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Sustainable Protein
We bieden onze gasten een gevarieerd menu van dierlijke en plantaardige
producten, waarin we een optimale balans bewaken tussen het verbeteren van
dierenwelzijn en het verminderen van milieu-impact in de gehele keten.

ONZE AMBITIES

Voor rundvlees werkt McDonald’s in de tien grootste productielanden, samen met leveranciers, boeren, experts en
stakeholders, aan de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsstandaarden in lijn met die van de Global
Roundtable for Sustainable Beef. Voor de inkoop van kip committeert McDonald’s zich tot een objectief aantoonbaar
hoger niveau van dierenwelzijn voor alle kippen in haar keten in 2024.
Wereldwijd hanteren we strenge normen voor dierenwelzijn, hygiëne en kwaliteit in onze slachthuizen. Hierop wordt
regelmatig getoetst door onafhankelijke derden. In Nederland streven we ernaar de milieu-impact van ons totale
eiwitaanbod te verlagen, terwijl we dierenwelzijn borgen en verbeteren. Dit doen we zowel door bij de productie van
rundvlees en kip onze leveranciers te stimuleren tot verduurzaming, als door onze gasten een gevarieerd menu van
dierlijke en plantaardige producten te bieden.
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RSPCA ASSURED
KEURMERK
Al ons varkensvlees
heeft het RSPCA Assured
keurmerk, dat borgt dat
veehouders extra maatregelen nemen voor dierenwelzijn en diergezondheid.

VERANTWOORD GEBRUIK ANTIBIOTICA
Met de McDonald’s Global Vision for Antibiotic
Stewardship in Food Animals zetten we uiteen hoe
we verantwoord gebruik van antibiotica in onze
dierlijke ketens borgen.

2017

GECERTIFICEERDE VISSERIJEN
De vis in de Filet-O-Fish in
Nederland is voor 100% afkomstig
uit duurzame visserij, gecertificeerd
door de Marine Stewardship Council
(MSC). Ook de Crispy Shrimps zijn
gecertificeerd met het ASC-keurmerk
voor verantwoorde kweekvis.
VEGETARISCHE GROENTEBURGER
McDonald’s Nederland introduceerde de
vegetarische groenteburger. In 2016 werd
deze landelijk verkrijgbaar in alle restaurants.

KIPPENVOER
65% van de soja die onze kippen gevoerd krijgen is
gecertificeerd verantwoord geproduceerd op basis
van certificering vanuit RTRS of ProTerra.

2018
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VEGETARISCHE BURGER VAN VALESS
McDonald’s introduceert twee nieuwe
vegetarische burgers van Valess om
nog meer mensen die een dagje geen
vlees willen eten, variatie en een lekker
vegetarisch alternatief te bieden.

KIP VAN VERRIJKTE STALLEN
Al onze kip is afkomstig uit verrijkte stallen,
wat betekent dat de kippen toegang hebben
tot daglicht, strobalen en zitstokken.

MILIEU-IMPACT

RUNDVLEES
We onderzoeken met onze
leveranciers en de melkveesector
hoe we veehouders kunnen stimuleren nog

In 2020 dient in de keten van rundvlees,
kip, soja, palmolie, koffie en papier

DUURZAMER EN NOG
DIERVRIENDELIJKER

ONTBOSSING
GESTOPT

te werk te gaan.

te zijn. In 2030 is er van ontbossing geen sprake
meer in de gehele McDonald’s keten.
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WAT GAAN
WE DOEN?

VARIATIE
We blijven werken aan

Met leveranciers, wetenschappers en stakeholders
meten we hoe innovaties in huisvesting, voeding
en transport van dieren effect hebben op

WELZIJN EN
GEZONDHEID

VARIATIE OP ONS MENU
waardoor al onze gasten met een goed gevoel van
onze producten kunnen genieten. We bouwen ons
vegetarische productaanbod daartoe uit.
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Zo werken we aan aantoonbare en objectief
controleerbare verhoging van het welzijnsniveau van
kippen in onze keten, tussen nu en 2024.

