
VAPIANO  

info@vapiano.se 

www.vapiano.se       
 

 

SE-114 39 STOCKHOLM  

VAT NUMBER: SE556717592101

GÅ LUGNT RESTAURANGER AB  

PHONE: +46 8 660 7920

NYBROGATAN 12 

 

 
Swedwatch rapport #46 

VET DU VAD DIN MIDDAG ÅT TILL FRUKOST? 

VAPIANO KOMMENTERAR 

Vapiano köper scampi som är certifierad enligt GLOBAL G.A.P. och som år 2013 kommer att 
vara certifierad enligt den nya standarden ASC. Baserat på denna certifiering samt intyg från 
leverantörer har vi arbetat i tron att detta räcker för att säkerställa att den scampi vi köper inte 
skadar miljön. Genom Swedwatch rapport nummer 46 ”Vet du vad din middag åt till 
frukost?” har vi, och troligen många andra, lärt oss mer om de miljömässiga skador som 
odling av bl.a. scampi och lax kan skapa – i synnerhet hur produktionen av fiskfoder påverkar 
miljön negativt. Vi måste med denna kunskap börja ifrågasätta saker vi tidigare tyckte att vi 
hade säkrat upp genom att köpa kontrollerade och certifierade produkter.  
 
Hållbarhet är en fråga som Vapiano tar på största allvar och vi har därför också svarat på alla 
frågar från Swedwatch/Naturskyddsföreningen samt valt att ställa upp i paneldebatten kring 
denna rapport. Nu lär vi oss något nytt. Det är med ny kunskap vi kan se på vår verksamhet 
med nya ögon. Vår förhoppning är att debatten runt denna rapport även kommer att rymma 
diskussioner om gränsdragning för ansvar i frågor som dessa; som restauratörer måste vi hålla 
oss till de branschstandards och lagar som gäller. I fall som detta där nya fakta presenteras så 
kan vi agera på det, men generellt har vi som restauratörer ingen möjlighet att göra den typ av 
spårning till och kontroll av producenter (och ännu längre till det foder som producenterna 
köper in). Vi måste kunna förlita oss på att branschstandards och leverantörer skapar ett 
ramverk som vi kan förhålla oss till.  
 
Vi undersöker för närvarande hur vi ska hantera scampi och lax i framtiden. Vi tar i synnerhet 
upp frågan i Sverige men undersöker även hur aktuell frågan är i andra länder och hur vi kan 
påverka i en positiv riktning i de övriga 24 länder Vapiano finns i. Vi kommer att noga 
utvärdera våra alternativ och gå vidare med denna fråga. Vapiano ska vara ett ansvarfullt 
företag som gör gott i magen såväl som för världen.  
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