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Velkonsolideret 
familiefirma
SkareGruppen blev grundlagt 
i 1972 og er fortsat ejet 100% 
af Skare-familien. 

Skare har hovedsæde i Vejen, 
Danmark, og lokale filialer 
med egen distribution i Tysk-
land, Frankrig og Spanien.

SkareGruppen slagter årligt 
ca. 100.000 kreaturer og har 
en opskæringskapacitet på 
ca. 475.000 fjerdinger, således 
at der årligt produceres mere 
end 60.000 tons højkvalitets 
okse- og kalvekød.

SkareGruppen beskæftiger 
i dag ca. 700 medarbejdere 
og har en omsætning på over 
EUR 230 mio. p.a. 

Gruppens egenkapital på 
mere end EUR 80 mio. danner 
grundlag for fortsat vækst, 
hvor investeringer i Skare 
Food A/S, som producerer 
forædlede produkter sam-
men med Skare Beef ApS, er 
med til at sikre fremtiden i en 
dynamisk virksomhed.

Kurt Skare
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Høj og ensartet kvali-
tet har altid været det 
primære idégrundlag 
for SKARE, der ude-
lukkende beskæft iger 
sig med opskæring og 
forædling af udsøgt 
okse- og kalvekød. De 
eksklusive udskærin-
ger afsættes til hotel-
ler, restauranter og 
cateringvirksomheder 
men også til detailkæ-
der, supermarkeder og 
slagtere.

Det er SKAREs kvali-
tetsmålsætning at ud-
vikle, producere og le-
vere okse- og kalvekød 
af høj ensartet kvalitet 
produceret under høj 

hygienisk standard. 
Denne målsætning skal 
sikre opfyldelse af kun-
dernes behov gennem 
stor bevidsthed i virk-
somheden vedrørende 
kvalitet, hygiejne og 
fødevaresikkerhed. 

Kundernes forvent-
ninger, krav og ønsker 
ændrer sig løbende. 
Dette stiller store krav 
til vor virksomhed med 
hensyn til fleksibilitet 
og innovation. 

Vi efterlever vor mål-
sætning ved at fremstå 
som en seriøs og pro-
fessionel leverandør og  
samarbejdspartner. 

Vi sikrer, at alle leve-
randører lever op til de 
aftalte specifikationer.  
Vi leverer fejlfrie pro-
dukter, der overvåges  
af et avanceret kvali-
tetssikringssystem. 
Vi overholder aftalte 
specifikationer og le-
verer produkterne på 
det aftalte sted og 
tidspunkt i den aftalte 
mængde.

Høj ensartet kvalitet
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De bedste råvarer fra  
udvalgte leverandører
Råvarer af høj kvalitet er
grundlaget for alle vore 
aktiviteter.

Derfor udvælges okse- 
og kalvekød med stør-
ste omhu hos udvalgte 
slagterier i Danmark og 
øvrige EU herunder fra 
SkareGruppens egne i 
Danmark og Tyskland.

Der er tale om et kon-
tinuerligt partnerskab, 
baseret på et årelangt 
tillidsforhold mellem 
SKARE og udvalgte, se-
riøse leverandører.

Leverandørernes hånd-
tering af råvaren sker 
efter nøje forskrifter fra 
SKARE.
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Alle leverancer kontrolleres om-
hyggeligt ved modtagelsen. Data 
som temperatur, ph-værdi og 
vægt indgår sammen med en  
visuel bedømmelse i varens klas-
sifikation.

For at sikre optimal spisekvalitet i 
slutproduktet samles samtlige in-
formationer, som har betydning 
for fødevaresikkerheden, i en da-
tabase og anvendes til varedoku-
mentation og etikettering m.v.

Virksomheden er både BRC (Bri-
tish Retail Consortium), IFS (Inter-
national Food Standard) og QS 
certificeret. BRC, IFS og QS certifi-
ceres af uafhængige og autorise-
rede bureauer, som sikrer, at virk-
somheden lever op til de højeste 
krav til produktkvalitet og føde-
varesikkerhed.

Spisekvalitet  
og fødevare- 
sikkerhed 
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Håndværk og 
højteknologi
Det gode slagterhåndværk 
kombineret med et moderne, 
højteknologisk produktionsap-
parat er grundlaget for vores 
produktion.

Forarbejdningen af fødevarer 
hviler på et unikt kvalitetssy-
stem, som sikrer høj veterinær 
og hygiejnisk standard. Vore 
medarbejdere anvender altid 
hjelm, hårnet og maske under 
arbejdet. Temperaturen i pro-
duktionslokalet og kølerum er 
elektronisk styret og overvåget.
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"State Of The Art"
Mere end 250 velkvalificerede 
medarbejdere er beskæftiget 
med udbening og opskæring, og 
der lægges stor vægt på ensartet 
og præcis udskæring. 

Kundernes ønsker og behov 
opfyldes ved, at skæreplanen 
(produktionstilrettelæggelsen)  

skabes i et tæt samarbejde mel-
lem SKARE og aftagerne.

De færdige produkter pakkes i 
kvalitetsemballager på de mest 
moderne maskiner, som findes 
på markedet.
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SKARE er hele 
markedets 
specialslagter

Supermarkeder i hele Europa fra-
vælger i stigende grad egne slagter-
afdelinger. 

SKARE råder over de fornødne  
højteknologiske produktionsfaci-
liteter til at kunne overtage denne  
funktion.

Markedet kræver naturligvis fortsat 
differentierede produkter i samme 
høje kvalitet, og SKAREs forædlings-

afdeling fremstiller en lang 
række portionerede ud-

skæringer, klar til salg.
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Bøffer skæres ved hjælp af avance-
ret laserteknik til ensartet vægt og 
formes efterfølgende for at opnå 
ensartet størrelse. 

