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• Privátní značky – 80 % sortimentu 

• Definujeme požadovanou kvalitu a složení výrobků  

• Úzce spolupracujeme s dodavateli

• Čerstvé potraviny, potraviny pro zdravou výživu, potraviny v BIO kvalitě

• Uzeniny bez strojně odděleného masa od roku 2015 

• Potraviny pro zvláštní výživu - bezlepkové potraviny, se sníženým obsahem laktózy, 

veganské 
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Co pro nás znamená kvalita? 



• Společenské aspekty

• Bezpečnostní aspekty

• Úprava složení
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Odpovědná tvorba sortimentu



Udržitelný původ surovin

Certifikáty zaručují dodržování standardů trvalé udržitelnosti, ochrany životního 

prostředí a dodržování sociálních standardů při pěstování a výrobě. 
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Udržitelný původ surovin | Cíle

• Kakao - certifikace u 100 % výrobků do konce roku 2020

• Káva - certifikace u 50 % výrobků do konce roku 2022

• Čaj - certifikace u 100 % výrobků do konce roku 2022

• Palmový olej

potraviny - segregovaný palmový olej u 100 % výrobků do konce roku 2022

 „nepotraviny“ - 100% certifikace dle modelu hmotnostní bilance do konce roku 2020
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Udržitelný původ surovin | Cíle

• Čerstvá vejce – pouze vejce nosnic z bezklecových chovů do konce roku 2025 

• Vejce jako složka potravin- pouze vejce nosnic z bezklecových chovů do konce roku 2025 

• Ryby a produkty z ryb a mořských živočichů - certifikace MSC nebo ASC většiny produktů ze 

stálého sortimentu do roku 2020

• Konzervy s tuňákem – certifikace Dolphin Safe 
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Bezpečnost potravin | Závazky

• Limity pod úrovní zákonných předpisů / nebo vlastní limity tam, kde v 

současné době neexistují žádné zákonné předpisy

• Akrylamid 

• Alkaloidy

• Přípravky na ochranu rostlin (pesticidy)

• Minerální oleje (MOSH/MOAH)
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Bezpečnost potravin | Akrylamid

Legislativa:  

• žádné závazné, pouze tzv. porovnávací hodnoty pro obsah akrylamidu ve vybraných skupinách 

výrobků  

Bramborové lupínky 

Porovnávací hodnota:  750 mikrogramů/kilogram

Lidl:      263 mikrogramů/kilogram (o 65 % méně)
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65 %



Bezpečnost potravin | Pesticidy

1. Prokázaný obsah rezidua jednoho druhu pesticidu smí činit maximálně jednu 

třetinu zákonného limitu.

2. Počet prokázaných reziduí účinné látky je zde omezen na maximálně pět látek.

3. Suma procentuálního využití zákonem daného maximálního obsahu všech 

reziduí účinných látek činí maximálně 80 %. 

4. ARfD max 100%
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Složení potravin

Do roku 2025 snížíme průměrný obsah přidaného cukru a soli 

v potravinách o 20 %
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20 %



Složení potravin | Cukr 

Redukce obsahu přidaného cukru u 77 produktů od českých dodavatelů

Snídaňové cereálie

Jogurty/jogurtové nápoje

Dezerty

Zmrzlina

Sladké pečivo

Sladké pomazánky na chléb

Sladkosti pro děti

Omáčky (kečup atd.)

Nealkoholické nápoje
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77



Složení potravin | Příklady 

Úprava receptury, redukce přidaného cukru o 17,29 %
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17 %

11,0 %

13,3 %



Složení potravin | Sůl 

Zredukovali jsme obsah přidané soli u 29 produktů od českých dodavatelů

Chléb a bílé pečivo
Polévky
Uzeniny
Snacky

Hotová jídla a pizzy
Slané pochutiny 
(slané pečivo, chipsy
atd.)
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29



Složení potravin | Příklady

Úprava receptury, redukce soli o 17,4 %
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17 %

2,30 %

1,90 %



Složení potravin | Příklady
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Úprava receptury, redukce soli o 92,5 %

92 %

0,38 %

0,03 %



Složení potravin | Barviva, aromata, konzervanty

• Upouštíme od umělých barviv.                                                                     

• Upřednostňujeme barvicí potraviny.

• V co největší míře upouštíme od používání umělých aromatických látek.

• Na základě dokumentu Zásady odpovědné tvorby sortimentu jsme vytvořili 
klasifikaci barviv a aromat – cílem je nahradit všechny nežádoucí (červeně 
označená) aromata a barviva
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Složení potravin | Barviva, aromata, konzervanty
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Složení potravin | Příklady
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Úprava receptury, použití barvících 

potravin a ovocných šťáv



Složení potravin | Příklady

Úprava receptury, odstranění umělých sladidel

odstředěné mléko, pitná voda, modifikovaný škrob, 
citronová šťáva z koncentrátu, extrakt z vanilky, 

zahušťovadla: pektin, xanthan; regulátory kyselosti: 
citronany vápenaté, kyselina citronová; přírodní 

smetanové aroma, mleté vanilkové lusky, mlékárenské 
kultury, mikrobiální syřidlo, 

sladidla: aspartam, acesulfam K

80 % odstředěné mléko, 20 % ochucující složka (pitná 
voda, cukr, koncentrát z citronu a světlice barvířské, 0,02 

% vanilkový extrakt, 0,1 % vanilkové lusky, aromata), 
mlékárenské kultury
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Více informací:

https://spolecnost.lidl.cz/nase-odpovednost/sortiment-na-ceste-k-lepsimu-zitrku
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Q&A

https://spolecnost.lidl.cz/nase-odpovednost/sortiment-na-ceste-k-lepsimu-zitrku

