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Om Di Luca & Di Luca
Familjeföretaget Di Luca & Di Luca grundades 
1971 av Fernando Di Luca –  italienaren som 
tog olivoljan, pastan och kunskapen om 
medelhavsmaten till Sverige. Di Luca & Di Luca 
utvecklar och säljer mat från Italien och länderna 
kring Medelhavet under det egna varumärket 
Zeta och ett antal starka agentursvarumärken, 
som SanPellegrino, Giovanni Rana och Monini. 
Vår vision är att alla ska ha möjlighet att njuta av 
god medelhavsmat varje dag.

021 var året vi kanske trodde att allt skulle gå tillbaka till 
det normala igen, att den globala pandemin skulle ge vika 
och att vi skulle kunna leva som vi gjorde, innan viruset 
slog till. Så kändes det också i höstas när restriktionerna 
släppte och vi verkligen såg ljuset i tunneln, vi började öka 
närvaron på kontoret och jobba mer som före pandemin. 

Men nya mutationer ställde till det i slutet av året och bromsade förändring-
en. Trots denna tillbakagång hoppas vi, när vi går in i pandemins tredje år, 
att vi med hjälp av hög vaccinationsfrekvens och ökad immunitet snart ska 
kunna återgå till det normala. Men jag vill rikta en tacksamhetens 
tanke till både medarbetare och samarbetspartners, som fortsatt att anpassa 
sig till omständigheterna och gjort det fantastiskt bra.

För Di Luca & Di Lucas del kan vi konstatera att svenska folket tycks gilla 
den typiska medelhavsmaten, eftersom vår försäljning har fortsatt att öka. 
I det läget känns det bra att jobba med produkter som är goda, hälsosamma och 
har en kvalitet som konsumenterna ändå unnar sig när tiderna är lite svåra.

2021 var också året vi firade 50 år som företag och varumärke. Den utveck-
ling vi har haft kunde inte ens min pappa, Fernando Di Luca, drömma om 
när han satte den första Zeta-flaskan på svenska butikshyllor 1971. Pappa är 
trots nådda 85 år ännu aktiv i företaget.

De stora utmaningarna under det gångna året har varit råvarumarknaden 
med kraftigt stigande priser, bland annat på grund av väder och klimat 
samt höjda priser på energi, drivmedel och förpackningsmaterial. Extrem-
vädret med mycket snö och kyla i södra Europa under vintern ledde till 
allvarliga konsekvenser för olivskörden med höjda priser som följd.

Vi står även inför ett skifte när det gäller kunders och konsumenters krav 
på alternativa mer hållbara förpackningsmaterial. Inom det området har 
vi generellt sett över olika lösningar. Vi är sedan våren 2021 helt fria från 
konservburkar i dagligvaruhandeln och kan bland annat stoltsera med att 
vi under året kommit med den svenska marknadens första olivolja i tetra. 
Vi har 2021 även sjösatt vår senaste affärsplan med siktet inställt på 2023 
och som ska ligga till grund för en fortsatt tillväxt där vi också värnar om 
riktigt bra, hälsosam och hållbar mat.

För mig personligen har det senaste årsskiftet även inneburit att min tid 
som vd för Di Luca & Di Luca nu är över. Efter fem år på posten har jag 
lämnat över till Johan Westerberg, vilket känns mycket bra. Jag önskar Johan 
all lycka till med fortsatt framgång inom ramen för hållbarhet i alla led.

facebook.com/zeta.nu

instagram.com/zeta.nu

youtube.com/zetadiluca
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etta är en hållbarhets-
rapport från oss på Di 
Luca & Di Luca AB (org 
nr 556459-2078), som 
är ett onoterat privat 
bolag. Moderbolaget 

ägs i sin tur av familjen Di Luca med syskonen 
Gabriella, Christian och Paola i spetsen. Styrel-
sen består av sex medlemmar och i lednings-
gruppen ingår funktionschef för respektive av-
delning, vilka är Marknad, Försäljning, Inköp & 
kvalitet, Finans & affärsutveckling, Accademia 
Di Luca samt HR . Styrelsen är ytterst ansvarig 
för vårt hållbarhetsarbete men det operativa 
arbetet och hållbarhetsstyrningen genomförs av 
en styrgrupp som består av VD, medlemmar ur 
ledningsgruppen och kvalitetsansvarig. Delar av 
arbetet har också delegerats till projektgrupper, 
som driver frågor inom matsvinn, förpackningar, 
minskad antibiotikaanvändning, transporter och 
kommunikation. Projektgrupperna rapporterar 
löpande till styrgruppen där arbetet utvärderas 
och följs upp. Det är vår femte årliga rapport och 
avser 2021. Rapporten är upprättad enligt Global 
Reporting Initiatives riktlinjer (GRI) och ska 
uppfylla nivå ”core”. Syftet med rapporten är att 
presentera kartläggningen av våra väsentliga 
hållbarhetsrisker och hur vi hanterar och för-
håller oss till dem. Denna rapport är uppdelad 
enligt våra fokusområden och omfattar livs-
medelssäkerhet, miljö och klimat, antibiotika-
användning och djurvälfärd, matsvinn, transpor-
ter, kontor och medarbetare samt hållbar hälsa. 
> Om Di Luca & Di Luca AB
Från en blygsam start med lokal försäljning av 
olivolja på Södermalm i Stockholm, saluför 
Di Luca & Di Luca numera över femhundrafemtio 
produkter från mer än sextio olika livsmedels-
producenter. Varorna säljs under egna varu-
märket Zeta, och merparten av produkterna tar 
avstamp i den italienska matkulturen och den 
hälsosamma medelhavsmaten. Di Luca & Di 
Luca arbetar även med andra varumärken på 
agentursbasis som till exempel San Pellegrino, 
Giovanni Rana och Monini. På sätt och vis har 
Di Luca & Di Luca redan hållbarhetsfrågorna i 
blodet. Så blir det när man länge förvaltat 
medelhavsmatens traditioner. Där är omsor-
gen om maten given, både vad gäller smaken, 
kvaliteten och traditionerna. Grunden till det 
är råvaran – hur den odlas och förädlas för att 

till sist bli god mat som bygger välmående över 
tid. Med andra ord är det heller ingen slump att 
vi redan idag har en stor andel ekologiska varor 
eller att huvuddelen av våra varor transporteras 
med tåg. Hållbarhet för oss är ett mycket viktigt 
område och vi arbetar med frågorna strukturerat. 
Vi kallar vårt hållbarhetsarbete Care of Di Luca.
> Vår affärsidé
Vi ska erbjuda det mest attraktiva och efterfrågade 
sortimentet inom medelhavsmat.
> Vår vision
Alla ska ha möjlighet att njuta av god medel-
havsmat, varje dag.
> Våra värderingar
Vår ambition är att ha engagerade medarbetare 
som bidrar med sin fulla potential och utvecklas 
tillsammans med företaget. Därför arbetar vi 
med att skapa en kultur där medarbetare trivs 
och mår bra, där förväntningarna är tydliga 
och förutsättningar finns för att göra ett bra 
arbete. Vi tror på en nära dialog i vardagen 
mellan medarbetare och chef. En dialog som är 
spontan i vardagen men även planerad i form av 
individuella månatliga avstämningsmöten. De 
regelbundna avstämningsmötena kompletteras 
med två strukturerade och dokumenterade 
utvecklingssamtal per år. Detta i kombination 
med kontinuerliga avdelnings- och företags-
möten skapar goda förutsättningar för högt 
engagemang och medarbetare som trivs.
> Code of conduct
Förutom vår väsentlighetsanalys så grundar sig 
hållbarhetsarbetet även på vår uppförandekod, 
Code of Conduct, en policy som bygger på FN:s 
deklaration av mänskliga rättigheter och andra 
internationella organs konventioner. Samtliga 
av våra 66 producenter har signerat vår Code of 
Conduct. I och med detta blir det tydligt för alla 
inblandade vilka våra förväntningar är gällande 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorrup-
tion och miljö. Vi följer upp våra producenters 
efterlevnad av Code of Conduct med hjälp av ett 
självutvärderingsverktyg som kallas Evaluate. 
På det viset får vi kunskap och kan identifiera 
var producenterna eventuellt har sina utmaningar. 
Hittar vi brister för vi en dialog med berörd 
producent för ökad förståelse, kunskap och 
engagemang. Under 2021 har Evaluates platt-
form vidareutvecklats och berörda hos 
Di Luca & Di Luca som arbetar med verktyget 
har genomgått utbildning.

