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a better world
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Sürdürülebilirliğin
hem iyiliğe hem
de büyümeye
güç verdiğine
inanıyoruz.

Nele Van Malderen 
Chief Communications  
& Sustainability Officer 

Guido Vanherpe 
Chief Executive Officer  



3

LLBG 80 yılı aşkın süredir, ürünlerimiz, gezegenimiz 
ve insanlarımıza duyduğu saygı aracılığıyla kuvvetli 
şirket değerlerinden güç alarak ilerlemektedir. 
Sürdürülebilirlik en başından beri temel 
inançlarımızın bir parçasıdır.

2022’de, artık sürdürülebilirlik konusundaki 
kararlılığımızı bir adım öteye taşımanın vakti 
geldi. Konu gezegenimiz olduğunda kaybedecek 
vaktimiz yoktur: geleceğimiz bugün atacağımız 
adımlara dayanıyor. İşte tam da bu nedenle 
sürdürülebilirliği, 5 yıllık stratejimizin ayrılmaz bir 
parçası haline getirerek 2027 ve şirketimizin 100. 
yıl dönümünü kutlayacağımız 2039’a doğru giden 
yolda açık ve net hedefler belirledik.

Unlu mamül ürünleri, daha sürdürülebilir bir gıda 
sistemine doğru dönüşüme katkıda bulunabilir. 
Ekmek düşük karbon içerikli bir ürün olduğu 
için daha dengeli ve daha bitkisel ağırlıklı diyete 
doğru giden yolda giderek daha önemli bir 

rol oynayacaktır. Yine de karbon ayak izimizle 
ilgili bilincimizi yüksek tutmalı ve net olarak 
sıfır emisyonlu dünyaya erişmek için çözümün 
de bir parçası olmalıyız. Ne kadar ufak olursa 
olsun bir gram karbondioksit bile büyük önem 
taşır ve büyümemizi karbon emisyonlarından 
ayrıştırmamız da zorunludur.

LLBG’de sürdürülebilirliğin hem iyiliğe hem de 
büyümeye güç verdiğine inanıyoruz. Daha da 
büyümek istemenin yanında, her şeyden önce 
daha iyi bir şirket olmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik 
hedeflerimize ulaşmanın zaman alacağını bilsek 
de yalnızca bu broşürde açıklanan sağlam temelli 
sürdürülebilirlik stratejimiz değil, aynı zamanda iş 
arkadaşlarımızın da sürdürülebilirliğe olan taahhüdü 
sayesinde bu hedeflere ulaşacağımız konusunda 
kendimize güvenimiz tam. Ancak ve ancak 
güçlerimizi birleştirip sürdürülebilirlik elçilerine 
dönüşerek sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilir 
ve birlikte daha iyi bir dünya için pişirebiliriz!
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LLGB birlikte daha iyi bir dünya için pişiriyoruz.  
80 yılı aşkın süredir, 2050’ye doğru sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olan, 

ürünlerimiz, gezegenimiz ve insanlarımıza karşı gerçek ve içten  
bir saygıyla hareket ediyoruz.
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Respect for product, 
planet & people
Ürünlerimiz, gezegenimiz ve insanlarımıza 
karşı saygı DNA’ımız işledi ve şirket 
değerlerimizden biri olan sürdürülebilirlik 
aslında LLBG için yeni bir kavram değildir. Yine 
de hızla değişen dünyamız bizi sürdürülebilirlik 
girişimlerimizi hızlandırmaya iterek daha cesur 
sürdürülebilirlik hedeflerine sahip yenilenmiş bir 
sürdürülebilirlik stratejisine yaratma konusunda 
motive etti. 

2021’de hissedarlarımıza danışarak önümüzdeki 
sürdürülebilirlik zorluklarını aşmaya ve 
sürdürülebilirlik vizyonumuzu netleştirmeye 
odaklandık. Sizlere, sürdürülebilirlik 
hedeflerimize ulaşmak için şirket çapında 
10 projeyle ürün-gezegen-insan temelimize 
dayanan iyi tanımlanmış bir sürdürülebilirlik 
stratejisine sahip olduğumuzu bildirmekten 
gurur duyuyoruz.

