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a better world
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Věříme, že
udržitelnost je
tažnou silou pro
dobro a pro
růst.

Nele Van Malderen 
Chief Communications  
& Sustainability Officer 

Guido Vanherpe 
Chief Executive Officer  
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Již více než 80 let se společnost LLBG řídí svými 
silnými firemními hodnotami. Prostřednictvím 
hodnoty Respekt – k produktu, planetě a lidem 
– byla udržitelnost součástí našich klíčových 
přesvědčení již od samého počátku.

Nyní, v roce 2022, je čas náš koncept udržitelnosti 
zintenzivnit. Protože pokud jde o naši planetu, 
není času nazbyt: naše budoucnost závisí na tom, 
co děláme dnes. Proto jsme z udržitelnosti učinili 
nedílnou součást naší 5leté strategie a stanovili si 
jasné ambice do roku 2027 a 2039, tedy roku 100. 
výročí založení naší společnosti.

Pekařské výrobky mohou přispět k transformaci 
vstříc udržitelnějšímu potravinovému systému. 
Chléb je nízkouhlíkový produkt, který bude 
hrát stále důležitější roli na cestě k vyváženější 

a rostlinné stravě. Přesto bychom si měli být 
vědomi naší uhlíkové stopy a být součástí řešení 
směřujícího ke světu s čistými nulovými emisemi. 
Každý kilogram CO2 se počítá a je nezbytné, 
abychom náš růst oddělili od našich uhlíkových 
emisí.

V LLBG věříme, že udržitelnost je tažnou silou 
pro dobro a pro růst. Chceme se stát větší, ale 
především lepší společností. I když dosažení 
našich cílů udržitelnosti bude nějakou dobu 
trvat, jsme si jisti, že je splníme. Nejen díky naší 
pevné strategii udržitelnosti, která je vysvětlena v 
této brožuře, ale také díky angažovanosti našich 
spolupracovníků. Pouze spojením sil a tím, že 
se všichni staneme ambasadory udržitelnosti, 
dosáhneme v této oblasti svých ambicí a 
společně upečeme lepší svět!
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V LLBG společně pečeme lepší svět.
Již více než 80 let nás pohání náš opravdový

Respekt k produktům, planetě a lidem, což jsou základy
naší strategie udržitelnosti do roku 2050. 
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Respect for product, 
planet & people
S respektem k produktům, planetě a lidem, 
zakotveným v naší DNA jako jednou z našich 
firemních hodnot, není udržitelnost pro LLBG 
ničím novým. Náš rychle se měnící svět na 
nás nicméně naléhá, abychom urychlili naše 
iniciativy na poli udržitelnosti, a vyzývá k 
aktualizaci strategie v této oblasti s ještě 
odvážnějšími ambicemi.

V roce 2021 jsme se po konzultaci s našimi 
rodinnými akcionáři zaměřili na pochopení 
našich výzev na poli udržitelnosti a vyjasnění 
naší vize v této oblasti. Jsme hrdí na to, že 
můžeme říci, že nyní máme velmi dobře 
definovanou strategii udržitelnosti, postavenou 
na našich základech respektu k produktu, 
planetě a lidem, s 10 celofiremními projekty s 
cílem splnit v této oblasti naše ambice.

product planet people
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10 celofiremních projektů s cílem splnit naše 
ambice v oblasti udržitelnosti



Program Sponsor

Program Manager

Nele Van Malderen
Chief Communication 
& Sustainability Officer

Sidonie Descheemaeker 
Sustainability Program 

Manager
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Tým stojící za projektem
udržitelnosti LLBG



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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Tým stojící za projektem
udržitelnosti LLBG



Quality product 
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Purpose-led
brands

Responsible
sourcing

Sustainable
innovation

Lepší svět díky vysoce kvalitním produktům.

Začleněním udržitelnosti do naší strategie získávání zdrojů, inovací
produktů a značek, které mají smysl, se snažíme světu nabídnout pekárenské

výrobky, které jsou lepší jak pro lidi, tak pro planetu.
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Responsible 
sourcing

Projekt:
Nakupované zboží a služby tvoří téměř 70 % 
našich uhlíkových emisí. V LLBG usilujeme 
o strategii získávání zdrojů, která vyniká v 
tradičních klíčových ukazatelích nákupu a 
udržitelnosti, což nám umožňuje podnikat 
eticky a mít nižší dopad na životní prostředí a 
silnější sociální dopad.