Inledning

D are of Di Luca är 
det övergripande 
samlingsnamnet 
för vårt hållbarhets-
arbete. Hållbarhet 
är komplext och 

innefattar många olika dimensioner som 
alla är viktiga, såsom klimat och miljö 
men även hälsa och välmående, socialt 
ansvar och mänskliga rättigheter. 

Di Lucas hållbarhetsarbete är en inte-
grerad del av företagets affärsmodell. 
Arbetet drivs därför i olika tvärfunktio-
nella projektgrupper. Projektgrupperna 
rapporterar till CSR styrgrupp, som består 
av representanter från ledningsgruppen 
samt kvalitetsansvarig. Ledningen har det 
yttersta ansvaret för övergripande mål, 
strategier och beslut om åtgärder.

Di Lucas hållbarhetsarbete grundar sig 
på företagets hållbarhetsstrategi, som är 
en av strategierna i affärsplanen, samt på 
vår uppförandekod Code of Conduct. 
Vår uppförandekod har signerats av såväl 
våra producenter och samarbetspartners 
som av våra medarbetare i företaget. I 
den beskrivs våra krav och förväntningar 
gällande mänskliga rättigheter, arbets-
villkor, miljö och antikorruption.

I rapporten redovisar vi vår väsentlighets-
analys. Den togs fram första gången 2017. 
Under hösten 2021 har vi arbetat igenom 
och uppdaterat väsentlighetsanalysen, så 
att den är relevant för det fortsatta arbetet 
inom hållbarhetsområdet.

Världens klimatutmaningar påverkar 

alla och alla behöver bidra för att minska 
klimatavtrycket. Fokus på hållbarhets-
frågor ökar konstant och förutom pågående 
projekt tas även nya initiativ. Klimatfrågan 
har fått tydligare fokus under året. Som 
ett led i att möta förväntningarna från 
våra intressenter har vi valt att anta nya 
klimatmål, som är i linje med vetenska-
pen. Under sommaren 2021 fick vi våra 
klimatmål godkända av SBT, Science 
Based Targets. Våra mål är att senast 
2030 halvera våra utsläpp för scope 1 och 
2 jämfört med 2018, som är basår. 
Utsläppen från scope 3 ska mätas och 
minska under samma tidsperiod. 
Målsättningarna ligger i linje med 
Parisavtalet om maximalt 1,5 grads 
uppvärmning. Arbetet med 
SBT kommer sätta riktningen för vårt 
fortsatta arbete med klimatfrågan 
inom hållbarhetsarbetet.

Ett annat nytt initiativ är att vi har 
anslutit oss till RTRS, Round Table of 
Responsible Soy. Det innebär att vi köper 
s k sojacertifikat. Vi har sett att odling av 
soja utgör en risk för miljön. Därför köper 
vi sojacertifikat motsvarande den volym 
soja som åtgår som foder för att producera 
den mängd mjölk och köttråvara, som 
åtgår för de volymer ost och chark vi 
säljer. RTRS arbete innebär att stödja 
utvalda gårdar i Sydamerika att odla soja 
på ett hållbart sätt. 

Gällande pågående projekt vill vi framhålla 
det viktiga arbetet vi gör inom antibiotika. 
Under 2021 har vi nått målsättningen om 
att alla våra spanska charkprodukter är 
tillverkade med ansvarsfullt producerad 

råvara. Det innebär att 50 procent av vår 
totala charkvolym nu har denna typ av 
råvara. Arbetet fortsätter med målet om 
att det ska bli 100 procent.

Vårt sätt att arbeta 2021 har också präglats 
av att vi blev kvalitetscertifierade enligt 
IP Livsmedel året innan. Revisionen i 
december 2021 blev också godkänd 
utan anmärkningar.

Vi tror fortsatt på det tvärfunktionella 
sättet att arbeta med hållbarhetsfrågorna 
inom Di Luca. På det sättet bygger vi 
bred kunskap, intresse, medvetenhet och 
engagemang i dessa viktiga frågor.
 
Helene Rehnberg, Chef Inköp & Kvalitet

C
Care of Di Luca
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Risk/väsentlighetVäsentliga hållbarhetsfrågor Beskrivning av risken Varför väsentlig för 
Di Luca & Di Luca

Vidareutbildning och 
kompetensutveckling

Hälsa och arbetsmiljö

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

Antibiotikaanvändning och 
djurvälfärd

Mänskliga rättigheter och 
arbetsvillkor

Etik och anti-korruption

Risken med att inte kontinuerligt 
kompetensutveckla medarbetarna är att 
företaget får försämrad konkurrenskraft. 
Gäller både direkt affärsrelaterade som 
hållbarhetsfrågor.

Det är viktigt att våra medarbetare trivs 
såväl i den fysiska som psykosociala 
arbetsmiljön. Det spänner över såväl 
företagskultur, respekt, säkerhet på tjäns-
teresa som att det finns utrymme för vila, 
återhämtning och friskvård.

Risken är att konsumenter kan bli sjuka.

Risken är att en överanvändning av 
antibiotika bidrar till spridning av
multiresistenta bakterier. Risk att djur 
hanteras på ett sätt de inte mår bra av.

Risk som föreligger är dålig lagefterlevnad 
gällande arbetsvillkor och mänskliga rättig-
heter i olika länder där råvaror hämtas eller 
i länder där produkter produceras.

Risken för mutor eller andra otillbörliga 
förmåner, både risken att bli utsatt för 
mutor och risken att företagets 
representanter ger mutor för att få fördelar.

Kunskap är passion, vilket är en drivkraft i 
vår affär. Kontinuerligt ökad kunskap driver 
engagemang och motivation.

Medarbetare är en av Di Lucas viktigaste 
intressenter. Trivsel är medarbetarnas vik-
tigaste fråga. Hälsa är relevant inom många 
olika områden för hållbara medarbetare.

Risken finns för alla som handlar med 
livsmedel. Förebyggande arbete för att 
säkerställa såväl livsmedelssäkerhet som 
kvalitet är centralt.

Multiresistenta bakterier är ett globalt hot 
mot folkhälsan. Di Luca handlar med länder 
där antibiotika ofta används i förebyggande 
syfte. Di Luca kan påverka leverantörerna till 
ansvarsfull användning av antibiotika samt 
god djurhållning.

Di Luca köper varor från producenter som 
har säsongsarbetare, ofta från låginkomst-
länder. Varorna transporteras relativt långa 
sträckor genom flera länder, transportsek-
torn är också en bransch med incidenter av 
dåliga arbetsvillkor.

Di Luca samarbetar med leverantörer i 
länder där det förekommer korruption. 
Detta är även en obligatorisk fråga utifrån 
lagkravet.

Material i förpackningar Olika typer av förpackningsmaterial 
har olika stor klimatpåverkan beroende 
på hur de tillverkas och kan återanvändas. 
Optimala material i förpackningar ska både 
skydda livsmedel för att minska matsvinnet 
och samtidigt kunna återvinnas.

Alla Di Lucas produkter är förpackade och 
olika material används. Di Luca vill bidra till 
lägre påverkan genom att både minska och 
använda material med lägre påverkan på 
klimat och miljö.

