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Djurvälfärd på Taco Bar
ÖVERGRIPANDE POLICY FÖR DJURVÄLFÄRD PÅ TACO BAR 
Att den mat vi serverar våra gäster inte bara ska smaka gott utan också ska 
kännas bra för samvetet är grundläggande för oss på Taco Bar. Det har det 
varit sedan vi öppnade vår första restaurang 1983. 

Vi vill vara ett hållbart företag, både då, nu och i framtiden. Vi köper in en stor 
mängd vegetariska och animaliska råvaror varje år och i våra inköpsdirektiv 
är djurvälfärd en central faktor. Därför är det fundamentalt för oss att vi 
och våra leverantörer tar vårt etiska ansvar i allt vi gör. Vi ska uppfylla, och 
allra helst överträffa, nationell och europeisk lagstiftning samt erkända 
uppfödningsstandarder för djurvälfärd. 

• Vi väljer leverantörer som kan leva upp till våra krav och tillgodose en 
ansvarsfull leveranskedja

• Vi ser kontinuerligt över våra krav och leverantörer för att kunna 
överträffa vad vi tidigare har åstadkommit

• Parallellt med detta arbetar vi aktivt med att alltid erbjuda våra gäster 
vegetariska och veganska alternativ på alla våra restauranger

Vårt minimumkrav för alla våra leverantörer av animaliska protein är att de 
följer de fem friheterna för djurskydd (UK Farm Animal Welfare, 1979): 

1. Frihet från törst, hunger och undernäring 

2. Frihet från obehag 

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom 

4. Frihet att uttrycka normalt beteende 

5. Frihet från rädsla och nöd

Våra leverantörer arbetar med World Favor (https://worldfavor.com/sv/) och 
deras hållbarhetsprogram. De gör även regelbundna besök hos uppfödare där 
djurvälfärd säkerställs i samband med uppfödning, transport och slakt. 

För att hjälpa oss vidare och kunna sätta ambitiösa och realistiska 
mål inom djurvälfärd för vi en regelbunden dialog med bransch- och 
intresseorganisationer inom djurvälfärd. Vi ser det som en investering i 
framtiden. 
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POLICY FÖR KYCKLINGVÄLFÄRD PÅ TACO BAR
Uppfödning av kycklingar har ökat markant under de senaste åren och för 
oss är det viktigt att djurvälfärden går i samma takt. Bland annat arbetar vi 
aktivt med att minska användningen av antibiotika och ställer höga krav på att 
tillväxthormoner inte används i uppfödningen. 

• Vi och våra leverantörer har en långsiktig strategi för att minska 
användningen av antibiotika 

• Användning av antibiotika sker endast på veterinärs ordination

• All användning av antibiotika ska utförligt dokumenteras

• En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad 
smittspridning ska finnas och följas

Vi verkar även för European Chicken Commitment (ECC) och dess sex 
universella kriterier som har arbetats fram av 34 internationella organisationer 
som verkar för djurvälfärd. Målet med ECC är att uppnå en harmoniserad 
djurvälfärd för alla kycklingar i Europa. ECC, som ska realiseras fram till 2026, 
är ett viktigt steg och initiativ för en bättre djurvälfärd.  

ECC:s kriterier som ska uppnås 2026 
1. All produktion ska vara förenlig med EU:s djurskyddslagstiftning och 

regelverk, oavsett kycklingens ursprungsland.

2. Implementera en maximal beläggningsgrad på 30 kg/m2 eller mindre. 

Uttunning (s.k. ”thinning”) undanbeds att användas som metod. Om 
det ändå används får det endast ske en gång per flock.

3. Endast använda hybrider som uppvisar högre välfärd: antingen 
följande hybrider, Hubbard Redbro (enbart inomhusbruk); Hubbard 
Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957 eller 987, Rambler Ranger, 
Ranger Classic, Ranger Gold, eller andra som möter kriterierna för 
RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

4. Möta dessa kriterier för stallklimat och inredning:
• Minst 50 lux, inkluderat naturligt ljus.
• Minst två meter av användbar sittpinne-yta och två olika 

golvsubstrat som är bra för fåglarnas pick-beteende,  
per 1000 fåglar.

• Gällande luftkvalitet, stämma överens med det som 
rekommenderas av Annex 2.3 i EU Broiler directive (EU:s direktiv 
för Broilerkycklingar), oavsett beläggningsgrad.

• Inte använda sig av burar eller flervåningssystem.

5. Införa kontrollerad gasbedövning (”Controlled Atmosphere Stunning”, 
CAS) med användning av inert gas (ädelgaser eller kvävgas) eller ett 
flerfasigt system, alternativt användning av en effektiv elbedövning 
utan att vända kycklingarna upp och ned vid medvetande.

6. Visa efterlevnad av ovanstående kriterier via tredjepartsgranskning 
och en årlig offentlig rapport om hur arbetet för måluppfyllelse 
framskrider.
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Vi verkar för att ovan kriterier ska bli verklighet till 2026, samma tidshorisont 
som ECC driver, det gäller all kyckling vi köper in och serverar på samtliga av 
våra restauranger. 

Utomhusvistelse för kycklingar
I den svenska versionen av ECC finns ett tilläggsmål om att år 2026 ska 
minst 20% av kycklingen som köps in leva på gårdar med tillgång till 
utomhusvistelse.

Tillgång till utomhusvistelse för kycklingar är en komplex fråga som vi 
tittar på och arbetar med utifrån olika aspekter. En av de aspekterna är 
den höga smittorisken och stora spridningen av fågelinfluensan. Under 
spridningsperioden utser myndigheter1 så kallade högriskområden över 
Sverige, i ett utsett högriskområde är utomhusvistelse för kyckling förbjudet. 

Högriskområden utses för att fåglarna måste skyddas mot vilda fåglar som 
bär på fågelinfluensan, om en kyckling smittas av fågelinfluensan drabbas 
den av plågor och dör akut. I den allvarligaste formen av fågelinfluensan kan 
dödligheten bland tamfåglar varierar mellan 50-100%.

Tillsammans med våra leverantörer kommer vi på ett säkert och hållbart 
sätt fortsätta att arbeta aktivt med djurvälfärd för kycklingarna, och för att 
kycklingar ska få tillgång till utomhusvistelse under de tider på året och de 
platser myndigheterna tillåter.  

MÅLBILD FÖR DJURVÄLFÄRD PÅ TACO BAR
Djurvälfärd är en essentiell del i vårt hållbarhetsarbete för att vi ska kunna 
servera våra gäster en så hållbar upplevelse som möjligt. I takt med att vi 
uppnår mål kommer vår målbild att revideras, utökas och specificeras i linje 
med vår hållbarhetsplan. 

1. En övergripande hållbarhetsstrategi för inköp av animaliska protein

2. Kontinuerligt säkerställa att våra leverantörer och underleverantörer 
lever upp till vår policy och arbetar för att uppnå mål enligt utsatta 
tidsramar

1. Se Jordbruksverkets hemsida för aktuellet läge. 

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa

