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Domino’s Better Chicken Commitment

I 2020 underskrev Domino's Pizza Enterprises Limited (DPE) Europa deres Better Chicken

Commitment (BCC), hvilket demonstrerede en forpligtelse til dyrevelfærd ved at indgå

partnerskab med Compassion in World Farming (CIWF).

Siden da har vi løbende arbejdet på at gøre fremskridt og gennemgå, hvordan vi kan tilpasse og

forbedre processer over de næste fire år for at nå vores 2026-mål.

- brug af langsommere voksende racer

- mere plads og en maksimal tæthed på 30 kg/m2

- fri adgang til kvalitetsvand og mad

- mindst 50 lux lys inklusiv naturligt lys

- miljøberigelse

- human slagtning

- mere gennemsigtighed gennem regelmæssige revisioner og årlig rapportering

- overholdelse af alle europæiske love og regler vedrørende dyrevelfærd, uanset oprindelsesland

- ingen brug af bure

Derudover udvider Domino's sin Better Chicken Commitment til æg, med en forpligtelse til at

bruge æg fra fritgående høns:

- fra 2022 for hele friske æg

- fra 2025 for ægbaserede produkter (desserter, saucer osv.).
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OM DOMINO'S PIZZA DENMARK

Om Domino's Pizza Danmark: Domino's Pizza Danmark er markedsleder inden for hjemmelevering af pizza
med over 23 butikker. Mærket med de røde og blå dominobrikker tilbereder næsten en million pizzaer i Danmark
om året. Domino's sigter altid efter at levere håndlavet pizza lavet af råvarer af høj kvalitet, hurtigt og friskt.

Om Domino's Pizza Enterprises Limited: Domino's Pizza Enterprises Limited er det største pizzafirma i
Australien. Det er verdens førende franchisetager af det succesrige amerikanske mærke Domino’s Pizza og har
eksklusive rettigheder til mærket og netværket på følgende markeder: Australien, New Zealand, Frankrig,
Holland, Belgien, Luxembourg, Japan, Danmark, Taiwan og Tyskland. Domino's Pizza Enterprises Ltd driver i
øjeblikket over 3.000 butikker med næsten 88.000 ansatte.

Generelt planlægger Domino's at hente 100 % af sit kyllingekød fra Europa inden 2026.

Domino's Pizza Denmark
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