Holdbarhed og hygiejne sikres ved 
at holde kølekæden intakt. Frem-
stillingen af hakket kød foregår 
således med råvarer nedkølet til 0 
grader celcius og i lokaler med en 

tempera-
tur på un-
der 2 grader 
celcius.

SKARE-kvaliteten er foruden 
præcis vægt og størrelse karakteri-
seret ved nøje styring og angivelse 
af fedtprocenten i f.eks. hakket 
oksekød.

Vi skærer bøffen 
med laserteknik
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Højforædlede 
produkter til  
detail og catering

Moderne forbrugere stiller krav 
om stadig nye madoplevel-
ser og spændende produkter, 
som er hurtige og nemme at  
tilberede.

SKARE er også førende inden 
for Convenience Food, fremstil-
let med inspiration fra det in-
ternationale køkken.

Højforædlede konceptproduk-
ter som Carpaccio i flere vari-
anter produceres af Skare Food 
A/S i Christiansfeld. Her frem-
stilles konceptprodukter til  
detailhandel og sous-vide pro-
dukter til hotel-, restaurations- 
og institutionsmarkedet.
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Vi fremstiller et bredt udvalg 
af halvfabrikata til at lette per-
sonalets dispositioner i restau-
ranter, kantiner og på hotel-
ler, hvor der stilles øgede krav 
om lave omkostninger og høj  
produktivitet.

SKARE hjælper 
køkkenchefen

SKARE tilbyder endvidere en 
pålægsserie, baseret på egne 
højkvalitetsråvarer. Pålægsse-
rien er kendetegnet ved tykke, 
velsmagende skiver i branded 
emballage med udførlig do-
kumentation samt serverings- 
forslag.

Ny pålægsserie
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Frisk kød til tiden over alt i Europa
Vores salgsafdeling står  
til rådighed 24 timer 
i døgnet. Alle kunder 
har deres egen kontakt-
person i SKAREs salgs- 
afdeling, hvilket frem-
mer fleksibiliteten og 
optimerer effektuerin-
gen af enhver ordre.

SKARE har gennem åre-
ne udviklet et pålideligt 
og sikkert distributions-
system i tæt samarbejde 
med udvalgte transpor-
tører, hvilket garanterer:

•  Hurtig ekspedition af 
alle ordrer

•  Sikring af intakt køle-
kæde under hele 
transporten

•  Præcis dokumenta- 
tion for leverancen

De transportører, som  
varetager distributio-
nen af SKAREs produk-
ter, benytter udeluk-
kende opdateret trans- 
portmateriel og an- 
svarsbevidste chauffører, 
som er udstyret med 
moderne kommunika-
tionsteknologi. 
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Spanien Frankrig

Tyskland

Danmark
SKARE SPAIN, S.L.
Avda. Aragón, 398 
28022 Madrid
Telefon: +34 91 329 06 03
Telefax: +34 91 329 25 05
E-mail: madrid@skare.es

SKARE SPAIN, S.L.
C/ Longitudinal 6, 60
Edificio Frimercat
Mercabarna
E-08040 Barcelona
Telefon: +34 93 263 10 33 
Telefax: +34 93 263 38 72
E-mail: barcelona@skare.es 

SKARE SPAIN, S.L.
Edificio Silomar
Avda. Comarques del País Valencia, 27
E-46930 Quart de Poblet
Valencia
Telefon: +34 96 159 76 79
Telefax: +34 96 159 76 69
E-mail: valencia@skare.es

SKARE SPAIN, S.L.
P.I. Alhaurin de la Torre
Avda. De las Américas
Torre 2 buzón 22
Parcela 2: Nave C
E-29130 Alhaurin de la Torre (Málaga)
Telefon: +34 95 217 95 41
Telefax: +34 95 217 95 40
E-mail: malaga@skare.es

SKARE FRANCE S.A.R.L.
54, Rue des Prouvaires, 
CP 90232       
F - 94565 Rungis Cedex
Paris 
Telefon: +33 1 56 300 976
Telefax: +33 1 56 300 977
E-mail: paris@skare.fr

SKARE FLEISCH GmbH
Zum Stellwerk 3
D - 25899 Niebüll
Telefon: +49 466 160 60 
Telefax: +49 466 160 6202 
E-mail: niebuell@skare.com

SKARE IMMOBILIEN & 
FLEISCH GMBH & CO. KG.
Friedrichstädter 
Strasse 20-22
D - 24768 Rendsburg
Telefon: +49 4331 4506 - 0
Telefax: +49 4331 4506 - 12

HOVEDKONTOR

SKARE MEAT PACKERS K/S
Industrivej Syd 1,  
DK - 6600 Vejen
Telefon: +45 75 36 11 00
Telefax: +45 75 36 45 12
E-mail: skare@skare.dk

SKARE BEEF ApS
c/o Århus Slagtehus A/S
Jægergårdsgade 154,
DK - 8000 Århus C
Telefon: +45 86 12 01 20
Telefax: +45 86 76 09 27
E-mail: skare@skare.dk

SKARE FOOD A/S
Kongensgade 47,  
DK - 6070 Christiansfeld
Telefon: +45 74 56 11 18
Telefax: +45 74 56 11 66
E-mail: food@skare.dk

SKAREGruppen - www.skare.com

Libanon
SKARE LIBANON
Ras Beirut-Leon Street
Facing Hawaii University
LB - Ground Floor, Beirut
Telefon: +961 39 77887
Telefax: +961 17 42599
E-mail: mc@skare.dk
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H O V E D K O N T O R
Skare Meat Packers K/S

Industrivej Syd 1, DK - 6600 Vejen

Telefon: +45 75 36 11 00

Telefax: +45 75 36 45 12

E-mail: skare@skare.dk

www.skare.com