Klimatpåverkan av transporter

Klimatpåverkan av egna 
verksamheter

Matsvinn

Leveranser från producent till kunder sker 
med båt, tåg och lastbil. Fossila bränslen 
används för båt och biltransporter vilket 
belastar miljön.

Utsläpp av växthusgaser sker från egna 
verksamheten från t ex tjänsteresor, 
uppvärmning, kontorsmaterial, svinn 
samt återvinning.

Risken är att mat som slängs tär på jordens 
resurser.I Sverige slängs varje år ca 37 kg 
ätbar mat per person.*

*Livsmedelsverket sep 2021

Merparten av våra produkter tillverkas i 
andra länder än Sverige och har därför 
relativt långa transporter. Samlastning 
och lastningsoptimering begränsar 
miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att följa verksamheten 
och att påverka vår egen klimatpåverkan.

Det är viktigt för oss att motverka och 
reducera matsvinnet för att minska förbruk-
ningen av jordens resurser.

Hållbar hälsa

Kontor & medarbetare

Livsmedelssäkerhet

Livstilssproblem och folkhälsa

Mångfald och jämställdhet på 
arbetsplatsen

Risken är att ohälsosam mat i kombination 
med ett stillasittande liv bidrar till uppkom-
sten av välfärdssjukdomar.

Lika behandling ska vara självklart oavsett 
kön, religion eller sexuell läggning och ska 
inte påverka anställning eller lönesättning.

Genom att förorda medelhavsmatens 
hälsofördelar kan vi bidra till bättre folkhälsa.

Vi vill vara en arbetsgivare som värnar 
om jämställdhet och allas lika värde med 
plats för olikheter, mångfald och utan 
diskriminering.

Klimat & miljö

Hållbar leverantörskedja

Väsentlighetsanalys 
  och dialog med intressenter

U
nder hösten 2021 har 
väsentlighetsanaly-
sen uppdaterats och 
ersätter den tidigare 
från 2017. Alla hållbar-
hetsområden, som är 

relevanta för Di Luca & Di Luca, har identifierats 
i syfte att vi ska ha rätt fokus och prioriteringar i 
arbetet framåt. Vid kartläggningen medverkade 
medlemmarna i styrgruppen för vårt hållbarhets-
arbete tillsammans med vår samarbetspartner, 
hållbarhetsbyrån U&We, som har guidat oss i 
arbetet.

Samtidigt uppdaterades den tidigare kart-
läggningen av Di Luca & Di Lucas viktigaste 
intressenter, det vill säga de som påverkar eller 

påverkas av vår verksamhet. Intressenterna 
utgörs av leverantörer, kunder, konsumenter, 
ägare, säljkår, systerbolag och myndigheter 
samt medarbetare.

Väsentlighetsanalysen kommer fortsätta att 
aktualiseras regelbundet för att fungera som 
vägvisare för det fortsatta långsiktiga hållbar-
hetsarbetet. Vi har haft löpande dialoger med 
våra intressenter under året för att säkerställa ett 
relevant hållbarhetsarbete i alla led. Både ägare 
och medarbetare deltar aktivt i olika hållbar-
hetsprojekt, då frågorna blir allt viktigare i såväl 
samhällsdebatten som i det dagliga arbetet.

Förändringar som skett i leverantörskedjan under 
2021 är att ett fåtal nya producenter tillkommit.

MILJÖ & KLIMAT

MATSVINN
HÅLLBAR HÄLSA

KONTOR
OCH MEDARBETARE

ANT IBIOT IKAANVÄNDNING 
& DJURVÄLFÄRD LIVSMEDELSSÄKERHET

VÅRA FOKUSOMRÅDEN 



# 1  2 0 2 1  —  98  —  # 1  2 0 2 1 D I  L U C A  &  D I  L U C AD I  L U C A  &  D I  L U C A

Våra hållbarhetsmål

Odling & Tillverkning

Sortiment & Förpackningar

Minskad antibiotikaanvändning

Kontor & Medarbetare

Nedan redovisas hur stor andel av våra producenter som signerat vår Code of Conduct.

Förpackningar och förpackningsmaterial är ett viktigt 
område inom hållbarhetsarbetet. Vi har haft som mål-
sättning att fasa ut konservburken ur vårt sortiment och 
ersätta med mer miljövänliga alternativa förpackningar. 
2021 nådde vi den målsättningen. Tidigare har vi ersatt 
oliver i konservburk till glasburk och tomater från 
konservburk till kartongförpackning. Det sista steget 
var att ersätta de bönor som fortsatt var förpackade 
i konservburk till kartongförpackning. Målet avser 
försäljning till dagligvaruhandeln.

Di Luca & Di Luca driver sedan 2016 ett initiativ med målet att minska antibiotika-
användningen i grisuppfödningen hos våra producenter. Detta i syfte att motverka 
spridningen av multiresistenta bakterier. Projektet har varit framgångsrikt. 
2019 kom de första produkterna baserad på ansvarsfullt producerad råvara, och 
2021 konverterades alla våra spanska charkprodukter till ny råvara. I Italien kommer 
de aktuella produkterna från utvalda gårdar vars antibiotikaanvändning ligger cirka 
75 procent under det italienska genomsnittet, som också minskar varje år. I Spanien 
används råvara från speciella gårdar som är certifierade enligt Animal Welfare/Welfair™ 
Certificate, en standard som sätter djurens beteende och behov i första rummet och 
omfattar hela kedjan från gård till slakteri.
2021 har 50 procent av Di Luca & Di Lucas produkter ansvarsfullt producerad råvara. 
Målet är 100 procent 2023, så arbetet fortgår.

Vi gör årliga anonyma undersökningar där alla medarbetare får tillfälle 
att reflektera över hur de mår och hur deras arbetssituation ser ut.

Mål 2021
100 %

Mål 2021
0 %

Mål 2021 50 %
Mål 2022 75 %
Mål 2023 100 %

DI LUCA & DI LUCA ENGAGEMANG Engagemang och nöjdhet

”Mitt jobb engagerar mig mycket”

2020
BPI 82

82 85 78

KLIMATPÅVERKAN EGNA VERKSAMHETEN 
TON CO2E

2018: 78 % 
2019: 79 % 
2020: 100 %
2021: 100 %

2017: 30 %
2018: 24 %
2019: 17 %
2020: 10 %
2021: 0 %

Ledarskap

Team

Individ

PERFORMANCE INDEX

Mål 2022
Instämmer  

till stor del: 30 %
Instämmer helt: 

70 %

Klimatpåverkan från den egna verksamheten 
ökar 2021 jämfört med 2020 och beror på 
att tjänsteresor skedde under hösten när 
restriktionerna tillfälligt släppte. Utsläppen 
är fortfarande på låga nivåer på grund av 
pandemin med arbete 
hemifrån och begränsat 
med tjänsteresor 
som följd. 

2019
BPI 80

80 84 76

2021
BPI 79

79 82 76

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på de hållbarhetsom-
råden som identifierats i väsentlighetsanalysen. Denna har 
uppdaterats och aktualiserats hösten 2021 och de områden 
den omfattar är; Klimat och Miljö, Hållbar leverantörskedja, 
Livsmedelssäkerhet, Kontor & Medarbetare samt Hållbar Hälsa. 
Kartläggningen av vårt totala klimatavtryck hösten 2021, i 
samband med arbetet med SBT, Science Based Targets, ersätter 

vår tidigare mätning från 2016. Odling och tillverkning står för 
83 procent (84 procent 2016) av vår totala klimatpåverkan, varav 
ost och charkprodukter representerar cirka 70 procent. Dessa 
kategorier står för 40 procent av Di Luca & Di Lucas totala 
försäljning men 20 procent av såld vikt. Nedan tas de mål upp vi 
valt att följa.
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015 presenterades FN:s 
globala mål, världens 
mest ambitiösa agenda 
för hållbar utveckling 
som världen uppmanas 
att följa. Di Luca & Di 

Lucas hållbarhetsarbete knyter an till 
de globala målen, varav fem är extra 
viktiga för oss. 