product planet people



product

#3
Purpose-led

brands

#1
Responsible

sourcing

#5
Energy transition

& reduction

#4
Reporting & 

carbon roadmap

#2
Sustainable
innovation

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak  
için şirket çapında 10 proje



peopleplanet

#6
Wheat & regenerative

agriculture

#7
Circular

packaging

#10
Happy employees

#8
Zero food

waste

 
#9

Community

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak  
için şirket çapında 10 proje



Program Sponsor

Program Manager

Nele Van Malderen
Chief Communication 
& Sustainability Officer

Sidonie Descheemaeker 
Sustainability Program 

Manager

8

LLBG’nin sürdürülebilirlik 
programının arkasındaki ekip



Sebastian Vermeulen
Zero food waste

Ilse Wuyts
Responsible sourcing

Felix Zwaenepoel
Sustainable innovation

Pieter Sercu
Purpose-led brands

Toon De Roeck
Reporting & carbon 

roadmap

Jan Sinnaeve
Energy transition & 

reduction

Gita Prochazkova
Wheat & regenerative 

agriculture

Our team of Project Managers

Artur Starek
Circular packaging
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LLBG’nin sürdürülebilirlik 
programının arkasındaki ekip



Quality product 
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Purpose-led
brands

Responsible
sourcing

Sustainable
innovation

Üstün kaliteli ürünler sayesinde daha iyi bir dünya.

Sürdürülebilirliği satın alma stratejimiz, ürün inovasyonu ve amaç  
odaklı markalarımıza yerleştirerek dünyaya, hem insanlar hem de gezegenimiz  

için daha iyi unlu mamül ürünleri sunuyoruz.
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Responsible 
sourcing

Proje:
Satın alınan mallar ve hizmetler karbon 
emisyonlarımızın neredeyse %70’ini 
oluşturuyor. LLGB, işimizi etik bir şekilde 
yapmamızı ve daha düşük çevresel ve daha 
güçlü sosyal etki yaratmamızı sağlayacak 
şekilde, geleneksel tedarik KPI’larında 
mükemmeli yakalamanın yanında 
sürdürülebilirlikte de üstün bir satın alma 
stratejisi için çabalıyoruz.

Hedefler:
2023’te, Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) 
kriterlerimizi entegre ederek satın alma 
hedeflerimizi yenilenmiş tedarikçi davranış 
kurallarımızla bir adım ileriye taşıyacağız. 
Bu yeni tedarikçi davranış kuralları 
tedarikçilerimizle etkileşime geçmemizi ve 
ESG standartlarına uygun hareket etmemizi 
sağlayacaktır.
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Tüm kakaolar RFA 
sertifikalıdır

Ecovadis Bronz Madalyamız 
LLBG müşterilerimize karşı 
fırın ürünlerinde sorumlu bir 
tedarikçi olarak yolumuzda 
ilerlediğimizin bir kanıtıdır

Tüm palm yağları RSPO 
sertifikalıdır

Kazanımlar:
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Sustainable 
innovation

Proje:
İnovasyon geleceği şekillendirir. LLBG 
olarak daha iyi ürünün daha sürdürülebilir 
ve sağlıklı ürün demek olduğunu bilir ve 
sürdürülebilir ürün liderliğini hedefleriz.

Hedefler:
2023’te, sağlıklı ve lezzetli unlu mamül ürünleri 
arasında dengeli bir portföy yaratmak için 
sağlık ve sürdürülebilirliği, inovasyonun 
kaynakları haline getirip yeni stratejik inovasyon 
çerçevemizi hayata geçireceğiz.
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NAFNAC donutları:
sıfır yapay tatlandırıcı, sıfır yapay 
renklendirici

Tarte à Moi Sağlıklı Tatlar:
Nutri-score A ve B ile pastane 
ürünleri

Lif içeriğizengin, filizlenmiş 
tahıllardan yapılmış besleyici ekmek 
ürünleri

Yulaf ve çok tahıllı minik top 
ekmekler: efsanevi Belçika tereyağlı 
ekmeğinin sağlıklı versiyonu

Kazanımlar:



panesco
keep exploring 

panesco
keep exploring 
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Purpose-led  
brands

Proje:
LLBG’de daha iyi bir dünya için pişirme 
amacımız için çalışırız. Hem büyüme hem de 
iyilik için bir güç olan amaca yönelik marka 
portföyümüz için en iyisini hedefleriz.

