
Handlingsplan for Ansvarlig Soja i LETZ SUSHI

I LETZ SUSHI har vi et gennemgribende fokus på bæredygtighed. Som et led i vores kontinuerlige klimamæssige ansvarstagen, er vi en 
aktiv del af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Det er vi, fordi vi i 2025 har en målsætning om, at vi skal være fuldt ud ”deforestation 
free”. Det vil sige, at der ikke er fældet regnskov for at tilvejebringe produkter, der føres i LETZ SUSHI – hverken direkte eller indirek- 
te. Og det er netop det Dansk Alliance for Ansvarlig Soja arbejder for – at stoppe fældning af regnskov for at gøre plads til sojabønne- 
produktion. 

FODER TIL FISK
Det største element, vi som sushi-kæde påvirker med, er det foder, som vores fisk og skaldyr fra opdræt er fodret med. En del af 
fiskenes foder er nemlig soja og med et årligt indkøb på op mod fx 70 ton laks, er det ikke en ubetydelig forskel, det rigtige valg af 
foder kan gøre. Blandt andet derfor har vi valgt, at vores fisk og skaldyr fra opdræt skal være ASC-certificeret. ASC-certificeringen 
stiller nemlig som krav til vores arter, at foderet skal være ”deforestation free”, hvilket sikres gennem en RTRS/ProTerra-certificering. 
Vores ASC-certificerede laks fodres med ”BioMar – BlueFeed” – der består af soja, som er GMO-fri og RTRS/ProTerra-certificeret. Det 
samme gælder også for foderet til vores rejer og vores dansk-producerede hvidfisk ’Hiramasa’ og vores havørred fra Musholm, der 
også alt sammen er ASC-certificeret. Da vi som den eneste sushikæde i Danmark er fuldt ASC-certificeret på vores farmede fisk (vores 
vildtfangede fisk er MSC-certficeret), har vi som den eneste kæde i Danmark været fuldt deforestation free på vores fisk og skaldyr 
den vores certificering i 2018.

ANDRE PRODUKTER 
Vores edamame-bønner er økologiske og vores soya er GMO-fri og kommer fra Japan. Den er ikke indbefattet af RTRS/ProTerra-certifi-
ceringen, men der er købt RTRS-credits som kompensation for soyaen, der fungerer på samme måde som CO2-kompensering. Der-
udover har vi også sikret, at vores tofu, fritureolie og foderet til vores frilandskyllinger og økologiske oksekød ligeledes kommer fra 
ansvarlige kilder. Med ovenstående elementer har vi sikret, at langt størstedelen af vores forretning er deforestation free ved at have 
sikret alle vores ”volumen-varer”.

Soja er dog en del af mange produkter direkte eller indirekte og vi arbejder fortsat med en sikring af følgende produkter:

- Produkter, der potentielt indeholder Lecitin
- Foderet til hønsene, der lægger æggene til vores japanske mayonnaise
- Foderet til geden, der laver mælken til vores gedeost

Gennem vores medlemskab i DIEH og Dansk Alliance for Ansvarlig Soja arbejder vi os løbende igennem vores sortiment og forventer 
således at være garanteret 100% deforestation free inden udgangen af 2020.
  


