
HÄKITTÖMIEN KANANMUNA-
TUOTTEIDEN VALIKOIMA 
ON LAAJENTUNUT

Reilusti munaa.



KÄYTTÖÄ HELPOTTAVIA HÄKITTÖMIÄ  MUNA-
TUOTTEITA ON TARJOLLA JO LAAJA VALIKOIMA
Kananmunien alkuperä kiinnostaa yhä useampia. Suurin trendi on siirtyminen 
häkittömien vapaan kanan munien eli lattiakananmunien käyttöön. Vähittäis-
kaupassa vapaan kanan munien myynti on kasvanut noin 12 % volyymissä ja 
virikemunien myynti laskenut noin 7 % (Nielsen Homescan 10/2019). 
Kuluttajat haluavat yhä useammin tietää raaka-aineiden alkuperän myös 
kodin ulkopuolella ruokaillessaan ja tehdä vastuullisia valintoja. Uusilla 
häkittömillä kananmunatuotteilla on entistäkin helpompaa vastata heidän 
tarpeisiinsa. Samalla voi sujuvoittaa ja nopeuttaa aikaa vieviä työvaiheita, kun 
valitsee esimerkiksi valmiit massat tai valmiiksi keitetyt kuoritut munat.

MITÄ HÄKITTÖMYYS TARKOITTAA?
Eri tuotantotavat takaavat kanoille lainmukaiset elinolosuhteet ja ravinnon. 
Tuotantotavoista kolme on häkittömiä:
Lattiakanojen munia myydään vapaan kanan munat -nimellä. Kanat voivat 
liikkua vapaasti lattialla, nokkia, kuopia ja kylpeä pehkussa sekä munia pesiin. 
Kanalassa on orsia ja kanoja enintään yhdeksän neliömetrillä. Myös ruokinta-, 
juoma- ja pesätilalle on tarkat mitoitusvaatimukset.
Ulkokanat ovat lattiakanoja, joilla on ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus. Ulko-
na kanoille on tarjolla laidunalue sekä tuulelta ja sateelta suojaava terassi. 
Luomumunia munivat kanat elävät lattiakanaloissa, joiden tuotantoa säätelee 
Euroopan neuvoston asetus maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotan-
totavasta. Suurimmat erot tavallisiin lattiakanoihin verrattuna ovat kanojen 
ulkoilumahdollisuus, suurempi tila sekä ruokinta luomurehulla.

HÄKITTÖMÄT KUORIMUNAT
Kaikki kuorikananmunamme tulevat 
suomalaisten perheiden kotitiloilta. 
Ne on lajiteltu tarkasti koon ja laadun 
mukaan, jotta asiakkaille lähtevät 
munat ovat kestäviä ja korkealuok-
kaisia.

GTIN nimi  ME PMY
6431005911802 Kultamuna kananmuna irto L 180 kpl, 12,3 kg, vapaa 1 ltk

6431005071803 Kultamuna kananmuna irto S 180 kpl, 8,64 kg, vapaa 1 ltk

6431008904320 Kultamuna luomu kananmuna irto S 90 kpl, 4,32 kg 1 ltk

HÄKITTÖMÄT MUNAMASSAT
Valmiit kananmunamassat sekä kel-
tuais- ja valkuaismassat helpottavat 
käyttöä ja säästävät reippaasti aikaa 
silloin, kun ateriat valmistetaan koko-
naan itse. Voit käyttää niitä kaikkiin 
niihin ruokalajeihin, missä käytetään 
rikottuja munia. Massoja on tarjolla 
tuoreena sekä pakasteena.

GTIN KUPA nimi ME PMY
6419218312319   DAVA 5 kg vapaa LL munamassa 1 ltk

6419218111127   DAVA 10 kg vapaa kananmunamassa 1 ltk

6419218312159 6419218012158 DAVA 6 x 1 kg vapaa LL kananmunamassa 6 plo

5701607588971 5701607216867 DAVA 6 x 1 kg vapaa LL keltuaismassa 6 plo

5701607585789  5701607214627 DAVA WhitePRO 6 x 1 kg vapaa valkuaismassa 6 plo

5701607585987 5701607214825 DAVA WhitePRO 10 x 220 ml vapaa valkuaismassa 10 plo

6419218311152 6419218301153 SCRAEGG luomumassa 6 x 1 kg, pakaste 6 plo

   DAVA 5 kg Luomumunamassa, pakaste   1  ltk

Reilusti munaa.

ENNAKKO-
TILAUSTUOTE



DAVA Foods Finland Oy
www.davafoods.fi
p. 02 214 420

OTA YHTEYTTÄ:
Milla Osmala
Asiakaspäällikkö, Horeca
Puhelin 050 549 9044
milla.osmala@davafoods.fi
Jarmo Hostila
Aluepäällikkö, Öljyt
Puhelin 044 305 0601
jarmo.hostila@davafoods.fi

Saatavana häkittömänä myös mm. paistettuja munia, kananmunapihvejä 
ja munakokkelia. Tutustu koko laajaan valikoimaamme osoitteessa
www.davafoods.fi ja kysy lisää!

HÄKITTÖMÄT KEITETYT 
JA KUORITUT MUNAT
Keitetyt ja kuoritut munat ovat käyt-
tövalmiita ja tasalaatuisia. Ne sopivat 
mm. leipiin, salaatteihin ja pinaatti-
keittoon. Ne on pakattu suojakaasuun 
ilman nestettä. Dynopakkaukset ovat 
GN-mitoitettuja 1/6 ja 1/2.

GTIN KUPA nimi ME PMY
6419218012783 6419218312784 DAVA 4 x 1 kg vapaa keitetty kuorittu muna 4  dyno

6419218012790 6419218212794 DAVA 4 kg vapaa keitetty kuorittu muna 2 dyno
ENNAKKO-

TILAUSTUOTE

Reilusti munaa.

HÄKITTÖMÄT VALMIIT TUOTTEET
Valmiit tuotteet tarjoavat helppoutta 
ja ajansäästöä ruoanvalmistukseen, 
kun ruokalaji tai sen osa on jo valmiina.
Mm. omeletin voit sulattaa ja tarjoilla 
sen kylmänä tai lämmitettynä halua-
miesi lisukkeiden kanssa. Monipuo-
lisuutta saat täyttämällä sen esim. 
pekonilla ja salaatilla tai katkaravuilla 
ja kasviksilla.

GTIN KUPA nimi ME PMY
6419218212442  DAVA 40 x 100 g laktoositon omeletti 1 ltk


