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1. Arvomme ja toimintaperiaatteemme

”Huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuumme.” 

Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun huomioiminen kuuluu yrityksemme perusarvoihin. Osana 

vastuullista toimintaamme olemme linjanneet periaatteemme koskien kananmunien hankintaa ja käyttöä 

omien merkkiemme tuotteissa. Linjauksen avulla pyrimme edistämään Sarm Animal Welfare Commiteen 

(FAWC) määrittelemien viiden vapauden toteutumista kananmunien tuotannossa:

1. Vapaus nälästä ja janosta: Eläimillä on saatavilla raikasta vettä ja terveellistä, ravitsevaa ruokaa

2. Vapaus epämukavuudesta: Eläimillä on sopivat suojat ja riittävästi makuutilaa.

3. Vapaus kivuista, vammoista ja sairauksista: Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, välittömät diagnoosit ja 

hoidot varmistavat eläinten hyvän terveydentilan. 

4. Vapaus normaaliin käyttäytymiseen: Eläimillä on riittävästi tilaa, sopivat tilat ja ne saavat elää laumassa. 

5. Vapaus pelosta ja stressistä: Olosuhteet varmistavat, että pelkoa ja stressiä voidaan välttää. 

2. Tavarantoimittajamme

Linjauksemme velvoittaa kaikkia omien merkkiemme tuotteiden toimittajia ja sitä päivitetään tarpeen 

mukaan. Seuraamme tavoitteen saavuttamista ja poikkeamien ilmetessä määritämme yhteistyössä 

tavarantoimittajien kanssa ne toimenpiteet, joilla tavoitetaso saavutetaan. 

Lidl on vuodesta 2006 saakka ollut BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. BSCI on 

eurooppalaisten tuontikaupan yritysten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille 

tarjottavat tuotteet valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa. Kaikkien Lidl-

yritysryhmän tavarantoimittajien ja alihankkijoiden on sitouduttava Lidlin eettisiin toimintaohjeisiin, jotka 

vastaavat sisällöltään BSCI:n periaatteita. 

3. Toimintamme

Linjauksen avulla pyrimme edistämään vastuullisia toimintatapoja kananmunien tuotannossa yhdessä 

tavarantoimittajiemme kanssa. Linjauksemme koskee omien merkkiemme tuotteita ja tuoreiden 

kananmunien lisäksi kaikkia niitä omien merkkiemme tuotteita, jotka sisältävät kananmunaa.
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4. Linjauksemme

Vuonna 2016 lopetimme kokonaan virikehäkkiolosuhteissa tuotettujen kananmunien myynnin ja niiden 

käytön omien merkkien tuotteissa. Vuodesta 2017 eteenpäin kaikki Lidlissä myytävät kananmunat ovat 

joko lattia-, ulko- tai luomukanalan munia, eikä omien merkkiemme tuotteissa käytetä häkkiolosuhteissa 

tuotettuja kananmunia.

Tuoreet kananmunamme ovat suomalaisia lattia- ja luomukanaloiden munia. Omien merkkiemme 

valmisteissa käytämme valmistus- ja tuotantomaasta riippumatta lattiakanaloissa kasvaneiden kanojen 

munia. Pyrimme merkitsemään munien tuotantotavan myös valmisteiden tuotepakkauksiin.
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