Hedefler:
Ana markalarımız, marka konumlandırmalarına 
hedef ve sürdürülebilirlik eklemek için amaca 
yönelik marka kontrolünden geçecektir.  
Sonuç mu? LLBG markaları, ileride, ilham veren 
marka aktivasyon planlarına dönüşen birer 
hikaye anlatır.
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Healthy planet
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Circular
packaging

Zero food
waste

CommunityReporting &
carbon

roadmap

Wheat &
regenerative
agriculture

Energy
transition & 
reduction

Daha sağlıklı bir gezegende daha iyi bir dünya.

Dünyamızı sağlıklı hale getirmek ve küresel ısınmayı sınırlandırmak için sera  
gazı emisyonlarımızı, bilimin gerekli gördüğü seviyelere düşürüyoruz. Emisyonlarımız ve  

üretim öncesi ve üretim sonrası değer zincirimiz için. Ancak dünyamıza değer vermek yalnızca  
karbondan ibaret değildir. Aynı zamanda toprak sağlığı, atık azaltımı ve  

topluluklarımıza yardımcı olmak demektir.



planet
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Reporting  
& carbon roadmap

LLBG’nin karbon 
ayak izi 2021

Kapsam 3 88%

Kapsam 1 5%
Kapsam 2

7%
Sürdürebilirlik hedeflerimizi şeffaf bir şekilde iletmek, 
ilerlemenin ve (gelecekteki) çalışanlarımızla etkileşime 
geçmenin anahtarıdır.

Her yıl, faaliyetlerimizin karbon yoğunluğu hakkında 
bilgiler vererek ve en yoğun karbon emisyonu noktalarımızı 
belirleyerek şirket genelinde karbon ayak izi analizi 
gerçekleştiririz.

Karbon ayak izi analizimiz, karbon emisyonlarımızın yalnızca 
%12’sinin doğrudan kendi faaliyetlerimizle (kapsam 1 ve 
2) ilgili olduğunu, geri kalan %88’nin dolaylı olduğunu 
ve üretim öncesi ve üretim sonrası değer zincirimizden 
(kapsam 3) kaynaklandığını gösteriyor. Bu dolaylı 
emisyonların arkasında da en önemli hammaddemiz olan 
buğday yatıyor.
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Kapsam 1 & 2 Kapsam 3

2022 20222027 20302039 2050

-30%
-50%

0 0

-25%

2030

Karbon azaltma hedeflerimiz neler mi? Karbon 
emisyonlarımızı, enerji tüketimimizi azaltarak 
ve yenilenebilir enerji kullanımına geçerek 
kuruluşumuzun 100. yıl dönümü olan 2039 
senesine kadar net sıfır seviyesine getirmeyi 
hedefliyoruz.

Rejeneratif buğday üretimi, döngüsel 
ambalajlama ve sıfır gıda atığı hedeflerine 
odaklanarak 2050 itibariyle tüm değer zincirimiz 
için net sıfır hedefine ulaşmak istiyoruz. 

Karbon azaltım yol haritası
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2027 itibariyle

-30% 

4% 
azalma

2039 itibariyle:
net sıfır

Energy transition 
& reduction

Enerji 
tüketiminde 

yılda

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının azaltımı:

Proje:
LLBG, “en iyi enerji kullanmadığımız enerjidir” 
sloganıyla, enerji tüketimini teknik olarak 
mümkün olan en düşük seviyeye getirmeye 
kararlıdır. Kaçınamadığımız enerji tüketimimiz 
için de önümüzdeki yıllarda yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçeceğiz.

Hedefler:
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2039 itibariyle:
net sıfır

Kazanımlar:
La Lorraine Polonya kapsam 1 ve 2 
emisyonlarını %75 azaltarak  
(yılda 35,000 ton daha az karbon) 
2023 itibariyle %100 yeşil elektriğe 
geçecektir

La Lorraine Romanya, enerji tüketiminin 
yaklaşık %15’ini güneş panellerinden 
elde etmektedir

Belçika’da yenilenmiş araç politikası 
2030 itibariyle tamamen elektrikli 
araçlardan oluşan bir filoyu 
hedeflemektedir



planet
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Wheat & regenerative 
agriculture 

Proje:
Doğa için, doğanın en iyilerini istiyoruz.  
Bu nedenle de buğday yetiştiriciliğinde daha 
sürdürülebilir ve rejeneratif bir yönteme 
geçmek istiyoruz. Bunu, hem CO2 karbon ayak 
izimizin birinci etmeni olduğu için hem de 
toprak sağlığını iyileştirmek, gıda güvenliğini 
artırmak ve ürün kalitemizi sağlamlaştırmak 
için istiyoruz.