> God hälsa och välbefinnande (mål 3)
Medelhavsmaten består till stor del av vegetabiliskt 
fett, grönsaker, baljväxter, skaldjur och fisk samt nötter 
och frön av olika slag. Det är mat som belastar miljön 
mindre än djuruppfödning och som kroppen mår 
bra av. Medelhavsmaten är utsedd som immateriellt 
kulturarv av Unesco. De menar att det traditionella 
medelhavslika kostmönstret är ett sätt att äta som kan 
bidra till hälsa och välmående. Det är något som vi 
instämmer i, värnar om och är mycket stolta över.

> Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
(mål 8)
I de länder vi är verksamma finns risker kopplat till 
arbetsförhållanden. Därför är det viktigt att påverka 
producenterna till att ha rätt arbetsvillkor. Det gör vi 
med hjälp av vår uppförandekod CoC och Evaluate, 
ett kartläggningsverktyg för CSR-frågor. I många av 
de länder där våra producenter arbetar är jordbruks-
näringen en extremt viktig arbetsgivare för lågutbildad 
arbetskraft från andra länder. Men arbetet måste ske 
under korrekta arbetsvillkor.   

> Hållbara städer och samhällen (mål 11)
Varje år följer vi upp vår egen klimatpåverkan på vårt 

kontor på Södermalm. Den är liten om man ser till 
hela värdekedjan men vi vill ändå bidra på alla sätt 
vi kan till en mer hållbar miljö. Vi källsorterar och 
erbjuder möjlighet att låna cyklar och el-mopeder för 
möten. 2021 var ett år som till stor del präglades av 
Coronapandemin och många möten sköttes digitalt, en 
bra sak för att inte belasta miljön med onödiga resor.  

> Hållbar konsumtion och  produktion (mål 12)
Så mycket som en tredjedel av all mat som produceras i 
världen slängs. Dessutom står livsmedelssektorn för upp 
till en tredjedel av världens sammanlagda växthusgas-
utsläpp. Att verkligen äta upp maten och att minska 
matsvinnet i alla led är därför avgörande för framtiden. 
Många recept vi publicerar medföljs därför av ett mats-
vinnstips. Utöver att inte slänga maten är det viktigt att 
äta efter säsong och på medelhavsvis begränsa mängden 
kött och mejeriprodukter. Av alla nya recept som tas 
fram på Di Luca & Di Luca är hela 70 procent lakto-
ovo-vegetariska. Det är ett av flera sätt på vilka vi bidrar 
till en mer hållbar kost.

> Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
En analys av hur vår värdekedja påverkar miljön visar 
att odling, transport och förpackningar står för den 
största delen av vår klimatpåverkan. Vi följer upp 
klimatpåverkan från transporter och letar ständigt 
efter nya förbättrade logistiklösningar, även om vi 
redan i dag använder tåg och båt till 91 procent när det 
gäller kolonialvaror. Under de senaste åren har flera 
förpackningsändringar lett till minskad förbrukning av 
plast och metall. Därtill klimatkompenserar vi för vårt 
eget avtryck, som innefattar bil- och flygresor i tjänsten 
samt den klimatpåverkan som vårt kontor står för, som 
till exempel elförbrukning och värme. 

5 viktiga globala 
        mål
Vårt hållbarhets arbete 

styrs av vår egen analys. 
Utifrån den kan vi tydligt 
se hur vi kan jobba mot 

de globala målen.

2

r 2020 avslutades med en 
mycket lyckosam certifiering 
för kvalitetssäkringsstandarden 
IP Livsmedel. Under 2021 har 
vi fortsatt haft ett brett fokus 
på kvalitets- och livsmedels-

säkerhetsfrågor. Det har investerats i både tid och andra 
resurser för att utbilda internrevisorer i standardkraven 
för IP Livsmedel samt grundläggande revisionsteknik. 
Internrevisorerna, som var frivilliga från flera av Di 
Lucas avdelningar, gjorde ett bra och viktigt jobb, vilket 
resulterade i flera värdefulla förbättringsförslag såsom 
identifiering av några mindre avvikelser och en bredare 
förståelse för vårt kvalitetssäkringsarbete. De som 
deltog i revisionsteknikutbildningen fick värdefulla tips 
att ha med sig vid besök hos producenter och produk-
tionsanläggningar. Då Corona-virusets framfart under 
hösten tillfälligt lättade, möjliggjorde detta för resor 
till våra producenter. Ett flertal besöktes med fokus på 
fördjupade relationer, nyutveckling av produkter samt 
kvalitetsuppföljningar. 

I det nystiftade tvärfunktionella forumet för hantering 
av Kvalitets- och Livsmedelssäkerhetsfrågor har 
reklamationer, produktincidenter samt nyheter och 
förändringar inom livsmedelslagstiftningen regelbundet 
diskuterats och hanterats. Även omvärldsbevakning 
och genomgång av rapporterade fall av Food Fraud 
(livsmedelsbedrägerier) och allvarligare livsmedels-

säkerhetsincidenter har varit  stående inslag på agendan. 
För att hålla oss ajour inom detta område deltar Di Luca 
i ett externt nätverk, ett erfarenhetsutbyte som 
varit mycket värdefullt. Som marknadsledare inom 
medelhavsmat i Sverige ligger det i vårt intresse att 
de produkter vi säljer är det vi påstår, att de är äkta 
och att ursprung och kvalitet stämmer överens med 
vad som kommuniceras. En viktig del i vårt kvalitets-
säkringsarbete är att utföra analyser på våra produkter 
enligt framtagen analysplan. I denna kontrolleras 
och verifieras olika parametrar såsom mikrobiologisk 
status, frånvaro av kemiska substanser och främmande 
ämnen, verifiering av uttalade näringspåståenden med 
mera. Under året har analysplanen utökats med olika 
former av äkthetsanalyser för att ytterligare möjliggöra 
upptäckt av Food Fraud samt för att verifiera innehållet 
av ingredienser.

God djuromsorg och ansvarsfull användning av anti-
biotika har fortsatt haft stort fokus. Flera spanska 
charkuterier har lanserats under konceptet Animal 
Welfare/Welfair™ och inom vårt italienska chark-
sortiment har vi lanserat tre produkter med köttråvara 
från särskilt utvalda gårdar, som mycket förtjänstfullt 
arbetar för god djuromsorg och därmed lyckats få ner 
antibiotikaanvändning långt under landets genom-
snittsförbrukning. Vi har också aktivt deltagit i 
Axfoundations Antibiotikadialog-möten.

Livsmedelssäkerhet

>

Å
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>

rågor kring klimat och miljö 
blir viktigare för varje dag som 
går. Kraven från omvärlden ökar 
kontinuerligt och konsumenter-
nas intresse, kunskap och med-
vetenhet för produkter de köper 

växer. Fokus på att minska utsläpp av växthusgaser 
genomsyrar samhällsdebatten och världspolitiken.

Science Based Targets. Som aktör i livsmedels-
branschen och som ett led i att möta förväntningarna 
från våra intressenter har Di Luca & Di Luca 2021 valt 
att sätta klimatmål som är vetenskapligt förankrade 
i linje med Parisavtalet, så kallade Science Based 
Targets (SBT). Våra mål är att minska klimatpåver-
kan i scope 1 och scope 2 med 50 procent till år 2030 
med år 2018 som basår. Vi ska också mäta och minska 
utsläppen i scope 3. 

