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dolor sit amet

Ä G G M Ä S TA R E NÄ G G M Ä S TA R E N

Sojafritt 
foder är mer 
klimatsmart

Kraftig tillväxt i
kategorin ägg

2020 #2
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LO R E M  I P S U M  D O LO R  S I T  A M E T, 
CO M S E C T E T U E R  A D I P I S C I N G  E L I T
LO R E M  I P S U M  D O LO R  S I T  A M E T, 
CO N S E C T E T U E R  A D I P I S C I N G  E L I T

Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
ctetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat vo-
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation.

Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros 

KLIMATSMART 
PROTEINRIK SUPERMAT

Ägg innehåller nästan alla närings-
ämnen vi behöver för att växa och 
må bra. Det är bara C-vitamin och 

kolhydrater du får hitta på annat håll.

et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
 Nam liber tempor cum soluta no-
bis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit. 

Håkan Burlin,  
VD Stjärnägg

BUTIK ÖVERGRIPANDE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

orem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore mag-
na aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ul-
lamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat.

DUIS AUTEM VEL eum iri-
ure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper sus-

cipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

NAM LIBER TEMPOR cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip-
iscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

”Ut wisi 
enim ad  
minim  

veniam”
DUIS AUTEM VEL 

Eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent

Ett ägg innehåller 12,3 % protein och något 
mindre fett än ett glas standardmjölk. Förut-
om proteiner och viktiga fettsyror finns här 

merparten av alla vitaminer, mineraler 
och antioxidanter. 

Ägg är dessutom klimatsmart mat som ger 
lägre utsläpp än mjölk och kött. Två ägg mot-
svarar proteinet i en portion kött. Merparten 

finns i äggvitan, men även gulan är rik på 
protein.

L
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Att ägg är ett nyttigt och hållbart livs-
medel är en uppfattning som många 
har sedan tidigare.

Under hösten kommer vårt 
branschförbund Svenska Ägg att 
presentera fakta från en alldeles 
färsk Livscykelsanalys som visar 

att ägg är ett mycket bra val för den 
som vill äta näringsrik och hållbart 
producerad mat. Analysen visar att 
ägg har lägst klimatpåverkan bland 
animaliska livsmedel, och att ägg 
har högre näringsdensitet jämfört 
med såväl animaliska som vegeta-
riska alternativ.

Hållbarhet är kanske en av våra 
absolut viktigaste samhällsfrågor. 
Så även för oss inom Stjärnägg. 
Även om ägg i sig är en hållbar pro-
dukt, så arbetar vi fokuserat med att 
ytterligare sänka avtrycket från vår 
verksamhet över hela produktions-
kedjan. Genom vårt koncept med 
lokala packerier nära kunder och 
producenter minskar vi behovet av 
transporter. Hönorna äter dubbelt 
så mycket foder som den mängd ägg 

HUR GÅR 
ÄGGMARKNADEN?

de värper. Genom att ersätta sojan 
mot närodlade proteiner minskar 
vi klimatavtrycket. Och genom att 
reducera plast i våra förpackningar 
bidrar vi till ökad hållbarhet. Detta 
är några exempel på insatser som vi 
gör just nu.
 
Vårt hållbarhetsarbete är dock stän-
digt pågående, så vi lär få anledning 
att återkomma med fler exempel 
framöver.
 
Med hopp om trevlig läsning

Håkan Burlin
VD Stjärnägg

”Marknaden 
+7,5%”

STJÄRNÄGG
Stjärnäggs framgångar är drivna av 
höga ökningstal på framförallt ICA 
Maxi, ICA Kvantum, Axfood och 
Coop.

På ICA Kvantum är Stjärnägg den 
största leverantören, ICA Maxi den 
näst största och detta utan att finnas 
med i det centrala flödet med sina 
artiklar.

MARKNADEN
Äggmarknaden har en fortsatt stabil 
tillväxt. Under 2020 ökar äggvoly-
men mer än under 2019. Detta beror 
främst på de ändrade levnadsförhål-
landena i och med  Covid-19. 

Totalt så har marknaden i år ökat 
hela 7,5%. De största vinnarna i år är 
Axfood och Coop. 

TRENDER
Trender som man kan utläsa i Niel-
sen är att försäljningen av ägg från 
utehöns ökar mest med hela    
+ 47,3%. Detta är ingen tillfällighet, 
produktionsformen har ökat kraftigt 
de senaste åren. 

Produktionsformen frigående utom-
hus hamnar prismässigt mittemellan 
frigående inomhus och ekologiskt 
vilket många konsumenter anser är 
en ”lagom prispunkt”. 

Konsumenternas ökade intresse 
kring djurvård och hönans levnads-
förhållanden medför även det att 
just denna produktionsform ökar.

Källa: Nielsen ScanTrack, W28 2020



lantbruk är en otroligt positiv utveck-
ling för hela äggbranschen. Säger Hå-
kan Burlin VD Stjärnägg

Sojan utgör vanligen ca 10% av värp-
hönsens totala foderstat. Även om vi i 

nder tiden som utveck-
lingsarbetet har pågått 
har även hönsen fått ge 

sitt svar. Fyra separata stall av utehöns 
har utfodrats med traditionellt respek-
tive sojafritt foder. 

Varje dag har hönsens välmående och 
äggens kvalitet följts och undersökts. 
Resultaten visar att hönsen som ätit 
sojafritt foder mått lika bra, att 
äggen har smakat lika bra och att 
såväl kvalitet, vikt och skaltjocklek 
på äggen varit lika bra som tidigare.

– Alternativ till soja har blivit 
en allt viktigare hållbarhetsfrå-
ga. Att nu kunna ersätta sojan i höns-
fodret med proteinkällor från närmare 

”+47,3% för 
utehöns”
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100% SOJAFRITT FODER
Tillsammans med våra kunder vill vi kunna bidra till en mer hållbar produktion av mat. Därför har vi tillsammans med våra 
foderleverantörer utvecklat ett mer hållbart foder för äggproduktion. Sojan, som normalt bidrar med protein i hönsfodret, 
ersätts nu med två andra närodlade proteinkällor. Fodret, består i huvudsak av svenska råvaror med spannmål som största 
ingående komponent. Äggproduktionen med det sojafria fodret sker hos Stjärnäggs utvalda producenter främst i Östergöt-

land, Skåne och på Öland, men planen är att fler gårdar inom kort ska gå över till det nya sojafria fodret. 

Utehöns har möjlighet till utevistelse året runt.

U

Dekal 
30 mm

Sverige endast använder ansvarsfullt 
producerad soja, certifierad enligt 
standard RTRS eller ProTerra, så är 
sojan utmanande ur ett hållbarhets-
perspektiv, eftersom utökade odlings-
områden kan bidra till skövling av 
regnskog, och därmed påverka både 
biologisk mångfald och ekosystem.

Genom att ta bort sojan ur fodret till 
våra utehöns adderar vi ytterliga-
re ett mervärde som kommer att 
boosta den fantastiska tillväxt 
som ägg från utehöns har haft 
sedan en längre tid.

Utöver detta kommer de soja-
fria äggen dessutom ha en 
gulare gula.

 
Sojafria utehönsägg från Stjärn-

ägg lanseras i butik vecka 44, och 
kommer finnas på flertalet ICA, 

City Gross och Matrebeller.



tillsammans med ordinarie leverans 
från COOP. Stjärnägg erbjuder ett brett 
och butiksanpassat sortiment av ägg 

och äggprodukter per-
fekt för dig som jobbar i 
delikatessavdelningen. 

Mer information om sor-
timentet skickas inom 

kort till dig som jobbar i Coop delika-
tessavdelning!
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Maxi ICA Stormarknad i Linköping är en av Sveri-
ges största livsmedelsbutiker. Butiken har sedan 
länge haft ett bra samarbete med Stjärnägg. 

Butikens intresse för lokal, närpro-
ducerad mat är stort. Tidigare i år 
valde man att bygga om och förnya 
butikens utseende.  Till äggavdelning-
en tog man hjälp av Stjärnägg för att 
skapa en avdelning i äggmästarklass. 
Försäljningsanalys visade att butikens 

äggförsäljning var betydligt högre än 
hos andra likvärdiga butiker. Med en 
sortimentsoptimering, lokalt anpassat 
hyllmaterial, belysning, en tydlig och 
inbjudande avdelning har ökningen 
efter ombyggna-
den bara fortsatt 
uppåt. 

Hitintills i år har 
man ökat den redan höga äggförsälj-
ningen med hela 160.000 ägg, detta 

Smörgåstårtor, räkmackor, röror och wraps, alla 
blir dom godare med ägg. 

