


MUNAX TÄNÄÄN

• Perustettu 2003 

• Omistajana kolme kananmunantuottajaa
• Näkyy arvoissa – tiedetään mitä tarkoittaa onnellinen eläin ja hyvinvoiva tila

• Oma tuotekehitysyksikkö
• Uusia innovatiivisia tuotteita kuluttajille ja Food Service -puolelle. 
• Saadaan monipuolistettua kananmunavalikoimaa 

• Oma myynti- ja markkinointitiimi
• Nopeutta, tehokkuutta ja tuloksia. 
• Tukea kaupan myyntiä

• Laite- ja tehdasinvestoinnit
• 13. laajennus menossa

• Tehdas pyörii kolmessa vuorossa

• Töissä 77 henkilöä

• 60 sopimustuottajaperhettä – kananmuna on suomalainen aito tuote! 
 rahat palautuvat takaisin Suomalaiseen maatalouteen



VUOSI 2015 – KASVUN VUOSI

Proegg Smoothie
laseeraus 1.2.2015

Danaeg vähemmistö
osakkaaksi 16.4.2015

Sertifikaatti
23.6.2015

Vuoden Tuote

Varsinais-Suomessa 
19.8.2015

Tuottava Idea 
tunnustus
28.8.2015

Laitilan Munavoi 
lanseeraus 
1.9.2015

Vuoden Yrittäjä
Varsinais-Suomessa

17.10.2015

Vuoden 
vakkasuomalainen

8.12.2015

Liikevaihto kasvoi 
35 %



KANANMUNAT

• Joka kolmas Suomessa tuotettu kananmuna pakataan Laitilassa
 Laatu- ja toimitusvarmuus huippuluokkaa

• Salmonellanäytteitä päivittäin

• Uusi pakkauskone 03/2012 missä UV-desinfiointi ensimmäisenä Suomessa

• FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti,
joka ohjaa jokapäiväistä toimintaa taatakseen turvallisia elintarvikkeita

• Kattava valikoima munavalmisteita vähittäiskaupalle, 
teollisuudelle, leipomoille ja HoReCa-sektorille

• Pohjois-Euroopan ainoa tetrapakkauslaitteisto



7.



VÄLIPALALLA ON 

MERKITYSTÄ! 

Kaikki tuotantomuodot saman brändin alta
myös Ulkokanojen munat ja luomukananmunat!

Laitilan Kanatarhan Munavoi

Laitilan valmiiksi kypsennetty Valkuainen – pätkämuna!

Nestemäinen Valkuainen 
leivontaan, puuroon, smoothie

Laitilan smoothie Omena-vanilja 
Mustikka-mustaherukka

Valkuaisjauheet



TUOTTEET 

AMMATTIKEITTIÖ

Maidoton kokkeli



UUTTA JA 
ERILAISTA

UUTTA JA ERILAISTA 

MYYNNIN KASVUA

/Laitilankanatarha
@laitilankanatarha
/Lkanatarha



Lisa Savola
puh. 050 3428668| lisa.savola@munax.fi

Linkedin: Lisa Savola



TUTKIMUKSIA

• Tanskalaiskuluttajien ostosvalinnoissa 
hinnan merkitys on tutkimuksen mukaan 
vähentymässä. #hinta #maku #tuoreus 

• I 2011 spillede prisen den største 
rolle for, hvilke fødevarer der endte i 
kurven, hos 27 pct. af danskerne. 
Fem år senere, i 2015, er det faldet 
til 19 pct. Det viser en repræsentativ 
befolkningsundersøgelse lavet af 
Norstat for Landbrug & Fødevarer. 
Dermed er det stadig den vigtigste 
faktor for forbrugerne, men ikke så 
vigtig som den plejede at være.



Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Turun yliopisto – välipalatutkimus 2.12.2015-‐-10.1.2016