Mot denna bakgrund har vi därför under hösten gjort 
en kartläggning av vår nuvarande totala klimatpåver-
kan, vilket gör att vi har en bra uppfattning av våra 
utsläpp i värdekedjan och det kommer hjälpa oss i vårt 
fortsatta arbete. Screeningen av våra utsläpp bekräftar 
vår tidigare erfarenhet - att odling och tillverkning 
av maten står för den stora delen, 83 procent av den 
totala klimatpåverkan, förpackningsmaterial 11 
procent och transporter står för resterande 6 procent. 
Vår egen verksamhet utgör mindre än 1 procent av 
hela värdekedjans klimatpåverkan, men den är ändå 
något vi måste arbeta med att minska. Vårt mål för 
scope 1 och scope 2 blir ett verktyg för att säkerställa 
att vi genomför effektiva åtgärder. Ett område för att 
minska utsläppen i scope 1 är våra tjänstebilar. 2021 
har vi antagit en ny tjänstebilspolicy, som bara tillåter 
el- och laddhybridbilar. Detta initiativ ska över tid 
bidra till att successivt minska utsläppen i scope 1. 

För att minska utsläppen i scope 3 kommer vi inled-
ningsvis föra en dialog med våra producenter för att få 
större insikt i vilka initiativ de tar för att minska sina 
utsläpp, och vi själva fortsätter utveckla produkter 
med förhållandevis låg klimatpåverkan. Därefter får 
vi arbeta med att identifiera olika åtgärder.

>Status SBT mål för scope 1 och 2
Vårt mål för Scope 1 och Scope 2, att halvera utsläppen 
jämfört med 2018, uppfylldes under 2021. Den största 
förklaringen till detta är minskat resande med våra 
tjänstebilar under pandemin. Det blir därför viktigt 
att följa utvecklingen över tid när vi återgår till mer 
normala arbetsförhållanden.

Miljö och Klimat
F

>Klimatpåverkan från förpackningar
Valet av förpackningar blir hela tiden viktigare. Arbetet 
med att formulera vår förpackningsstrategi pågår och blir 
klar under första kvartalet 2022. Idag kommer 
11 procent av Di Luca & Di Lucas totala klimatpåverkan 
från förpackningar. Vi strävar efter att minska miljö-
påverkan från förpackningsmaterial i hela vår breda 
produktportfölj för livsmedel. Fokus är att, tillsammans 
med våra leverantörer, utveckla nya förpacknings-
lösningar för att nå en högre återvinningsgrad, minska 
användningen av förpackningsmaterial, optimera 
transporterna och samtidigt minska matsvinnet. 

Vi har skrivit på Plastinitiativet, som är ett branschiniti-
ativ som har målsättningen att alla plastförpackningar 
som säljs i dagligvaruhandeln ska vara återvinningsbara 
2025. Målet är vidare att alla plastförpackningar ska vara 
producerade med förnybar eller återvunnen råvara till år 
2030.  Det är en stor utmaning att hitta återvinningsbara 
plastförpackningar, som samtidigt bevarar livsmedlets 
hållbarhet och inte kompromissar med livsmedelssäker-
heten. Dialog och utveckling pågår med våra producenter, 
men hittills har vi ännu inte lyckats få fram alternativa 
material. Däremot har vi minskat plastanvändningen i 
förpackningar. Exempelvis tog vi 2020 bort plasten runt 
bönornas ytterförpackning, vilket ger en besparing med 
9 ton plast per år. Under 2021 har hela vårt spanska 
charksortiment fått nya förpackningar, som innehåller 
mindre plast men med viss del papper, vilket ger en 
besparing på över 13 ton plast per år. 

Ytterligare förpackningsinitiativ 2021 är att vi har 
fasat ut de sista konservburkarna i vårt sortiment. De sista 
produkterna att fasas ut var våra konventionella bönor i 
konservburk. De har ersatts av kartongförpackning likt tetra 
som har 52 procent lägre CO2-utsläpp. Vidare lanserade vi 
i augusti en olivolja i en tetraförpackning. Jämfört med glas 
har en sådan förpackning 69 procent lägre CO2-utsläpp. Det 
är en stor förändring för konsumenterna att köpa olivolja i 
tetraförpackning istället för glasflaska. Men vår förhoppning 
är att denna blir en lyckad lansering, så att vi kan komplettera 
med fler olivoljor i denna typ av förpackning.

Sedan flera år säljer vi flera av våra ostar, Feta och Mozzarella, 

i SRS-back i stället för i kartongförpackningar, vilket fortsatt 
ger stora årliga besparingar av kartongmaterial. Under året 
har Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) startat 
en referensgrupp med företag från branschen, där man vill 
kunna stämma av och få input kring olika frågor gällande 
förpackningsmaterial, insamling och återvinning av för-
packningar. Vi blev ombedda att delta i denna referensgrupp 
vilket vi valt att göra.

>Klimatpåverkan från olika delar av 
verksamheten
Varje år samlar vi in information om transporter, för-
packningar och den egna verksamheten och redovisar 
klimatpåverkan av dessa. Den egna verksamheten avser 
klimatpåverkan från tjänsteresor (flyg, bil, båt, tåg, taxi, 
hyrbil, övernattningar), kontor (el, värme) samt vissa 
kontorsrelaterade inköp (papper, frukt, kaffe).  Odling 
och tillverkning står för den absolut största delen av våra 
produkters klimatpåverkan, 83 procent, men eftersom det 
är svårt för oss att direkt påverka det ledet, fokuserar vi 
också på utsläppen från vår egen verksamhet. 

Det totala klimatfotavtrycket ökar med 7,9 procent 2021 
jämfört med 2020 vilket beror på utsläppen i scope 3 som 
ökar på grund av den ökade försäljningen. Scope 1 fortsätter 
att minska vilket beror på det begränsade resandet med 
tjänstebilar och scope 2 ligger mer eller mindre i nivå med 
2020. Nivåerna för utsläppen i scope 1 och 2 kan härledas till 
effekterna av pandemin med begränsat resande och arbete 
från hemmakontor. Avtrycket från transporter ökar något 
vilket beror på den ökade försäljningen. Utsläppen från den 
egna verksamheten (kontor, tjänsteresor, hotellövernatt-
ningar, pendling) ökar jämfört med 2020 på grund av ökat 
resande under hösten, när restriktionerna tillfälligt släppte, 
men ligger fortfarande på en låg nivå jämfört med tidigare år. 
För att enklare kunna jämföra mellan åren är det intressant 
att studera CO2-avtrycket per omsatt miljon kronor (CO2/
MSEK). Försäljningen 2021 ökade 6 procent i kronor men 13 
procent i volym. Det totala CO2-avtrycket ökade 7,9 procent. 
Det innebär att CO2 per MSEK ökade med 2,7 procent 
jämfört med 2020. Ökningen av CO2/MSEK kan därför 
härledas till mixeffekt, vi har sålt större volym av produkter 
till lägre pris.

KLIMATPÅVERKAN 

Från olika delar av verksamheten
exklusive odling och tillverkning 
(ton CO2e)

KLIMATPÅVERKAN PER SCOPE, exklusive odling och tillverkning

2018 2019 2020 2021

Scope 1
Avser våra direkta utsläpp, tjänstebilar i 
detta fall, som fortsatt att minska.

19 15 9,4 6,7

Scope 2
Avser el och värme för vårt kontor. 

4,1 4,9 3,2 3

Scope 3 
Avser transporter och förpackningar. 
Dessa ökar i takt med att vår försäljning 
ökar.

10 879 11 401 11 567 12 489

S:A 10 902 11 421 11 580 12 499
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>Klimatpåverkan från matproduktion
Som nämnts ovan står odling och tillverkning hos Di 
Luca & Di Luca för 83 procent av den totala klimat-
påverkan. Ost- och charkprodukter står för cirka 70 
procent av klimatpåverkan, samtidigt som de står för 
cirka 40 procent av Di Luca & Di Lucas totala försälj-
ning eller bara 20 procent av såld vikt. Olivolja, som är 
vår största varugrupp försäljningsmässigt, 16 procent, 
har en relativt låg andel på sju procent av klimatpåver-
kan. Våra transporter sker till stor del med tåg och båt 
vilket bidrar till att transporternas andel av klimatav-
trycket har en förhållandevis låg andel.  