Från och med i höst så kan 
alla COOP delikatessavdel-
ningar enkelt beställa hem 
Stjärnäggs färdigkokta ägg, 
stekta ägg och vaktelägg. 

Orderhantering kommer att ske via 
Stockfiller.se för att sedan levereras 

motsvarar mer än 1 ägg extra per invå-
nare i Linköpings kommun. 

Det är roligt att jobba med en så fin och 
lättarbetad avdelning som detta blev. 

Hela upplevelsen med tydlighet, 
belysning och brett sortiment har 
medfört att våra kunder nu enk-
lare hittar sin favorit och samti-
digt vågar prova något nytt, säger     

Helena Nissen, säljchef mejeri ICA 
Maxi Linköping. 

Östenssons filosofi är ”mat och om-
tanke från trakten” vilket är något de 
aldrig tummar på. Kedjans 9 butiker 
hittar man runt om i Östergötland.
För många östgötar är Östenssonsbu-
tiken en lokal samlingsplats för mat-
glädje, personligare service och breda-
re sortiment av närproducerad mat. 
 
Kedjan har länge samarbetat med den 
lokala äggleverantören Stjärnägg vars 
ägg kommer från gårdarna runt om-
kring butikerna.

Här står de lokala Östgötaäggen för 
hela 70% av äggförsäljningen, vilket är 
ett bevis för hur viktigt det lokala, när-
producerade sortimentet är för konsu-
menten.
 
I år har man valt att satsa extra mycket 
på ägg och har tillsammans med Stjär-
nägg sett över försäljning, sortiment 
och varuplaceringar.
Resultatet blev lokalprofilerade av-
delningar, träffsäkrare kampanjer och 
framförallt en ökad äggförsäljning.

”160.000 
fler ägg”

COOP DELIKATESS VÄLJER STJÄRNÄGG!

EN ÄGGAVDELNING I MÄSTARKLASS!

ÖSTENSSONS SATSAR PÅ LOKALA ÄGG

”Producerat 
i Sverige”
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ICA Maxi Väst är en av Sveriges mest framgångs-
rika Maxigrupperingar och består av 17 enskilda 
butiker. Tidigare i år valde man att inleda ett 
samarbete tillsammans med en ny äggleveran-
tör, Stjärnägg. 

En av förhandlarna för gruppen 
tillika butikschef Johan Kristians-
son på ICA Maxi Alingsås berättar 
att gruppen fick en nytändning i 
förhandlingarna med Stjärnägg. Vi 
upplevde ett personligare engagemang 
och en stark gemenskap då dem som 

vi är familjeägda företag, säger Johan 
Kristiansson.

Stjärnägg erbjöd kategoriutveckling, 
brett sortiment och lokala ägg, något 
som är viktigt då vi ständigt strävar 

efter att gyn-
na fler lokala 
aktörer. Fram-
förallt har vi 
fått ett nytt 
tankesätt vil-

ket genererat att både lönsamhet och 
volymutvecklingen ökat.

ICA MAXI VÄST I ÄGGANDE SAMARBETE

VAKTELÄGG - ÄGGMÄSTARENS FAVORIT!
Allt fler butiker har upp-
täckt ett enkelt sätt att driva 
upp försäljningvärdet inom 
äggkategorin. Vaktelägg till-
för något helt nytt i äggav-
delningen, skapar nyfiken-
het och matinspiration till 
konsumenterna.

Stjärnäggs vaktelägg hand-
plockas och kvalitetskont-
rolleras direkt av de utvalda 
äggmästarna Erik och Ma-
deline på Täljestad Gård i 
Östergötland.

För att möta kunderna och 
konsumenternas önskemål 

lanseras nu en helt ny för-
packning bestående av 
100% återvinningsbart pap-
per. Äggen är förpackade i 
en säljklar display inne-
hållande 8 st konsument-
förpackningar. Perfekt att 
placera på ägghyllan eller i  
butikers delikatessavdelning.

Vakteläggen finns lagerlagda 
hos både Axfood, Bergen-
dahls och Coop. ICA butiker 
beställer direkt via Stjärn-
ägg.

Nyfiken? Ring Stjärnägg på 
013-23 91 00.

Vi på ICA Maxi Alingsås känner att 
detta samarbete har gett oss många 
fördelar och att avdelningen har blivit 
fantastiskt fin. 

