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Compass Group åpner sin første
svanemerkede måltidleveranse

Compass Group ved Eurest åpner nå sin første svanemerkede måltidleveranse.
Leveransen gjelder to kantiner og en kaffebar hos Statkraft på Lilleaker i
Oslo. Svanemerkingen er en del av Compass Groups satsing på en mer
bærekraftig drift.

- Åpningen av våre første svanemerkede kantiner og kaffebar, hos Statkraft,
er en viktig milepæl for oss i Compass Group, sier administrerende direktør
Kathinka Friis-Møller.

Compass Group har hatt deler av renholdstjenesten svanemerket side 2012,
og er blant leverandørene som har lovet å kutte matsvinn med 20 prosent
innen 2020.

- Statkraft er en kunde som stiller store krav til leveransen, spesielt når det
kommer til miljøvennlighet. Vi gleder oss over å kunne levere på dette, sier
Friis-Møller.

Reduksjon av matsvinn er en viktig del av svanemerkingen. Compass Group
har brukt de siste to årene på å utarbeide nye systemer mot svinn, der de i
detalj kan måle miljøeffekten.

- Vi har hele tiden sterkt fokus på bærekraftig drift, og gjør forbedringer i
hvert ledd. Svanemerkingen er et bevis på at vi er på rett vei, sier Friis-Møller.

Svanemerket er et offisielt nordisk miljømerke. Kravene til merket handler
blant annet om redusert energibruk og prioritering av matvarer med mindre
miljøpåvirkning. 



Compass Group er verdens ledende leverandør av måltidskonsepter og Facility
Management-tjenester, som for eksempel drift av resepsjoner, renhold, concierge-
og vaktmestertjenester og andre nytenkende tilleggstjenester i kontorbygg. Vi er
et globalt selskap med ca. 480 000 ansatte i 45 land, og en omsetning på over
215 milliarder kroner. Compass Group Norge har om lag 2300 ansatte fordelt på
ca. 480 lokasjoner, og omsetter for i overkant av 2 milliarder kroner.

Selskapet opererer i både offentlig og privat sektor, inkludert offshore og
pasienthoteller. Som en ledende aktør er vi i front med flere innovative konsepter
og varemerker under kontinuerlig utvikling.

Compass Group har et av bransjens råeste kulinariske team, som hver dag jobber
for å oppfylle selskapets ambisiøse matfilosofi. Filosofien tar utgangspunkt i
Compass Groups sterke posisjon som en global aktør med internasjonale impulser
og et brennende lokalt engasjement.

Bærekraft spiller en essensiell rolle i Compass Group, og vi har alltid mennesket i
fokus. Fysisk og mental helse, mangfold og inkludering blir høyt prioritert hos oss.
Sammen med våre kunder, leverandører og lokalsamfunn samarbeider vi tett for å
nå FNs bærekraftsmål. I Compass Group reduserer vi matsvinn, erstatter plast, og
øker andelen plantebaserte, lokale og sesongbaserte råvarer i våre menyer.
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