Sojacertifikat. Ett annat initiativ inom klimat och 
miljö vi valt att ta 2021 är att köpa så kallade sojacer-
tifikat, vilket är en typ av klimatkompensation. Vi 
köper certifikat motsvarande allt foder som åtgår för 
att producera den mjölk respektive köttråvara som går 
åt för att producera den volym av ost och charkpro-
dukter som vi säljer varje år. Pengarna vi betalar till 
RTRS (Round Table for Responsible Soy) går till att 
subventionera gårdar i Brasilien, för att de ska kunna 
producera soja på ett långsiktigt hållbart sätt. Gårdar 
i Brasilien har vi valt på grund av att Brasilien är störst 
exportör av soja till Europa. Med detta menar vi att vi 
stödjer ett bra hållbarhetsinitiativ.
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i Luca & Di Luca har 
en stark marknads-
position och var 2021 
marknadsledare i hela 
14 kategorier som 
exempelvis olivolja, 

vinäger, bönor, oliver, parmesanost och rapsolja. 
Marknaden är den svenska och försäljning 
sker till både fysiska butiker och e-handel 
inom dagligvaruhandeln samt storhushåll. 
Under 2021 skedde en expandering inom 
e-handel och en kundansvarig (KAM) anställdes 
inom detta område.

Di Luca & Di Luca samarbetar med en 
rad olika producenter i medelhavsområdet 
för att förse kunderna med ett varierat och 
högkvalitativt utbud av god medelhavsmat. 
De kontrakterade företagens storlek och 
bolagsform varierar men majoriteten är 
familjeägda och samarbetena sträcker sig ofta 
lång tillbaka i tiden. Det äldsta leverantörs-
avtalet signerades 1971! Vi har 66 producenter 
varav 42 är koloniala och 24 arbetar med 
färskvaror. Av det totala antalet producenter 
är 11 agentursleverantörer. Nära samarbeten 
borgar också för en trygg varuförsörjning, 
vilket värderas högt.

I Italien är stoltheten över råvarorna, 
mathantverket och de lokala traditionerna 
stark. I Di Luca & Di Lucas sortiment är 40 
produkter ursprungsskyddade. Ursprungs-

skyddade produkter innebär att det finns ett 
strikt regelverk som definierar vilken råvara 
som får användas till produkten (ofta från 
närområdet), att den bearbetas och bereds 
enligt traditionella recept och metoder och 
att tillverkningen sker inom det geografiska 
område som märkningen omfattar.

Di Luca & Di Luca erbjuder även ekolo-
giska produkter i så gott som varje kategori. 
Det är en strategi för att möta konsumentens 
ambition att äta både gott och hållbart. Den 
traditionella medelhavsmaten, som enligt en i 
princip enad forskarkår är naturligt hälsosam, 
utgör ramen för förtagets produktutveckling 
och strävan att ta fram bra och nyttiga artiklar 
och göra dem lättillgängliga för alla konsumenter.

Under 2021 gav företagets grundare Fernando 
Di Luca ut sina memoarer ”Fernando! Mitt 
livs historia. Mitt livs recept”, som han skrivit 
tillsammans med journalisten Mattias Jersild. 
I boken får vi följa Fernandos resa från upp-
växten i den lilla fiskestaden Fano i Marche 
till hur han tog sig genom Europa på sin vespa 
och hamnade i Stockholm. Där jobbade han 
sig bland annat fram som hotellportier på 
Södermalm men startade grossistförsäljning 
av italiensk majsolja i början av 70-talet. 
Förutom massor med färgstarka historier från 
ett långt liv så är boken full med läckra och 
inspirerande recept.

Vårt sortiment
D

Antibiotikaanvändning 
och djurvälfärd

roblemet med att ge antibio-
tika till djur vid uppfödning 
till matproduktion är inte att 
antibiotikan hamnar i maten. 
Det gör den inte. Däremot kan 
överanvändning av antibiotika 
inom såväl humanvård som 

djuruppfödning leda till att multiresistenta bakterier 
sprids i samhället, så att vanliga sjukdomar blir svår-
behandlade. Redan i dag dör människor världen över 
i infektioner, som inte kan botas med antibiotika, och 
siffrorna förväntas stiga.  

På Di Luca & Di Luca är vi verksamma i länder som 
inte kommit lika långt som Sverige när det gäller 
begränsningen av antibiotika. Sedan 2015 driver 
vi ett antibiotikaprojekt, som i korthet går ut på att 
utbilda och hjälpa våra producenter av både ost och 
charkuterier att minska antibiotikaanvändningen i 
djurhållningen. Förebilden är den svenska modellen, 
där enbart sjuka djur behandlas och på individnivå. 
I projektet samarbetar vi både med SVA, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, samt svenska veterinä-
rer för att utbilda våra producenter. Genom att dela 
med oss av de erfarenheter, lärdomar som vi gjorde 
i Sverige när vi lade om djurhållningen på 80-talet, 
hoppas vi att omställningen i andra länder kan gå 
snabbare.

I Italien samarbetar vi sedan tre år tillbaka med ett 
kooperativ av gårdar, som har ett tydligt program 
för bättre djuromsorg och minskad antibiotika-
användning. Deras användning av antibiotika ligger 
ca 76 procent under genomsnittet i Italien. I nuläget 
baseras Zeta Salame Milano och Zeta Salame Napoli, 
två av Zetas storsäljare inom italienska charkuterier, 
på råvara från kooperativet, dessutom har det under 
året tillkommit ytterligare tre Salamiprodukter. Det 
innebär att cirka en fjärdedel av all italiensk chark 
baseras på råvara från gårdar med ansvarsfullt 
producerad råvara. 

När det kommer till Zetas spanska charkuterisorti-
ment, så kommer allt kött från gårdar certifierade 
med Animal Welfare eller Welfair™ som det heter 
på den internationella arenan. Denna certifiering 
sätter djurens beteende och behov i första rummet 
och omfattar hela kedjan från gård till slakteri.

Detta innebär att idag är hälften av våra charkpro-
dukter baserade på ansvarsfullt producerad råvara. 
Vår målsättning är, att den andelen ska fortsätta att 
öka för att omfatta alla produkter 2023.

Di Luca & Di Luca deltar aktivt sedan 2021 i Antibio-
tikadialogen, som drivs av stiftelsen Axfoundation 
med över 200 samarbetspartners i livsmedelsbrans-
chen. Antibiotikadialogen är ett initiativ med syfte 
att sätta fingret på det globala problemet med alltför 
hög antibiotikaanvändning.

2019 inleddes ett projekt på Cypern kring Zeta 
Halloumi mot bakgrund av att Cypern sticker ut i 
statistiken, när det gäller antibiotikaanvändning i 
djuruppfödningen. Komjölken till Zeta Halloumi 
kommer från en enda gård, vilket skapar möjligheter 
för oss att enklare kunna påverka utvecklingen. 
2020 kom vi därför överens om ett djurhälsoprojekt 
i samarbete med lantbrukskonsultföretaget Växa 
Sverige. På grund av pandemin har besök och projekt 
på gården på Cypern fått skjutas upp flera gånger, 
men är nu planerat till våren 2022.

P
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at är både resurs- och 
energikrävande, och 
därför är mat som 
slängs sämst av allt för 
miljön. Ändå hamnar 
så mycket som en 

tredjedel av all mat som produceras i soporna. 
Därför har FN som globalt hållbarhetsmål 
att halvera det globala matsvinnet per person 
i butiks- och konsumentled och att minska 
matsvinnet längs med hela livsmedelskedjan. 
I Sverige slängs idag cirka 37 kg mat och dryck 
per person varje år (källa: Livsmedelsverket 
sep 2021).  

