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Mission
Med fokus på bæredygtighed og innovation er det Fynbo Foods’ ønske at fremstille, markedsføre og sælge forarbejdede 
vegetabilske fødevarer af ensartet kvalitet til konkurrencedygtige priser. Det er på den baggrund virksomhedens mission at 
dække de kvalitets- og prisbevidste forbrugeres behov for sikre, friske og smagfulde vegetabilske fødevarer, samt servicere 
handlen med ønsker til egne produkter, 

Vores visioner
Virksomheden har en vision om at være handlens foretrukne samarbejdspartner i Norden og leverandør af danske nichepro-
dukter i resten af verden.

Troværdighed
Moral og etik er nøgleord i enhver handling - Vi siger, hvad vi gør og gør hvad vi siger. 
Fynbo Foods ønsker ud over at følge gældende lov og juridiske regler, at være en virksomhed der er til at stole på. Virksom-
heden er en ærlig og professionel samarbejdspartner, der lægger vægt på, at indgåede aftaler overholdes.

IDÉ- OG FORRETNINGSGRUNDLAG

Kvalitet
Fødevaresikkerheden har altid højeste 
prioritet og virksomhedens kvalitets-
styringssystem er baseret på de inter-
nationale anerkendte HACCP princip-
per og er certificeret efter de nyeste 
fødevarestandarder med BRC (Grade 
A+) og IFS (Higer level). 

Råvarerne sources globalt ud fra 
sort og vækstforhold. Alle frugter og 
grøntsager er nøje udvalgte, da råva-
rernes kvalitet er grundlaget for en høj 
og ensartet kvalitet i det færdige pro-
dukt.

Bær og frugt plukkes og inspiceres 
både maskinelt og manuelt, hvorefter 
de indfryses for at bevare farve, smag 
og naturlig aroma indtil de nænsomt 
forarbejdes i produktionsfaciliteterne. 

Alle råvarer er GMO fri og uden uøn-
skede allergener. 

Al produktion foregår på fabrikken 
i Danmark. Fabrikslokaler og pro-
cesudstyr efterlever kravene i EU ś 
Hygiejnedirektiv. Den danske Føde-
varestyrelse fører løbende tilsyn af 
produktionsfaciliteterne. Virksom-
heden har fra den enkelte produkti-
on sporbarhed et led tilbage og et led 
frem i værdikæden.

Økologi og Fairtrade
Fynbo Foods er autoriseret af den 
danske Fødevarestyrelse til fremstil-
ling af økologiske varer. Al økologisk 
produktion kontrolleres af Fødevare-
styrelsen og må bære det obligatoriske 
fælles EU økologimærke samt det dan-
ske Ø-mærke. Foruden den økologiske 
mærkning indenfor EU, er virksomhe-
den certificeret til at må anvende den 
økologiske mærkning fra en række an-
dre lande, bl.a. USDA (USA), GB/T (Kina) 
og JAS (Japan).

Virksomheden er også certificeret af 
Flo-Cert GmbH efter den internatio-
nale Fairtrade Standard. Fynbo Foods 
må derfor fremstille produkter, der 
bærer det internationale Fairtrade 
mærke.

Med disse produkter bidrager Fynbo 
Foods til en positiv og bæredygtig ud-
vikling for nogle af verdens fattigste 
lande.

”Sammen med fire kollegaer, grundlagde 
jeg i 2002 fødevarevirksomheden Fynbo 
Foods.
 
Vi er i dag en global aktør på markedet 
indenfor vegetabilske fødevarer og Dan-
marks førende marmeladefabrik – også 
indenfor økologi og fairtrade.
 
Foruden et bredt udvalg af mærkevarer 
til både detailhandlen og catering, er vi 
også producent af en lang række af hand-
lens egne produkter i private labels.

Virksomheden har været gennem en 
rivende udvikling, der er skabt med op-
bakning fra både leverandører, kunder og 
forbrugere. En tillid som vi både er stolte 
af og taknemmelige for - og som vi altid 
vil gøre vores yderste for at leve op til.”

