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Vår visjon 

Vi skaper fremtidens meieri
for å bringe sunnhet og inspirasjon 
ut i verden, på naturlig vis



Til månen

x 7

Rundt verden

x 47

Vi er det 4. største meieriet i verden basert på melkeinntak





Carbon net zero – hvordan?
Redusere eget forbruk og investere i eksterne prosjekter

85% av Co2 kommer fra bondegården



Arla gjør 1 milliard pakningsenheter mer miljøvennlig
Innen utgangen av 2019 vil Arla gjøre 600 millioner melkekartonger 100% fornybare og 
560 millioner yoghurt begre vil ble resirkulerbare. 



Arla først i verden med karbon netto null meieriprodukter

Dette grepet er et resultat av bærekrafts-initiativer både på og 
utenfor Arla gårdene. 
På gården er det blitt introdusert nye klimakrav.

Gjenstående utslipp relateres til produktemballasje.

Utover dette kompenserer Arla gjennom samarbeid med tre 
internasjonale prosjekter som reduserer karbonutslipp og øker 
biologisk mangfold.

Disse prosjektene inkluderer treplanting i Uganda, skogbevaring i 
Indonesia og generering av biogass fra gjødsel i Kenya, Tanzania og 
Uganda.



Arla bidrar til bærekraftig utvikling i Nigeria
Øker forpliktelsene om å bidra til bærekraftig utvikling

Arla etablerer sig nu i Nigeria med lokal produktion. Mejerikoncernen vil aftage mælken fra omkring 1.000 lokale landmænd.



Mer miljøvennlig emballasje også i Norge

• Bytter ut svart plastikk med 
transparent på kremostringer fra 
januar 2020

• Transparent plast kan bli 
resirkulert inn i all plast (i 
motsetning til svart)

Bytter fra svart til transparent plast på kremostringer



Hva er BCAA?

• Protein er bygget opp av aminosyrer

• 9 av aminosyrene er essensielle og må 
tilføres via kosten. 

• BCAA står for Branched Chain Amino
Acids og betyr forgrenede aminosyrer. 

• BCAA inneholder tre essensielle 
aminosyrer; lecuin, valin og isolecuin.

• Når proteinet allerede er spaltet i 
aminosyrer, kan det raskere tas opp i 
kroppen.
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Nyhet L1: ARLA PROTEIN BCAA Chocolate SHAKE 
250ml

EPD 5453360
8 x 250 ml



FRAPPUCCINO MOCHA & COFFEE!

• Premium innpakning i glass
• Iøynefallende design med tydelig 

Starbucks identitet
• Flasken er høy og synlig i for kunden
• Størrelsen er 250ml
• Best kald men kan stå varmt 

Drive premium
kategorivekst og 

rekruttere de unge i 
« on-the-go » 

segmentet

•

•

EPD 5445499
8 x 250ml

EPD 5445275
8 x 250ml

NB!
Tilgjengelig fra 1 januar 2020
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Size up - God Morgen® Tropical 1,75ltr

God Morgon Tropical går fra 
1 L til 1,75 L

EPD 5440490
6 x 1,75 L

Good Morgon® Tropical er en deilig og forfriskende blanding av 
blant annet deilig ananas, søt fersken og grønne druer.



Apetina rød cheddar 200g

• Total holdbarhet: 140 dager
• EPD: 5442967
• Antall f-pk i d-pk: 12

En ost med gode smelteegenskaper og en mild 
nøtteaktig ostesmak. Osten egner seg godt til Mac and 
cheese,  meksikanske nachos, burritos, taco og andre 
grillede ovnsretter.



Vår portefølje med revet ost i 2020



Endelig er Castello porsjonspakke tilbake 
(5 stk à 20g)

• Total holdbarhet: 42 dager
• EPD: 672287
• Antall f-pk i d-pk: 8

• Reduserer matsvinn
• God kontroll på hygiene grunnet kuvert 

pakke
• Perfekt for mindre kunder
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