På Di Luca & Di Luca bidrar vi till ett minskat 
matsvinn på flera sätt. Bland annat genom att 
dela med oss av kunskap kring våra produkter, 
som hur de ska förvaras och kan användas för 
att vara längre. Inte alla vet, att en fetaost kan 
frysas och smulas över en soppa längre fram 
eller att pesto håller längre om man fyller upp 
med olja i burken. Överlag är vi noga med att ge 
förslag på hur våra produkter kan användas 
om någonting blir över. Tipsen finns såväl på 
våra förpackningar, i anslutning till recepten, 
på sociala medier samt i vår utbildningsportal 
”Medelhavsskolan”.   

Anpassade produktstorlekar är ett annat sätt 
att arbeta för ett minskat matsvinn. Sverige 

är ett av de länder i världen med högst andel 
ensamhushåll. Då passar inte storpack alla. 
Vår fetaost i duopack är därför uppskattad, 
precis som olivolja i en mängd olika förpack-
ningsstorlekar där den minsta innehåller 
100 ml.  

Under 2021 fortsatte arbetet med MatRätt i 
Göteborg, en butik som bekämpar matfattig-
dom och samtidigt minskar matsvinnet. I 
butiken kan medlemmar med låga inkomster 
(under 9 290 kr i månaden) köpa livsmedel 
till en tredjedel av vanligt butikspris. Butiken 
drivs av Räddningsmissionen, en idéburen 
organisation, som arbetar med socialt arbete 
på kristen grund. För Di Luca & Di Lucas 
räkning innebär samarbetet att all mat med 
kort datum, förstörda förpackningar eller 
produkter som utgår ur sortimentet skänks 
till MatRätt. Under 2021 skickades varor till 
ett värde av 119 000 kronor till MatRätt i 
Göteborg, ett välkommet tillskott i många 
människors vardag då matfattigdomen ökar. 

Under året samarbetade vi även med 
lokala organisationer som till exempel 
Ersta Diakoni och Stadsmissionens butik i 
Stockholm. Framöver är tanken att utveckla 
de lokala samarbetena och anpassa gåvorna 
så att de kommer ännu mer till nytta där de 
bäst behövs.  

Mat ska inte 
slängas

M

021 var ett logistiskt 
utmanande år på grund 
av den pågående pande-
min och dess påverkan 
på såväl konsumentbe-
teende som varuflöden. 

Externa faktorer, som omfattande strejker, 
oväder och översvämningar, försvårade 
också. Under det andra halvåret uppkom även 
kapacitetsbrister inom transportsektorn såväl 
som inom material och råvaror. Men trots 
alla utmaningar lyckades Di Luca & Di Luca 
leverera en tillfredställande volymtillväxt till 
alla kunder under 2021 och tillgängligheten 
på hyllan har varit god för våra konsumenter. 

Effektiva kolonialflöden med tåg och båt
Majoriteten av våra kolonialvaror produceras 
i Italien, där ungefär tre fjärdedelar av våra 
producenter verkar. För att optimera transpor-
terna samlastas så mycket som 80 procent av 
volymerna på tåg i Milano och fraktas därefter 
direkt in på det spårbundna lagret i Jönköping 
hos vår samarbetspartner Aditro Logistics. Så 
mycket som 92 procent av den totala koloniala 
varumängden transporteras via tåg och båt. 

Bra med tanke på att dessa transportmetoder 
har relativt låg miljöpåverkan. Vi arbetar 
dessutom ständigt med att optimera våra 
transporter till Sverige på olika sätt, bland 
annat genom att alltid sträva efter att köra 
med fulla ekipage och undvika onödiga om-
lastningar och biltransporter mellan tåg och 
lager. För att optimera våra utfrakter har vi 
under året bland annat arbetat aktivt med att 
konsolidera mindre sändningar och därmed 
minska antalet transporter. 

Färskvaror levereras direkt till 
kundernas lager
92 procent av våra färskvaror produceras 
direkt mot kundorder och transporteras 
med Schenker via vägfrakt. För att minska 
antalet transporter från Italien till Sverige 
så är orderdagar och ledtider anpassade, så 
att majoriteten av varorna kan samlastas hos 
Schenker i Verona och sedan levereras direkt 
till kundernas lager. På så sätt kan vi utnyttja 
fyllnadsgraden i ekipagen effektivt, och våra 
kunder får sina varor levererade med bästa 
möjliga hållbarhet, vilket minskar risken för 
matsvinn i hela varukedjan.

2
Transport och lager
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å Södermalm i 
Stockholm arbetar 
48 personer på Di 
Luca & Di Lucas 
kontor. Även 2021 
präglades av 

coronapandemin och många fortsatte 
att arbeta hemifrån. Liksom tidigare 
fylldes närvaron i via en Excel-fil för att 
säkerställa att inte alltför många vistades 
på kontoret samtidigt. Efter det att Folk-
hälsomyndigheten ändrat sina rekom-
mendationer en bit in på hösten inleddes 
en succesiv återgång till kontoret med tre 
dagar i veckan med start den 4 oktober. 
På grund av ökad smittspridning och nya 
strängare restriktioner under inledningen av 
vintern så återtogs möjligheten att jobba 
hemifrån från och med den 9 december.

> Fortsatta utmaningar för 
både personal och chefer
Även om arbete på distans fungerar bra 
rent praktiskt, kan det allmänna välmå-
endet påverkas av att inte gå till jobbet 
och träffa kollegor dagligen. Gruppo 
Energia, sju personer från Di Luca & Di 

Luca samt systerföretaget Enjoy, fortsatte 
träffas regelbundet för att på olika sätt 
främja hälsan under såväl pandemi som 
under mer normala omständigheter för 
medarbetarna. De arrangerade bland 
annat en digital ”Sommarfest” med 
cook-a-long och vinprovning.

Under 2021 genomfördes i regi av 
”Coaching by U” en ledarskapsutbildning 
för samtliga chefer på Di Luca & Di Luca. 
Syftet var att utveckla ledarskapet på 
alla nivåer.

Vi beräknar klimatavtrycket

Klimatpåverkan från vår egen verksam-
het var liten under 2021 då många fortsatt 
arbetade hemma en större del av året. 
Den stod för 0,7 procent jämför med 0,5 
procent året innan och 3 procent 2019. 
Via Our Impact beräknar vi vårt eget 
klimatavtryck som kommer av kontorets 
elförbrukning, förbrukning av kontors-
material, körda mil i tjänst och klimat-
påverkan via utsläpp från våra flygresor. 
Detta avtryck klimatkompenserar vi för 

sedan 2018. Via Our Impact mäter vi 
också klimatavtrycket som våra trans-
porter ger upphov till, både från utlandet 
till Sverige samt distributionen från 
lager till våra kunder. Vidare beräknas 
också CO2-utsläppen som kommer från 
våra olika typer av förpackningar. Totalt 
uppgick CO2-utsläppen för dessa olika 
kategorier till 12499 ton år 2021, vilket 
var 9,3 procent högre än 2020 drivet av 
ökad försäljningsvolym på 13 procent.

nder 2021 intro-
ducerades gradvis 
varumärkesplatt-
formen från 2020 i 
företagets projekt 
och insatser. 
Vi fortsatte även 

arbeta med medelhavspyramiden med 
sina viktiga illustrationer i basen, då vi 
tycker att rörelse varvat med vila, social 
samvaro och matlagning också är en viktig 
del av ett långt och hälsosamt liv, precis 
som bra mat. Om det sedan är fotboll, 
löpning eller promenader på agendan 
spelar mindre roll. Den bästa motionen 
är den som blir av, och då är det bra om 
den både är lustfylld och kravlös. Bara så 
kan rörelse utmana stillasittandet, ett av 
vår tids stora hot mot folkhälsan. 

