Duurzame Cacao Productie
Healthy Planet

Mars is een familiebedrijf dat ook voor de komende generaties op een verantwoorde
manier chocolade wil blijven produceren. Dat kan alleen door te investeren in een
duurzame productieketen. Van duurzame grondstoffen tot duurzame consumptie.
Chocolade wordt door steeds meer mensen wereldwijd geconsumeerd.
Het merendeel van de cacaoboeren heeft veel moeite met het op peil
houden van de productie. Zonder hulp is het voor hen heel moeilijk
om ieder jaar opnieuw genoeg inkomen te genereren. We maken
ons dan ook hard om hen op meerdere manieren te helpen.
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VRIJHEID

EFFICIËNTIE

In alles wat wij doen,
streven wij de hoogste
kwaliteit na.

Wederkerigheid is het
business model voor ons
succes, we streven er naar de
meest mutual organisatie ter
wereld te zijn.

Mars neemt als bedrijf haar
verantwoordelijkheid in de
wereld en onze
maatschappij.

We hebben vrijheid nodig om
onze toekomst vorm te
kunnen geven; we hebben
resultaat nodig om vrij te
kunnen blijven.

We maken optimaal gebruik
van grondstoffen, verspillen
niks en doen alleen waar we
het beste in zijn.

GRONDSTOFFEN

HULP & PRODUCTIVITEIT

ONDERZOEK

Dankzij hulp aan de cacaoboeren werken zij veel duurzamer en
kan hun productiviteit wel verdrievoudigen.
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CERTIFICERING

Mars heeft de ambitie om in 2020 enkel 100%
duurzaam gecertificeerde cacao te gebruiken.
9%

CACAO VILLAGE
CENTRA IN IVOORKUST

5%

kcal
94

16X

kcal
228

CACAO DEVELOPMENT
CENTRA IN IVOORKUST

MARS EN BALISTO

Mars en Balisto zijn in Nederland al volledig
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Wij vinden dat wij de verantwoordelijkheid hebben om te werken aan de
uitdagingen in de cacaoindustrie (slavernij, kinderarbeid, rechten van
vrouwen). Samen met het Ministerie van Landbouw in Ivoorkust werken
we samen om de arbeidsomstandigheden en productiviteit van
boeren te verbeteren.

ISO

PALM OIL

Mars zet zich samen ,
met haar stakeholders
in voor het ontwikkelen
van een ISO standaard.

Mars gebruikt enkel
duurzame palmolie.

MINT

FISHERY

In 2020 gebruikt Mars
enkel duurzame mint.

In 2020 gebruikt Mars
enkel duurzame vis.

Samen met IBM is het onze
onderzoeksafdeling gelukt om in
2010 het cacao genoom te
ontrafelen. Dat kan helpen bij
uitdagingen, zoals ziektes die de
oogst van cacaobomen kunnen
beïnvloeden. Boeren kunnen
d.m.v. deze kennis sterkere
cacaobomen laten groeien,
resistent tegen ziektes en de
duurzame cacao teelt verder
professionaliseren.