Stjärnägg har överträffat våra förvänt-
ningar gällande orderhantering, leve-
ranssäkerhet, service och flexibilitet. 
En otroligt lätt leverantör att arbeta 
med helt enkelt!, säger Maria Gunnars-
son Driftledare ICA Maxi Alingsås.

Till alla andra grupperingar, ”det går 
att göra skillnad”

”Personligare 
engagemang”
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tjärnägg AB, har inlett ett samarbete med dans-
ka Dueholm Ekologiska Äggpackeri. Stjärnägg 
och Dueholm erbjuder sedan i augusti genom det 
samägda bolaget Stjerneæg A/S ett komplett utbud 
av skalägg och äggprodukter till dagligvaruhandeln 

och foodservicesektorn i Danmark.

Stjerneæg A/S levererar till kunder över hela Danmark, 
både under sitt eget varumärke Stjerneæg, men 
även under kundernas egna varumärken.

UTVECKLING AV ÄGGKATEGORIN

- Stjerneæg erbjuder ett nytt konkurrenskraftigt 
alternativ och utmanar de stora aktörerna, Da-
naeg och Dava Foods, på den danska marknaden 
för ägg och äggprodukter. Vi söker nu partners 
som vill utveckla äggkategorin tillsammans med 
oss, säger Rolf Poulsen. Rolf är en del av familjen bakom 
Dueholm och även VD för Stjerneæg A/S.

Stjärnägg AB: s VD Håkan Burlin tillägger:
- Det här är två mycket väl fungerande och effektiva företag 
som nu har bildat Stjerneæg A/S, och jag är säker på att det 

nya företaget kommer att bidra till ökad effektivitet på den 
danska marknaden. 

FAMILJEÄGDA PACKERIER

Bakom såväl Stjärnägg som Dueholm står privata jordbruk-
sentreprenörer, som driver sina verksamheter i andra eller 
tredje generationen

- Vi upplever en stor samhörighet med famil-
jen Poulsen och vi har stor respekt för det en-
treprenörskap som kännetecknar Dueholm, 
säger Håkan Burlin VD på Stjärnägg AB

Rolf Poulsen framhåller att:
- Familjerna bakom Stjärnägg AB har i flera 
generationer arbetat med höns, ägg och 
djurskydd, vilket är en värdegrund som 
vi delar. Tillsammans kommer vi i 

Danmark att skapa mervärden i äggkategorin, 
både för oss, för våra kunder och för kon-
sumenterna.

Läs mer på www.stjerneaeg.dk

SVERIGES ENDA STORPACK I PAPPERSFÖRPACKNING
Stjärnägg har lanserat en helt ny typ 
av förpackning för ägg i storpack, helt 
fri från plast. Istället för den traditio-
nella krympfilmsplasten har dessa 
förpackningarna fått ett hölje av 
100 % återvinningsbart papper som 
omsluter äggplattan.

Det klimatsmarta storpacket 
finns i tre varianter Öland-
sägg, ekologiska och 
utehönsägg alla med 20 
ägg i varje. Med de nya 
förpackningarna kan Stjär-
nägg erbjuda shoppern precis 
det den efterfrågar, ett storpack 

”Vi kommer 
skapa mer-

värden i ägg-
kategorin”

Stjärnägg fortsätter sin kamp tillsammans 
med Mustaschkampen. Under hela novem-
ber finns den specialframtagna äggförpack-
ningen med 15 st ägg redo att levereras. 
Förpackningen bidrar både till ökad syn-
lighet och kunskap kring Mustaschkampen 
och prostatacancer.
 
Utöver detta väljer Stjärnägg att skänka en 
del av försäljningsintäkten direkt till forsk-
ningen kring prostatacancer. I butik vecka 42-47

STJÄRNÄGG STÖDJER MUSTASCHKAMPEN

Var med i kampen 
du också. Kontakta din representant 

eller maila till order@stjarnagg.se

ägg av högsta kvalitet, förpackade i en 
snygg och framförallt miljövänligare 
förpackning.

– Vi jobbar ständigt med att förbätt-
ra och utveckla både produkter och 
verksamhet för att göra den ännu mer 
hållbar och klimatsmart. Att minska på 
antalet plastförpackningar och ersät-

ta nuvarande plast med återvunnet 
material är ett sätt vi kan bidra till 
en minskad plastanvändning och 
miljöpåverkan, säger Jörgen Otte-
bäck försäljning och marknadsan-
svarig Stjärnägg.