2021 lanserades även Fernando Di Lucas 
femte bok, en kombinerad biografi och 
kokbok med namnet “Fernando! Mitt 
livs historia. Mitt livs recept”. Där berättar 
Fernando den fantastiska historien om 
uppväxten i Fano, hur han kom till Sverige 
och startade import i liten skala som 
sedan växte till vad Di Luca/Zeta är idag. 
Boken fick stor uppmärksamhet i media 
och Fernando intervjuades i radio, mat-
press och facktidningar om sin historia och 
kring hur folkhälsan kan bli bättre genom 
bra och hälsosam medelhavsmat.

Att hitta glädjen i rörelse är precis vad En 
Frisk Generation är specialister på och 
därför är de en självklar samarbetspart-
ner. De arbetar för en mer jämlik hälsa i 
samhället och vill inspirera barnfamiljer 
till ett aktivt och hälsosamt liv. 

Konsumenterna ska kunna möta oss 
där det passar dem bäst; på webben, 
i sociala medier, nyhetsbrev eller på 
event/mässor. Att hemsidan uppskattas 
visar till exempel de ökande besökstalen. 
2021 hade vi 5 700 000 besök, vilket är 
13 procent fler besök än året innan och på 
sociala medier växte antalet följare med 
10 procent. Våra fina recept är ett skäl, 
inspiration, kunskap samt goda råd kring 
hur mat och hälsa hänger ihop ett annat. 
För att vara aktuella i tiden samt av 
hälso- och miljöskäl växer ständigt 
andelen vegetariska recept på zeta.nu. 
Cirka 40 procent av recepten är lakto-
ovo-vegetariska och målsättningen är 
att 70 procent av alla nya recept ska vara 
lakto-ovo-vegetariska. 

Kontor och 
medarbetare

U

Hållbar hälsa
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Sedan 2012 har Di Luca & Di Luca 
en egen matakademi, Accademia 
Di Luca. Syftet är att stärka 
affären genom att vara den bästa 
aktören på marknaden att sprida 
kunskap och inspiration kring 
medelhavsmat i allmänhet och 
italiensk mat i synnerhet. 

Accademia Di Luca genomför 

bland annat teoretiska och 
praktiska produkt- och matlag-
ningsutbildningar för kunder och 
medarbetare. Utöver det arbetar 
de löpande med produktutbild-
ningar, matinspiration, events, 
provsmakningar, sensoriska 
provningar samt hälsoseminarier 
för exempelvis vårdpersonal, 

butikspersonal och dietister. 

Accademia erbjuder också digi-
tala utbildningar genom portalen 
Medelhavsskolan.se. Löpande 
diplomerades all personal på 
Di Luca & Di Luca i kurserna kring 
klassisk italiensk medelhavsmat, 
detta följdes upp under 2021 med 
en repetitionsexamination som 

samtliga anställda på Di Luca fick 
genomgå. Kurserna på Medel-
havsskolan är också tillgängliga 
helt utan kostnad för konsumen-
ter. Dessa utbildningar var även 
ett välkommet tävlingsmoment vid 
Uppsala kommun och inköpsor-
ganisationen UHPO på initiativ av 
Di Lucas Foodserviceavdelning.

En egen matakademi – Accademia Di Luca

Medelhavspyramiden gör det enklare att hitta rätt ätmönster.
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GRI GRI index                                           sid 
102-1 Organisationens namn 4 
102-2  Aktiviteter, varumärken, produkter  

och tjänster 4 
102-3 Huvudkontorets lokalisering 4 
102-4 Länder där organisationen har verksamhet 4 
102-5 Ägarstruktur och bolagsform 4 
102-6 Marknader där organisationen är verksam 14 
102-7 Organisationens storlek 18 
102-8 Information om anställda 18 
102-9 Leverantörskedja 6 
102-10  Förändringar i organisationen och  

dess leverantörskedja 6 
102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning:  
 i vår verksamhet beaktar vi försiktighetsprincipen
102-12  Externa regelverk, standarder eller principer  

som organisationen omfattas av/stödjer 4, 5 
102-13 Medlemskap i branschföreningar 20 
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 3 
102-16 Värderingar, principer, standarder och  
 etiska riktlinjer 4 
102-18 Bolagsstyrning 4 
102-40 Lista över intressenter som organisationen 
 har dialog med 6 
102-41 Företaget har ej kollektivavtal
102-42 Identifiering och val av intressenter 6 
102-43 Intressentdialog 6 
102-44 Viktiga områden och frågor som lyfts  
 av intressenter 7 
102-45 Verksamhetsenheter som ingår i den  
 finansiella redovisningen: enbart Di Luca & Di Luca
102-46 Process för att definiera rapportinnehåll  
 och avgränsning 6 
102-47 Väsentliga hållbarhetsfrågor 7 
102-48 Väsentliga förändringar av information: 
 inga förändringar har skett från föregående år
102-49 Förändringar i rapportering: 
 inga förändringar har skett från föregående år
102-50 Redovisningsperiod 4 
102-51 Datum för publicering av senaste rapport 4 
102-52 Redovisningscykel 4 
102-53 Kontaktperson för rapporten 3 
102-54 GRI Rapporteringsnivå Core 4 
102-55 GRI index 20 
102-56 Policy och praxis för extern granskning: 
 redovisningen är ej granskad av tredje part
103-1 Förklaring av väsentliga frågor och  
 avgränsningar                                                                                            6, 7, 8, 9 
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess innehåll 4 
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 5, 8, 9 
205-2 Kommunikation och utbildning om  
 antikorruption 12
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser  13
305-2  Indirekta energirelaterade utsläpp av växt- 
 husgaser 13
305-3  Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 13
305-4  Utsläppsintensitet (enl GHG Protocol)  13
407-1  Verksamhet och leverantörer där rätten  
 till organisering och kollektiva förhandlingar 
 kan vara i fara                                                                                              7, 10, 12

Di Luca & Di Luca hållbarhetsrapport 
följer GRI:s, Global Reporting Initiatives, 
riktlinjer. 

Medlemskap i organisationer 

Di Luca & Di Luca var under 2021 
medlemmar i följande organisationer: 

DLF; branschorganisation för säljare 
av dagligvaror till handel, restauranger 
& storhushåll.                            
 
Företagarna; företräder ca 70 000 svenska 
företagare och arbetar för att ge dem rätt 
förutsättningar för att kunna utveckla sin 
verksamhet och nå sina mål.                                  
 
Global Shea Alliance; en välgörenhets-
organisation (NGO) med fyrahundrafemtio 
medlemmar från trettiotre länder. 
Förutom varumärken som Zeta ingår 
kvinnoorganisationer och NGO:s.                                     
 
Italchamber; Italienska Handelskammaren 
som verkar för marknadsföring av Italien och 
italienska produkter och tjänster i Sverige.                                  
 
Livsmedelsföreningen; ger bl a ut tidningen 
”Livsmedel i Fokus”.                          
 
Marknadscheferna; Sveriges största nätverk 
för marknads- och försäljningsansvariga.                            
 
Småföretagarnas Riksförbund; intresse-
organisation för småföretagare.                           
 
Swedish Nutrition Foundation; arbetar för 
att främja nutritionsrelaterad forskning och 
medverkar till uppbyggnad, spridning och 
nyttiggörande av kunskap om mat och hälsa.                                    
 
Sveriges Annonsörer.                     
 
Sveriges Marknadsförbund; bidrar till 
medlemmarnas kunskap och förmåga att 
med marknadsföring som medel skapa, 
utveckla och behålla affärsrelationer och 
verkar för etik inom, och utveckling av, 
marknadsföring i samhället.                                    

GRI-index


