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VORES VARER 
 

Coops egne mærker er varer, vi kan stå særligt inde 
for, fordi de fra start til slut er vores eget ansvar.  

 
Vi godkender såvel leverandør som produkt, før 

varen kommer ud i vores butikker. 
 

Og vi formulerer selv mærkningen. 



Alle produkter bliver evalueret sensorisk og afprøvet 
funktionelt før de udvælges til at komme i et af Coops 
mærker. 

 

 

 

 

 

Specialister gennemgår datablade på sammensætning, 
tilsætningsstoffer, analytiske værdier for 
næringsværdier, mikrobiologi, kemiske stoffer etc.  



 
 

Coop har egne produktspecialister, som inden for 
hvert sit vareområde er eksperter i varekvalitet, 

lovgivning og mærkning. 
 

   Vi tilstræber ærlig og relevant 
forbrugerinformation, transparens, 

differentiering. 



 
 

Vores mærkevareleverandører er selv ansvarlige for 
deres mærkning – og herunder vildledning og fair 

forbrugerinformation. 
 

   Nogle varer har vi eneforhandling af, og her føler vi et 
større ansvar. 

 
Hvis vores leverandører har svært ved mærkningen, så 

har vi super dygtige eksterne konsulenter vi henviser til. 



 
 Hvorfor ikke bare kalde en 

spade for en spade? 

Original ??? 

Smag af tradition ??? 



 
 Pris, kvalitet og signaler 

skal hænge sammen 



 
 Juice  

eller bare drik? 

Lovlig mærkning, 
men bliver 

forbrugerne 
alligevel vildledt? 



Fortyndet let 

Lovlig mærkning, 
men bliver 

forbrugerne 
alligevel vildledt? 



 
 Spis også noget andet ! 

 
 



 
 Der er forskel, og det skal 

forbrugerne oplyses om 



 
 Hvor lykkelig mon hønsene var? 



 
  
 
 
 
 

Gårdlykke salaten er da flot, 
når man sammenligner med 

Fakta’s hønsesalat. 
 

Men er det fair 
forbrugersnak? 

 
 
 
 



 
 Gårdopdrættet tun og rejer???? 

Sjovt nok har de også tun og rejer på den der gård i Havnsø. De har i alle tilfælde 
Gårdlykke tunsalat med tun fra Thailand/Filipinerne/Mauritius/Ecuador og rejesalat med 
rejer fra Grønland/Canada/USA. Det er der jo ikke noget galt med. Men ”Gårdlykke”??? 



Hvorfor stiller vi egentlig os selv og 
vores leverandører krav om mere 

end lovgivningen kræver? 



 Fordi vi ikke er som de andre 

 

  

 



 Fordi vi ikke er som de andre 

 

 Fordi vi kan gøre en forskel 

  



 Fordi vi ikke er som de andre 

 

 Fordi vi kan gøre en forskel 
  

 Fordi vi ikke er blege for at vise vejen for andre 
– uanset om det drejer sig om sikkerhed, 
sundhed, miljø eller troværdighed 

 



 Fordi vi ikke er som de andre 

 
 Fordi vi kan gøre en forskel 
  

 Fordi vi ikke er blege for at vise vejen for andre – 
uanset om det drejer sig om sikkerhed, sundhed eller 
troværdighed 

 

 Fordi vi er ejet af vores kunder 

 



Men det er ikke altid simpelt! 
 

Vi har f.eks. besluttet, at vi vil 
mærke med oprindelsen af den 

karakteriserende ingrediens i vores 
egne varer. 



Men hvilken ingrediens er 
karakteriserende i en pizza? 

 
Og hvad når oprindelsen varierer? 





Vi er på en rejse,  
og vi har måtte finde praktiske løsninger. 

 
Fortryk / Tiltryk 

Regioner / Lande 
Udvælgelse af relevante ingredienser 

o.s.v. 



Ejet af 1,5 millioner danskere 


