterne fra 

virksomheden “Fokus Zukunft”. Støtten til de udvalgte projekter er dog kun en del af 

klimabeskyttelsesforpligtelsen i Katjes bæredygtighedsstrategi. Siden 2012 har virksomheden kontinuerligt 

arbejdet med foranstaltninger for at reducere og undgå CO2-udledning. Det inkluderer blandt andet brugen 

af moderne køleteknologi og levering af elektricitet fra virksomhedens eget kraft-varmeværk. Allerede i de 

første fire år var Katjes i stand til at reducere sin CO2-udledning med 28 %, blandt andet ved at konvertere til 

grøn elektricitet. I 2030 er målet en halvering af den CO2-udledning, som Katjes’ produktion forårsager. 

Gør endnu mere for klimabeskyttelse i fremtiden 

Konfektureproducenten er også blevet en del af “Allianz für Entwicklung und Klima” [Alliance for udvikling 

og klima]. Denne organisation har frivilligt forpligtet sig til at implementere FN’s globale 

bæredygtighedsmål og Paris-klimaaftalen. ”Vi ser os selv som pionerer på dette område og ønsker at 

bidrage og opfordre andre til at tage lignende tiltag i klima kampen”, siger Bastian Fassin, administrerende 

aktionær i Katjes. ”Vi må ikke miste mere tid i klimakampen, derfor arbejder Katjes på yderligere 

klimavenlige løsninger. På nuværende tidspunkt udgør vores støtte til de udvalgte projekter en nyttig måde 

at supplere vores klimabeskyttelsesaktiviteter.” 

 

 

 



 

 

 

Om Katjes Fassin 

Katjes Fassin GmbH + Co. KG med hovedkvarter i Emmerich ved Niederrhein er en af de tre største 

virksomheder på det tyske konfekturemarked, med mærker som Katjes, Ahoj-Brause, SALLOS og VICKS. 

Katjes Brand ses som en pioner og trendsætter inden for vegetarisk frugtvingummi og lakrids. 

Virksomheden undgår at anvende animalsk gelatine til fremstilling af sine produkter og har omdannet hele 

Katjes’ produktion i Tyskland til udelukkende at være vegetarisk. Produkterne fremstilles tre steder i 

Tyskland, og siden 2020 har disse tre været klimaneutrale. 

Sammen med datterselskaberne Katjes International GmbH & Co. KG og Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, 

det juridisk uafhængige selskab Katjes Fassin GmbH + Co. KG, er de en del af Katjes-gruppen.  

Du finder yderligere information på www.katjes.de. 

Pressekontakt for Katjes: 

Alexandra Muessle - alexandramuessle@katjes.de 

  

Billedmateriale: 

 

I 2020 gør Katjes sine produktionssteder klimaneutrale for første gang.  

 

 

Katjes gjorde allerede for 4 års siden sig selv til forgangsbrand indenfor vegetariske og mere bæredygtige 

produkter, da de omlagde til vegetariske produkter.  
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Katjes sponsorerer en række certificerede klimabeskyttelsesprojekter, herunder et skovprojekt i Peru. Ifølge 

administrerende aktionær Bastian Fassin repræsenterer støtten "en nyttig måde at supplere" 

virksomhedens klimabeskyttelsesaktiviteter. 

 

Brugsbetingelser for brug af billeder:  

Billederne kan bruges gratis til redaktionelle formål. Angiv kilden på alle kopier: Katjes Fassin. 

 