Ambice:
V roce 2023 zvýšíme naše ambice v 
oblasti získávání zdrojů prostřednictvím 
aktualizovaného Kodexu chování dodavatelů, 
který bude integrovat kritéria, která měří 
dopad na životní prostředí, respekt k sociálním 
hodnotám a aspekty prospěšného řízení 
společností (ESG). Tento nový Kodex chování 
dodavatelů nám umožní navázat spolupráci s 
našimi dodavateli a respektovat kritéria ESG.
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Veškeré kakao má  
certifikaci RFA

Naše bronzová medaile 
Ecovadis dokazuje, že se 
jako odpovědný dodavatel 
pekařských výrobků 
posouváme vpřed vstříc 
našim zákazníkům

Veškerý palmový olej má 
certifikaci RSPO

Úspěchy:
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Sustainable 
innovation

Projekt:
Inovace utváří budoucnost. V LLBG usilujeme 
o vedoucí postavení v oblasti udržitelného 
produktu, neboť lepší produkt znamená 
udržitelnější a zdravější produkt.

Ambice:
V roce 2023 zavedeme náš nový strategický 
inovační rámec integrující zdraví a udržitelnost 
jako zdroje inovací, abychom vytvořili portfolio 
s tou správnou rovnováhou mezi zdravými a 
požitkářskými pekařskými produkty.
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Koblihy NAFNAC: bez umělých 
příchutí, bez umělých barviv

Zdravé potěšení Tarte à Moi: 
cukrárna s nutričním skóre A a B

Výživné chlebové výrobky, 
bohaté na vlákninu a vyrobené z 
naklíčených zrn

Ovesné a vícezrnné rolky: zdravá 
varianta ikonické belgické 
máslové rolky

Úspěchy:



panesco
keep exploring 

panesco
keep exploring 
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Purpose-led  
brands

Projekt:
V LLBG nás pohání náš cíl společně upéct 
lepší svět. Usilujeme o portfolio značek, které 
mají smysl, a které jsou tažnou silou pro růst 
a dobro.

Ambice:
Všechny naše hlavní značky projdou kontrolou 
jejich účelu. Ta do jejich DNA integruje smysl 
a udržitelnost. A výsledek? Značky LLBG, které 
vyprávějí příběh, který je dále transformován do 
inspirativních plánů a aktivace značky.
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Healthy planet
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Circular
packaging

Zero food
waste

CommunityReporting &
carbon

roadmap

Wheat &
regenerative
agriculture

Energy
transition & 
reduction

Lepší svět se zdravější planetou.

Snížením našich emisí skleníkových plynů na hodnotu, která je podle vědy nezbytná,  
chceme udržet naši planetu zdravou a omezit globální oteplování. Prostřednictvím našich 

vlastních emisí a také našeho dodavatelského a spotřebitelského hodnotového řetězce.  
Péče o naši planetu však není jen o uhlíku. Je to také o zdraví půdy, snižování množství  

odpadu a dávání zpět našim komunitám.



planet
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Reporting  
& carbon roadmap

Uhlíková stopa
společnosti 

LLBG

Rámec 3 88%

Rámec 1 5%
Rámec 2

7%
Transparentní podávání zpráv o našich ambicích v 
oblasti udržitelnosti je klíčem ke sledování pokroku a 
zapojení (budoucích) zaměstnanců.

Každý rok provádíme celopodnikovou analýzu uhlíkové 
stopy, která poskytuje přehled o uhlíkové intenzitě 
našich činností a identifikuje hlavní ohniska našich 
uhlíkových emisí.

Naše analýza uhlíkové stopy ukazuje, že pouze 12 % 
našich emisí uhlíku přímo souvisí s našimi vlastními 
činnostmi (rámec 1 a 2), zatímco 88 % našich emisí 
je nepřímých a pochází z našeho dodavatelského a 
spotřebitelského hodnotového řetězce (rámec 3). Tyto 
nepřímé emise jsou silně ovlivněny naší nejdůležitější 
surovinou, pšenicí.
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Rámec 1 & 2 Rámec 3

2022 20222027 20302039 2050

-30%
-50%

0 0

-25%

2030

Naše cíle v oblasti snižování emisí uhlíku? 
Chceme dosáhnout čisté nuly pro naše vlastní 
uhlíkové emise (rámec 1 a 2) do roku 2039, roku 
našeho 100. výročí, snížením naší spotřeby 
energie a přechodem na obnovitelné zdroje 
energie.

Chceme také dosáhnout čisté nuly pro celý 
náš hodnotový řetězec do roku 2050 tím, že se 
zaměříme na regenerativní pěstování pšenice, 
cirkulární obaly a nulové plýtvání potravinami. 

