KRAV-certificering

Als uw bedrijf biologisch voedsel produceert, gebruikt, verkoopt of importeert in of naar Zweden en dit voedsel als
biologisch wil labelen, dan heeft u een KRAV-certificaat nodig.
Het KRAV-label staat garant voor milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, gezondheid en sociale verantwoordelijkheid. Het
certificaat geeft u niet alleen toegang tot de Zweedse markt, maar verbindt uw bedrijf ook met deze waarden.
Biologische certificering levert de bevestiging dat de ingrediënten van uw product op een biologische manier zijn geproduceerd.
Tegelijk geeft certificering aan dat geen chemische behandelingen en genetisch gemanipuleerde organismen zijn gebruikt. Dankzij
certificering kunt u een vertrouwensband met uw klanten opbouwen en hen laten zien dat uw beweringen kloppen en dat de kwaliteit
van uw producten in orde is. Dit zorgt weer voor klantenbinding en een betere reputatie.
Doelgroep
Elk Zweeds bedrijf dat biologische bewerkte of onbewerkte landbouwzaden of biologische zaden produceert, dat biologische
landbouwproducten zoals voedsel en diervoeder verwerkt of dat biologische producten naar Zweden importeert.
Als uw bedrijf biologisch voedsel produceert, gebruikt, verkoopt of importeert in of naar Zweden en dit voedsel als biologisch wil
labelen, dan heeft u een KRAV-certificaat nodig.
Het KRAV-label staat garant voor milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, gezondheid en sociale verantwoordelijkheid. Het certificaat
geeft u niet alleen toegang tot de Zweedse markt, maar verbindt uw bedrijf ook met deze waarden.
Wat u moet weten
De markt voor biologische producten groeit gestaag en klanten vragen steeds vaker om (voedingsmiddelen uit) biologische
grondstoffen. Om te kunnen profiteren van deze groei op de Europese markt, en met name op de Zweedse markt, moet u zorgen dat
uw producten het label ‘biologisch’ dragen.
Biologische producten met het KRAV-label zijn bewezen milieuvriendelijk en ethisch verantwoord geproduceerd. KRAVgecertificeerde bedrijven dragen bij aan duurzame voedselproductie en milieubescherming. KRAV-gecertificeerde bedrijven dragen
bij aan duurzame voedselproductie en milieubescherming.
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KRAV-certificering gaat op sommige punten een stap verder dan de Europese biologische certificering: met KRAV-certificering kunt
u ook het Euro Leaf-label voeren.
Certificering via Kiwa
De Europese biologische markt is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Consumenten vragen in toenemende mate om
duurzame, ethische en milieuvriendelijke producten. Om te kunnen profiteren van de groeiende Zweedse markt moet u KRAVgecertificeerd zijn.
Als een van de voorlopers van de biologische revolutie in Europa verzorgt Kiwa inspecties en certificering voor alle aspecten van
biologische productie voor boerderijen, verwerkings- en verpakkingsbedrijven, im- en exporteurs en magazijnen. Door samen te
werken met Kiwa kunt u uw biologische producten laten certificeren, het KRAV-label en het Euro Leaf-label voeren, de Zweedse en
de Europese markt betreden en uw klanten laten zien dat u zich inzet voor duurzaamheid en kwaliteit.
Het KRAV-label is heel bekend in Zweden: 98% van de consumenten kent het en weet dat staat voor een goede natuurlijke
omgeving, dierenwelzijn, gezondheid en sociale verantwoordelijkheid.
Pluspunten en voordelen
Vergroot uw winst – Met een KRAV-certificaat krijgt u toegang tot de Zweedse en Europese markt, wat zich vertaalt in een
hogere omzet.
Kom tegemoet aan de behoeften van klanten – Met een KRAV- en Euro Leaf-certificaat komt u tegemoet aan de groeiende
vraag naar biologische producten.
Verbeter uw concurrentiepositie – Met een KRAV-certificaat kunt u de Zweedse markt betreden en nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan.
Laat zien hoe belangrijk kwaliteit voor u is – Met een KRAV-certificaat is het voor al uw klanten, partners en medewerkers
duidelijk dat uw producten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.
Draag bij aan duurzaamheid – Met een KRAV-certificaat laat u zien dat u wereldwijde doelstellingen op het gebied van
klimaatverandering, biodiversiteit en milieubescherming ondersteunt.
Bescherm de dieren – Met een KRAV-certificaat weet u dat dieren goed verzorgd worden in een zo natuurlijk mogelijke
omgeving.
Word deel van een wereldwijde familie – KRAV-gecertificeerde boeren, voedselproducenten, handelaars en restaurants
werken samen om wereldwijd biologisch voedsel te promoten.
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