Hedefler:
• Buğday karbon ayak izimizi 2027 itibariyle 

%20 azaltarak gübre kullanımını azaltmak ve 
tarım uygulamalarını optimize etmek

• Buğday tarlalarımız aracılığıyla atmosferden 
daha fazla karbon yakalayarak toprağın 
sağlığını geri kazanmasına yardımcı olmak

• Çiftçiler ve tedarikçileri rejeneratif tarıma 
geçişte desteklemek
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Kazanımlar:
Buğday türevleri ve gübre uygulamaları 
hakkında temel karbon verilerini elde etmek 
için tarla testleri

Sürdürülebilir buğday tedariki için pilot 
projeler

Çiftçilerin, kooperatiflerin, değirmencilerin, 
fırıncıların, üniversitelerin ve müşterilerin 
daha sürdürülebilir tarım uygulamalarına 
geçmek için güçlerini birleştireceği bir 
ekosistem yaratmak
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Circular packaging

2025 itibariyle
100% ambalaj döngüselliğine 
ulaşmak istiyoruz

Proje:
LLBG’de, ambalajlarımızı optimize ederek 
çevresel ayak izimizi azaltmak istiyoruz.  
Bunu ‘3R’ çerçevesinde gerçekleştireceğiz: 
azaltma (reducing), yeniden kullanma (reusing) 
ve geri dönüşüm (recycling).

Hedefler:
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Ambalajlarımızın

75% 
geri dönüştürülmüş 
malzemeler içeriyor

Ambalajlarımızın

90% 
Geri dönüştürülebilir

Kazanımlar:

Yeni La Lorraine
karton kutuları
daha az CO2, daha az su,
daha az mürekkep ve sıfır
ağartma ürünü



2030 
itibariyle

-50% 
daha az 

dahili  
gıda atığı

2050 
itibariyle

-50% 
daha az 

harici  
gıda atığı

28
planet

Zero food 
waste

Proje:
Dünyanın artan nüfusu şu ana kadar 
olduğundan daha fazla gıdaya ihtiyaç duysa 
da gıdaların %40’ı tarladan sofralarımıza 
gelene kadar yok oluyor. LLBG’de, tüm 
operasyonlarımızda, satış noktalarımızda ve 
müşteri seviyesinde sıfır gıda atığı
için çabalıyoruz.

Hedefler:
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Kazanımlar:

> 5000 tondan fazla 
gıda atığı, biyolojik gazlandırma için
geri kazanılıyor

Too Good To Go@Panos:
Yılda 

50.000 öğüne 
yakın yemek tasarruf ediliyor

Çek Cumhuriyeti’nde başarılı bir 
azaltma yolculuğu:
yalnızca
gıda atıklarının 7%



planet

Herkes için iyi 
yemeğe erişim

Temel sosyal 
haklardan mahrum 
gençlerin eğitimi
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Community
Proje:
LLBG, içinde faaliyet gösterdiği topluluklara 
yardımcı olmak istiyor. Topluluk üzerindeki 
etkimizi artırmak için, iki tür sosyal girişime 
odaklanıyoruz.

Hedefler:
Herkes için İyi Ekmek:
2025 sonu itibariyle her pazar başına en az  
1 yapısal sosyal proje

Atelier La Lorraine:
2023’ün sonuna kadar hayata geçirilmiş ve 
devam eden iki pilot proje
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Ülkeler arasında 20’den 
fazla gıda bağış 

Kazanımlar:

Belçika’da 
gençlik yardım kuruluşu
Habbekrats’a destek

Romanya’da 
LLBG’ye özel müfredat üzerine
çalışan yerel okullarla
eğitim işbirliğinin başlatılması

girişimi

Habbekrats'a

eğitim işbirliğinin



Happy people
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Daha mutlu insanlarla daha iyi bir dünya.

İnsanlar bizim en stratejik varlığımızdır ve onlara iyi bakmak da bizim 
taahhüdümüzdür.Mevcut çalışan etkileşim platformumuza dayanarak 

çalışanlarımıza tam potansiyellerine erişebilmeleri için çeşitli fırsatlar vermek 
istiyoruz. Güvenli, kapsayıcı ve ödüllendirici bir iş yerinde gelişen mutlu ve sağlıklı 

çalışanlar arasında birlik yaratmak.