Plán na snížení emisí uhlíku



planet
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-30% 
do roku 2027

4% 
meziročně

Čistá nula 

do roku 2039

Energy transition 
& reduction

Snížení spotřeby 
energie o

Snížení emisí dle rámce 1 a 2:

Projekt:
LLBG se zavázala snížit svou spotřebu 
energie na technické minimum, neboť 
nejlepší energie je energie, kterou 
nespotřebujeme. Kvůli spotřebě energie, 
které se zkrátka nevyhneme, přejdeme 
v příštích letech na obnovitelné zdroje 
energie.

Ambice:
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Čistá nula 

do roku 2039

Úspěchy:
La Lorraine Polsko přejde v roce 2023 na 
100% zelenou elektřinu, čímž sníží své 
emise v rámci 1 a 2 o 75 % (roční snížení 
emisí uhlíku o 35 000 tun)

La Lorraine Rumunsko získává asi 15 % 
své spotřeby energie ze solárních panelů

Aktualizovaná automobilová politika v 
Belgii povede k plně elektrifikovanému 
vozovému parku do roku 2030
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Wheat & regenerative 
agriculture 

Projekt:
Chceme to nejlepší z přírody pro přírodu. Proto 
aktivně podporujeme posun k udržitelnějšímu 
a regenerativnímu způsobu pěstování pšenice. 
Abychom snížili naši uhlíkovou stopu, neboť 
pšenice je naším hlavním zdrojem emisí CO², 
ale také abychom zlepšili zdraví půdy, zvýšili 
bezpečnost potravin a zajistili kvalitu našich 
produktů.

Ambice:
• Snížit používání hnojiv a optimalizovat 

zemědělské postupy, čímž do roku 2027 
snížíme uhlíkovou stopu pěstování pšenice o 
20 %

• Obnovit zdraví půdy a tak zachytit více 
uhlíku z atmosféry prostřednictvím našich 
pšeničných polí

• Podporovat zemědělce a dodavatele v 
přechodu na regenerativní zemědělství



25

Úspěchy:
Testovací pole pro získání primárních dat 
týkajících se uhlíku u různých odrůd pšenice 
a aplikací hnojiv

Pilotní projekty na získávání udržitelné 
pšenice

Vytváření ekosystémů, ve kterých zemědělci, 
družstva, mlynáři, pekaři, univerzity a 
zákazníci spojují své síly vstříc přechodu na 
udržitelnější zemědělské postupy
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Circular packaging

Chceme dosáhnout
100% cirkularity obalů 
do roku 2025

Projekt:
V LLBG chceme snížit naši ekologickou stopu 
optimalizací našich obalů. 
A to prostřednictvím konceptu „3R“: snížení 
množství (reducing), opětovné použití (reusing) 
a recyklace (recycling).

Ambice:
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75% 
našich obalů
obsahuje recyklované
materiály 

90% 
našich obalů
je recyklovatelných

Úspěchy:

Nové kartonové krabice
La Lorraine 
méně CO2, méně vody,
méně inkoustu a žádné
bělicí produkty 



-50% 
interního
plýtvání 

potravinami
do roku 

2030

-50% 
externího
plýtvání 

potravinami
do roku 

2050
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planet

Zero food 
waste

Projekt:
Zatímco rostoucí populace planety potřebuje 
více jídla než kdy jindy, 40 % všech potravin se 
ztrácí na cestě mezi farmou a vidličkou. V LLBG 
se snažíme o nulové plýtvání potravinami: 
napříč našimi vlastními provozy, na našich 
prodejních místech a na úrovni našich 
spotřebitelů.

Ambice:
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Úspěchy:

Více než 5000 tun 
potravinových přebytků je 
rekuperováno za účelem
bio plynofikace

Too Good To Go@Panos:
téměř 

50 000 ušetřených 
jídel ročně

úspěšná cesta ke snížení 
plýtvání potravinami
v České republice: pouze

7% potravinového odpadu



planet

Přístup k 
dobrému jídlu pro 
každého

Vzdělávání 
Znevýhodněných 
mladých lidí
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Community
Projekt:
LLBG chce dávat zpět místním komunitám, 
ve kterých působí. Abychom náš dopad na 
komunity zvýšili, zaměřujeme se na dva typy 
komunitních iniciativ.