Direktør

Organisation 
Fynbo Foods er en velorganiseret og 
struktureret virksomhed. Medarbej-
derne er virksomhedens vigtigste ak-
tiv og kendetegnes ved stor erfaring, 
høj specialiseringsgrad og er foran-
dringsvillighed. Organisationen er fo-
kuseret på produkterne og kundernes 
ønsker. Ansvaret og kompetencerne er 
uddelegeret, således den enkelte med-
arbejder kan tilrettelægge arbejdet på 
den mest hensigtsmæssige måde – 
kontrol er afløst af tillid – Det er frihed 
under ansvar.

CSR
CSR (corporate social responsibility)
handler om at skabe balance imellem 
økonomisk vækst, social samhørighed 
og et godt miljø.

Fynbo Foods påtager sig et sam-
fundsmæssigt ansvar, hvad angår so-
ciale, etiske og miljømæssige forhold 
og støtter op omkring initiativer, der 
fremmer disse forhold. 

Innovation 
Innovation handler om at omsætte 
gode idéer til brugbare løsninger. For 
Fynbo Foods er innovation et stra-
tegisk indsatsområde. Det drejer sig 
ikke kun om nye produkter, men også 
om udvikling af nye processer og sy-
stemer, samt den måde virksomheden 
som organisation udvikler sig på.

Det gælder om at holde fast og samti-
dig give slip – holde fast i virksomhe-
dens mission, vision, strategi og mål 
om internationalisering og fortsat ud-
vikling – og samtidig give slip på vante 
måder at gøre tingene på.

Miljø 
Fynbo Foods tager med respekt for 
mennesker og natur hensyn til såvel 
det eksterne som det interne miljø i 
alle virksomhedens led. Det handler 
om bæredygtighed og optimal res-
sourceudnyttelse. Der arbejdes lø-
bende, målrettet og systematisk med 
at reducere virksomhedens relati-
ve miljøbelastning, hvad angår både 
energi- og ressourceforbruget, samt at 
reducere den samlede affaldsmængde 
og CO2 udledning. Fynbo Foods mil-
jøbelastning og CO2 udledning re-
gistreres løbende og beregnes årligt 
med udgangspunkt i Greenhouse Gas 
Protokollen.

Fynbo Foods er miljøgodkendt efter de 
danske regler og er underlagt specifik-
ke miljøkrav for virksomhedens drift. 
De danske myndigheder fører tilsyn 
med at virksomheden overholder vil-
kårene i miljøgodkendelsen.
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BAGEFAST MARMELADE CLASSIC 

Fynbo Bagefast marmelade til bagværk med frugtfyld. Fynbo Classic produkterne findes i mange forskellige emballagestørrelser, fra små glas til store spande.

• Fremstillet i Danmark
• Bagefast frugtfyld
• Ingen kunstige farvestoffer og aromaer
• GMO-fri

• Fremstillet i Danmark
• Marmelade, syltetøj, gelé og frugtgrød
• Ingen kunstige farvestoffer og aromaer
• GMO-fri

Æblegrød

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5063600 Jordbær 1,75 kg 3

5063616 Tyttebærsyltetøj 1,75 kg 3

5063617 Ribsgelé 1,75 kg 3

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5066604 Abrikos 13 kg 1

5066638 Hindbær - luksus 13 kg 1

5066600 Jordbær 13 kg 1

5066608 Sveske 13 kg 1

5066619 Æble 13 kg 1

5066637 Æble - maskinskrælle 13 kg 1

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5066019 Æblegrød m/både 4,8 kg 1

5063500 Jordbær 5,2 kg 1

5063501 Hindbær 5,2 kg 1

5063502 Solbær 5,2 kg 1

5063503 Appelsin 5,2 kg 1

5063504 Abrikos 5,2 kg 1

5063516 Tyttebærsyltetøj 5,2 kg 1
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Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5001300 Jordbær 400 g 6

5001301 Hindbær 400 g 6

5001302 Solbær 400 g 6

5001303 Appelsin 400 g 6

5001305 Jordbær/rabarber 400 g 6

5001314 Boysenbær 400 g 6

5009216 Tyttebær 340 g 10

5000817 Ribsgelé 340 g 10

• Fremstillet i Danmark
•  Marmelade, syltetøj, gelé  

og frugtgrød
•  Ingen kunstige farvestoffer 

og aromaer
• GMO-fri

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5055000 Jordbær 800 g 6

5055001 Hindbær 800 g 6

5055002 Solbær 800 g 6

5055003 Appelsin 800 g  6

5055004 Abrikos 800 g 6

• Fremstillet i Danmark
• 45% frugtpuré uden kerner
• Cremet marmelade
• Brugervenlige plastflasker
•  Ingen kunstige farvestoffer og aromaer
• GMO-fri