Kazanımlar:
• LLBG Academy’nin 2018’teki 

kuruluşundan itibaren 250’den fazla 
eğitim oturumu düzenleyerek 1500’den 
fazla çalışana ulaştık.

• “Ekmeğin Dünyası” eğitimimiz ekmekle 
ilgili tüm bilgi birikimimizi çalışanlara 
aktararak ciddi bir başarı elde etmiştir. 
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LLBG’de, sürekli gelişim kültürüne sahibiz. Sloganımız: 
“Asla öğrenmeye ara verme, çünkü hayat asla 
öğretmeye ara vermez.” LLBG Academy, çalışanlarını 
teşvik etmek ve elinde tutmak için kapsamlı bir eğitim 
programı sunar. Ve çalışanlarımızın hayat boyu sürecek 
öğrenme ve gelişme hedeflerini hızlandırmak da 
amaçlarımızdan biridir. Çünkü çalışanlarımız geliştikçe 
şirketimiz de gelişir.



Kazanımlar:
Güvenlik parametrelerimizi iyileştiriyor, LLBG’yi 
çalışmak için daha güvenli bir iş yeri haline getiriyoruz: 

21,1 kaza
sıklık oranı

0,51 kaza
Şiddet oranı

2018’e kıyasla -%6 2018’e kıyasla -%42 
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Meslektaşlarımızın güvenliği birincil 
önceliğimizdir. İşte bu nedenle, güvenlik 
değerlendirmeleri ve önleme ve risk 
yönetimiyle tamamen iş yerinde sıfır 
kaza için çabalıyoruz. Tabi stajyer güvenlik 
girişimlerini, çalışanlarımız için şirket içi 
etkileşim ve güvenlik eğitimlerini de dahil 
ediyoruz.
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Çalışanlar, LLBG’de en iyi şekilde yaşamak ve 
çalışmak için fiziksel olarak en iyi formda olmanın 
yanında mükemmel bir zihinsel sağlığa da sahip 
olmalıdır. Bu yüzden Fit Together platformumuza 
zihinsel sağlık bölümünü ekledik. Fiziksel 
atölyeler ve ilham veren ilkelerin yanında LLBG, 
çalışanlarının hem zihinsel hem fiziksel sağlığını 
gözetmektedir. 

Kazanımlar:
2022’de, çalışanlarımız Fit Together 
programımızla Romanya’da 3000’den fazla 
ağaç ekmek için kilometrelerce yol kat etti.
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Birlikte, çalışma arkadaşlarımızın sıkı çalışmalarını ve 
katılımlarını yenilenmiş bir takdir programıyla kutlamak 
istiyoruz. Ayrıca herkesin kendini evinde hissedeceği bir 
LLGB ailesi yaratarak iş yerini daha çeşitli ve kapsayıcı 
hale getirmek istiyoruz. Topluluğumuzdaki afet 
kurbanlarını destekleyerek ve insani yardım kuruluşlarına 
bağış yaparak birbirimize daha iyi bakabilmek için 
güçlerimizi birleştirmeyi hedefliyoruz. Sonuç: mutlu ve 
gururlu bir LLBG topluluğu.

Kazanımlar:
• Çeşitliliği benimsiyoruz ve bizimle çalışan 

64 farklı ulustan gurur duyuyoruz.
• Şirket içi kadın çalışan oranımız %36 iken, 

yöneticilerimizin %33’ü de kadındır.
• LLBG Dayanışma Fonunu oluşturarak 

Ukrayna krizinin kurbanlarına destek için 
100.000 Euro bağışta bulunduk.
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Nesiller arasında ve sınırları aşan bir şekilde daha iyi bir dünyaya doğru  
büyümemizi sürdürülebilir kılabileceğimize inanıyoruz. Çevresel ayak izimizi düşük  

tutarak yükselebiliriz. Gelecek için keskin hedefler ve daha iyisini hemen bugün yapmaya 
olan kararlılığımızla. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımızla  

net sıfır emisyona doğru ilerliyoruz. 
İşte bu şekilde daha iyi bir dünya için pişiriyoruz. 



Baking a better world together
#sustainably



Sürdürülebilirlik 
videolarımızdan  

ilham alın.
Daha iyisi için bizimle misiniz?