Ambice:
Good Bread for All :
alespoň 1 strukturální komunitní projekt na1 trh 
do konce roku 2025

Atelier La Lorraine :
dva pilotní projekty, které budou spuštěny do 
konce roku 2023
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Více než 20 
iniciativ v oblasti darování potravin
napříč zeměmi

Úspěchy:

V Belgii: 
podpora Habbekrats,
organizace pro prosperitu mládeže

V Rumunsku: 
zahájení partnerství v oblasti vzdělávání
s místními školami pracujícími na
specifických osnovách LLBG



Happy people
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Lepší svět se šťastnějšími lidmi.

Lidé jsou naším nejdůležitějším strategickým aktivem a je naším závazkem
se o ně dobře starat. Na základě našich stávajících platforem pro zapojení 

zaměstnanců jim chceme dát šanci plně rozvinout svůj potenciál.  
Snažíme se vytvářet jednotu mezi šťastnými a zdravými zaměstnanci, kterým se 

daří na bezpečném, inkluzivním a obohacujícím pracovišti.



Úspěchy:
• Od spuštění Akademie LLBG v roce 2018 

jsme zorganizovali více než 250 různých 
školení s více než 1500 zaměstnanci.

• Naše školení „World of Bread“ mělo 
pozoruhodný úspěch a předalo naše 
know-how o výrobě chleba našim 
zaměstnancům. 
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V LLBG máme zavedenu kulturu neustálého 
zlepšování. Naše motto? „Nikdy se nepřestávej učit, 
protože život nikdy nepřestává dávat lekce“. Naše 
Akademie LLBG nabízí pestrý školicí program pro 
motivaci a udržení těch nejlepších zaměstnanců. 
A naším přáním je urychlit naše ambice v oblasti 
celoživotního vzdělávání a rozvoje. Protože když 
rostou naši zaměstnanci, roste i společnost.



Úspěchy:
Zlepšujeme naše bezpečnostní parametry, díky čemuž 
je LLBG bezpečnější místo pro práci:

Četnost nehodovosti 

21,1
Míra závažnosti nehod

0,51
-6% oproti roku 2018 -42% oproti roku 2018
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Bezpečnost našich spolupracovníků je 
nejvyšší prioritou. Proto neusilujeme o nic 
jiného než o pracoviště bez úrazů. A to 
prostřednictvím hodnocení bezpečnosti 
a silného zaměření na prevenci a řízení 
rizik. Samozřejmě nezapomínáme na 
interní bezpečnostní kampaně, interní 
zapojení a bezpečnostní školení pro naše 
zaměstnance.
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Aby mohli zaměstnanci LLBG žít a fungovat co 
nejlépe, musí být ve špičkové fyzické kondici, ale 
také musí mít skvělé duševní zdraví. Proto jsme na 
naši platformu Fit Together přidali sekci o duševní 
pohodě. Prostřednictvím praktických workshopů 
a inspirativních myšlenek se LLBG snaží, aby se její 
zaměstnanci cítili dobře na těle i na duchu.

Úspěchy:
V roce 2022 se naši zaměstnanci dali do 
pohybu a sbírají kilometry s naším programem 
Fit Together, aby vysadili více než 3000 
stromů v Rumunsku.
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Společně chceme oslavit tvrdou práci a angažovanost 
našich spolupracovníků prostřednictvím aktualizovaného 
programu oceňování. Naším cílem je také učinit naše 
pracoviště rozmanitější a inkluzivnější a vytvořit v 
LLBG rodinné prostředí, kde se každý cítí jako doma. 
Prostřednictvím podpory obětem katastrof v naší 
komunitě a darů humanitárním organizacím spojujeme 
své síly, abychom se o sebe navzájem starali. Výsledek: 
šťastná a hrdá parta LLBG.

Úspěchy:
• Podporujeme rozmanitost a jsme hrdí 

na 64 různých národností, které s námi 
spolupracují.

• Naše celopodnikové zastoupení žen je 
36 %, z toho 33 % jsou manažerky.

• Vytvořili jsme Fond solidarity LLBG, který 
věnuje 100 000 EUR na podporu obětí 
krize na Ukrajině
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Věříme, že dokážeme udržet náš růst a zároveň se posouvat vstříc lepšímu světu,
napříč generacemi a bez hranic. Stoupat výše díky udržování nízké ekologické

stopy. S jasnými cíli pro budoucnost a silným odhodláním dělat věci lépe již dnes.
S našimi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a rodinnými akcionáři dosáhneme čisté nuly. 

Takto společně upečeme lepší svět.. 



Baking a better world together
#sustainably



Nechte se inspirovat 
našimi videy o 

udržitelnosti.

Přidáte se k nám na cestě za lepším světem?