FRUIT’N CREAMY

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5006200 Jordbær 400 g 6

5006201 Hindbær 400 g 6

5006209 Skovbær 400 g 6

5006214 Boysenbær 400 g 6

5006215 Blåbær 400 g 6

Fynbo Classic er en bred serie af marmelade, frugtgrød og frugtgelé i en god standardkvalitet.  

CLASSIC 

Fynbo Fruit´n Creamy er lækre cremede marmelader med et højt indhold af purerede bær og frugter, fyldt på brugervenlige 
squeeze flasker. Produkterne er rigtig gode på brød, men er også idéelle ovenpå på is, yoghurt, skyr, desserter og ost.
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Gelé og marmelade Squeeze flaske

Økologi er renere pro-
dukter. Den grundlæg-

gende ide med økologisk jordbrug er at produ-
cere sunde fødevarer på en bæredygtig måde. 
Derfor har den økologiske frugtavler ikke de 
sprøjtemidler til rådighed som den konventi-
onelle landmand har. I forarbejdningen af de 
økologiske produkter, er det kun lovligt at bru-
ge et meget begrænset antal af de tilsætnings-
stoffer, der er tilladt i andre fødevarer.

Fairtrade-mærket er en internatio-
nal mærkningsordning som betyder, 
at bønder og plantagearbejdere i 

Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika be-
tales en mere fair pris. Når forbrugeren køber 
produkter med Fairtrade-mærket, er de med 
til at skabe en bedre fremtid for både småbøn-
der og plantagearbejdere.

• Fremstillet i Danmark
• Marmelade og gelé
• 50% økologisk frugt
• Fairtrade rørsukker
•  Ingen konserveringsmidler  

(Åbnet 2-3 uger i køleskabet)
•  Ingen kunstige farvestoffer 

og aromaer
• GMO-fri

Fynbo Økologi & Fairtrade er en bred serie produkter udviklet med omtanke for mennesker og natur.  
Produkterne er fremstillet af økologisk frugt, sødet med økologisk faitrade rørsukker og smagt til med økologisk citronsaft. 
Fælles for dem alle er en sød, frisk og naturlig smag af frugt.

ØKOLOGI & FAIRTRADE

Fynbo Økologi & Fairtrade henvender sig til forbrugere, der prioriterer sundhed og miljø højt. De har fokus på social ansvar-
lighed, en bæredygtig anvendelse af jordens ressourcer og mindst mulig brug af tilsætningsstoffer.

 ØKOLOGI & FAIRTRADE

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5000900 Jordbær 340 g 6

5000901 Hindbær 340 g 6

5000902 Solbær 340 g 6

5000903 Appelsin 340 g 6

5000904 Abrikos 340 g 6

5000905 Jordbær/rabarber 340 g 6

5000906 Brombær 340 g 6

5000909 Skovbær 340 g 6

5000915 Blåbær 340 g 6

5000922 Stikkelsbær 340 g 6

5000925 Hyben 340 g 6

5000960 Pære / Havtorn 340 g 6

5000975 Ingefær 340 g 6

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5007500 Jordbær 750 g 8

5007501 Hindbær 750 g 8

5007502 Solbær 750 g 8

5007503 Appelsin 750 g 8

5007515 Blåbær 750 g 8

• Fremstillet i Danmark
•  Marmelade
• Brugervenlige plastflasker 
• 35% økologisk frugt
• Fairtrade rørsukker
•  Ingen konserveringsmidler  

(Åbnet 2-3 uger i køleskabet)
•  Ingen kunstige farvestoffer  

og aromaer
• GMO-fri

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5006100 Jordbær 235 g 12



Delight 
- sødet med Stevia
• Fremstillet i Danmark
• Kalorielet marmelade
• Højt indhold af frugt
• Sødet med Stevia
•  Ingen kunstige farvestoffer  

og aromaer
• GMO-fri

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5056800 Jordbær 240 g 6

5056804 Abrikos 240 g 6

5056868 Hindbær-blåbær 240 g 6

10 11

Fynbo Økologi & Fairtrade er en bred serie produkter udviklet med omtanke for mennesker og natur.  
Produkterne er fremstillet af økologisk frugt, sødet med økologisk faitrade rørsukker og smagt til med økologisk citronsaft. 
Fælles for dem alle er en sød, frisk og naturlig smag af frugt.

