Catering Göteborg AB
Tel: 031-12 66 66
Webb: www.submans.se
E-post: order@submans.se

Certifierad från 1 juli 2016
Submans värnar om både miljön och personal!

KRAV – vad
innebär det?
Varför KRAV
certifiera företaget?

Submans valde att KRAV certifiera sin verksamhet år 2016, eftersom vi tycker det är viktigt att värna
om miljön, djur och människor. Detta för att visa vår ståndpunkt, men det viktigaste var/är att man får
kredit att man arbetar åt rätt håll, påminns, får tips och information så att man kan arbetar så
miljömedvetet som möjligt.
Så vad innebär det att vara KRAV – certifierad
Förutom att man tillhandahåller KRAV och ekologiska råvaror och har en KRAV -revision årligen som
kommer och kontrollerar att man arbetar på rätt sätt. Finns det tydliga och stränga regler som man
måste uppvisa att man följer ex.








Inköp, hantering och förvaring av KRAV- märkta och ekologiska produkter.
Inte ha rödlistade fiskar, GMO- förbud, och ingen PVC eller Bisofenol A i sina förpackningar.
Socialt ansvar: följa lagstiftningen och respektera mänskliga rättigheter.
Arbetar miljö- och hälsomedvetet vid hygienarbeten (ex källsorterar, miljömärkta produkter).
Bedriva ett systematiskt miljöarbete som visar omsorg om natur – och kulturmiljön
Tänka på och kunna visa att man använder sig av sparsamt körsätt
Energi spara/planera för att minska behovet av fossil energi

Submans miljöpolicy:
 Submans arbetar med att så långt detta är möjligt erbjuda lokalproducerat och KRAV- märkt,
ekologiska samt rättvisemärkta alternativ. Eftersom miljötänkandet är viktigt för oss försöker vi
köra så optimalt som möjligt, noggrann källsortering, engångsmaterial som är miljögodkänt,
miljömärkta hygien - och förbrukning material, använda enbart certifierade räkor, köttprodukter
från företag som försäkrar sig att ha en bra djurhållning (MRS).


Vi skickar e-faktura, samt använder endast miljötoner och miljömärkt papper (EU-blomman).



Kunden kan alltid kontakta oss för noggrann specificering av innehållsdeklaration eller
ursprung på våra råvaror och produkter. Vi kan garantera en säker och gott alternativ till
specialkost vid alla vanliga förkommande födoämnesallergier och intoleranser, om vi bara får
information vad som skall undvikas vid beställningen.
Vi märker och packar noggrant våra specialkostprodukter ex gluten, vegan eller utan nötter
etc. vid alla beställningar. För att det skall vara säkert och inte ske några missförstånd. Alla
vår specialkost (födoämnesallergier, KRAV och ekologiska råvaror/produkter) relaterade
produkter och råvaror förvaras och tillverkas efter noggranna föreskrifter och på separat plats
för att det inte skall finnas någon risk för kontaminering.





Våra engångsmuggar och bestick är kompostbara, endast miljömärkta servetter, samt vi har
miljömedvetna förpackningar som man som kund kan välja ex Bagasse. Vi minimerar
emballage och förpackningar, samt skickar inte med engångsmaterial om det inte beställs för
att spara på miljön.