S



Tillsammans med sin leverantör bol-
lades idéer fram och tillbaka. Det togs 
fram prover som sedan testkördes i 
produktionen. 

Den viktigaste faktorn var plastens 
funktionalitet och att den skulle fung-
era i packeriernas krymp-
filmstunnlar. Ganska snabbt 
kom man in på möjligheten 
att byta ut delar av plastens 
uppbyggnad till återvunnen 
plast. 

Man experimenterade och testade sig 
fram om hur mycket plast man kunde 
ersätta. Den nya krympfilmen består 

av 60% återvunnet material vilket 
medför en minskning på hela 45 ton 
nytillverkad plast/år. 

Stjärnägg har redan nu påbörjat över-
gången till i den nya krympfilmen 
och man beräknar att samtliga artiklar 

kommer vara helt utbytta 
under mitten av 2021. 

- Att driva ett sådant här pro-
jekt från start till mål har va-
rit både utmanande och tids-
krävande. Men när vi nu ser 

slutresultatet och den kraftiga minsk-
ning av nyproducerad plast vi bidrar 
med känner jag mig otroligt stolt, säger 
Jörgen Ottebäck försäljning och mark-
nadsansvarig på Stjärnägg.
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3 SNABBA 
MED JÖRGEN!

Vilka trender finns i äggkategorin 
just nu?
Förutom den fortsatta tillväxten 
av utehönsägg så är det framfö-
rallt förbättringar inom miljö, håll-
barhet och klimat som efterfrågas 
från både kund och konsument.
 
Vad gör Stjärnägg för att möta 
den efterfrågan?
Vi har bl.a. genomfört en rad pro-
jekt gällande klimatavtryck. Dels 
vårt unika foder som är 100% fritt 
från soja. Vi har lyckats skapa en 
krympfilm bestående av 60% 
återvunnet material, dessutom en 
rad miljöförbättringar gällande 
vår logistik och energianvändning.
 
Äggkategorin har haft en tillväxt 
under många år, vad spår du om 
2021?
Jag är övertygad om en fortsatt 
stark tillväxt inom kategorin. Ägg 
är rätt i tiden och ett livsmedel 
som har allt och lite därtill. Utma-
ningar är att se över avdelningar, 
placeringar och sortiment, äggen 
har oftast samma yta i butik som 
för 5 år sedan, trots att kategorin 
haft en rejäl volym och värdetill-
växt.

Stjärnägg först med 
återvunnen plast

Sveriges mest sålda äggprodukt packas av Stjärnägg och är förpackad i en 
krympfilm av plast. För att minska sin plastanvändning och på så sätt bidra till 
ett minskat klimatavtryck påbörjade Stjärnägg i höstas en jakt på en smartare

 lösning. Hur skulle man kunna minska plastanvändningen men samtidigt 
bibehålla krympfilmens styrkor utan att tumma på varken kvaliteten eller 

funktionaliteten.

SOLCELLER - FÖR EN HÅLLBARARE ÄGGPRODUKTION
Som ett led i Stjärnäggs miljö och håll-
barhetsarbete installerades nyligen 
solceller på taket till packeriet Västkust-
ägg i Halmstad. Äggmästare Oscar Olson 
och hans personal kan nu stoltsera med 
att så gott som all äggpackning numera
drivs av solenergi. Packeriet packar 
dagligen omkring 500 000 ägg som 
levereras främst till kunder längs 
med Västkusten.

”Minsk-
ning på 45 
ton plast”
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6-PACK EKOLOGISKA ÄGG

10-PACK STORA+

 

10-PACK BRUNA ÄGG

12-PACK EKOLOGISKA ÄGG

6-PACK UTEHÖNSÄGG

 

20-PACK

10-PACK EXTRA STORA ÄGG

 

12-PACK STORA ÄGG 

 

 

10-PACK UTEHÖNSÄGG

Stjärnägg AB
Finnögatan 7, 582 78 Linköping
Telefon: 013-23 91 00
E-post: info@stjarnagg.se

av våra äggmästare

Se hela vårt sortiment på 

www.stjarnagg.se

LOKALA TILLVAL
komplettera med ägg från ditt närområde

Rekommenderat sortiment