ØKOLOGI & FAIRTRADE

• Fremstillet i Danmark
•  Gelé, syltetøj og kirsebærsauce
• 50% økologisk frugt
• Fairtrade rørsukker
•  Ingen konserveringsmidler  

(Åbnet 2-3 uger i køleskabet)
•  Ingen kunstige farvestoffer  

og aromaer
• GMO-fri

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5000916 Tyttebærsyltetøj 340 g 6

5000917 Ribsgelé 340 g 6

5003307 Kirsebærsauce  
(sælges kun i 4. kvartal) 550 g 8

• Fremstillet i Danmark
• Marmelade i portionsglas
• Økologisk frugt og Fairtrade rørsukker
•  Ingen kunstige farvestoffer  

og aromaer
• GMO-fri

Fynbo Fruit´n Creamy er lækre cremede marmelader med et højt indhold af purerede bær og frugter, fyldt på brugervenlige 
squeeze flasker. Produkterne er rigtig gode på brød, men er også idéelle ovenpå på is, yoghurt, skyr, desserter og ost.

 DELIGHT

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5063800 Jordbær 28 g 48

5063503 Appelsin 28 g 48

5063515 Blåbær 28 g 48
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• Fremstillet i Danmark
• Marmelade og syltetøj
• 50% frugt
•  Ingen kunstige  

farvestoffer og aromaer
• GMO-fri

Fynbo Premium er med den høje kvalitet, de flotte emballager og det minimalistiske design målrettet den  
kvalitetsbevidste forbruger. 

PREMIUM

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5053800 Jordbær 400 g 6

5053801 Hindbær 400 g 6

5053802 Solbær 400 g 6

5053803 Appelsin 400 g 6

5053804 Abrikos 400 g 6

5053806 Brombær 400 g 6

5053814 Boysenbær 400 g 6

5053816 Vilde tyttebær 400 g 6

5053875 Ingefær 400 g 6

5053878 Figen 400 g 6

• Fremstillet i Danmark
• Frugtgelé
• GMO-fri

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5054317 Ribsgelé 250 g 6

5054319 Æblegelé 250 g 6

5054320 Mintgelé 250 g 6

• Fremstillet i Danmark
• Frugtgrød
• Ingen kunstige farvestoffer og aromaer
• GMO-fri

Serien er både profilerende og giver meromsætning.

PREMIUM

Varenr. Varebeskrivelse Vægt Antal  
pr. kolli

5004400 jordbærgrød 500 g 12

5004404 Abrikosgrød 500 g 12

5004408 Sveskegrød 500 g 12

5004419 Æblegrød 500 g 12
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20 %
ORGANIC

80 %
CONVENTIONAL

PRODUCT BRAND MARKET

70 %
PRIVATE LABEL

50 %
EXPORT

50 %
DENMARK

30 %
FYNBO

OMSÆTNING

Soliditetsgrad: 27 %
Overskudsgrad: 5 %

Afkastningsgrad: 6 %
Forrentning af egenkapital: 16 %

Likviditetsgrad: 1,1
Kreditvurdering: AAA

CERTIFICERINGER

kosher under supervision of the chief rab
bi
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IFS Certifikat BRC Certifikat

Økologi
Sweden

Økologi
USA

Økologi
Denmark

Økologi
EU

Økologi
Germany

Økologi
China

Økologi
Japan

Kosher
Certificeret

Halal
Certificeret

Fairtrade
Certificeret

Non GMO
Verified

NØGLETAL



Fynbo Foods A/S
Sigenvej 9, DK-9760 Vraa, Denmark

 +45 98 99 68 00
facebook.com/fynboDK

www.fynbofoods.com


