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egészségéért: tegyünk együtt érte! 

Vállalati példák: miért érdemes a 

kezdeményezéshez csatlakozni? 
 

  Palotás Gábor 2015.04.16. 



Miért lehet érdemes csatlakozni? 

…mert a vállalat értékrendje eleve 

illeszkedik egy ilyen kezdeményezéshez, 

 

…mert további előnyöket vár tőle. 

 

   



Korábbi példák 1. 

 

 

   

2007: magyar piacon elsőként egy teljes bébiétel termékcsalád 

 

• hozzáadott cukor mentes 

 

• allergén mentes 



Korábbi példák 2. 

 

 

   

2000-es évek: teljes ételízesítő (dresszing) termékcsalád – 

majonéz, mustár, ketchup, salátaöntetek 

 

• tartósítószer mentesek 

 



Korábbi példák 3. 

 

 

   

2000-es évek: hagyományos ételízesítő termékcsalád – 

paprika-, hagymakrémek 

 

• Na-benzoát mentesek 

 



Legújabb fejlesztések 

 

 

   

K’enni Jó zöldségkrém termékcsalád 

 

• likopin és egyéb karotinoidok 

• rostforrás 

• E-vitamin 

• omega 3/6 arány 

 

 

 

 



Együttműködés potenciális előnyei 

 

 

   

• erők egyesítése, hatékonyabb kommunikáció  

• szabályozottság, vállalt célok nyomonkövethetősége, 

hitelesség 

• oldhatók az élelmiszeriparról a médiában időnként 

közvetített negatív előítéletek 

• a fogyasztók figyelme jobban ráirányítható az egészséges 

táplálkozás és a rendszeres mozgás, sportolás egyidejű 

fontosságára 



Vállalásaink 

 

 

   

1. Hozzásegítjük fogyasztóinkat a nemzetközi táplálkozási ajánlások szerinti sóbevitel 

fokozatos eléréséhez. 

2. Hozzásegítjük fogyasztóinkat az életkoruknak és fizikai aktivitásuknak megfelelő, 

optimális mennyiségű kalóriabevitelhez. 

3. Hozzásegítjük fogyasztóinkat a nemzetközi táplálkozási ajánlások szerinti telített zsírbeviteli 

mérték eléréséhez. 

4. Termékeink 80%-ában a zsírtartalom részlegesen hidrogénezett növényolajból származó 

transzzsírsav szintjét 2019. december 31-ig 1,5 % alá csökkentjük. 

5. Előrecsomagolt termékeink 75 %-án (a kötelező tápértékjelölési előírásokon túlmenően) 2017. 

december 31-ig feltüntetjük az egy adagban található tápanyag és energia-tartalom 

mennyiségeket, valamint a referencia beviteli értékhez viszonyított százalékos értékeket. 

6. Termékeinket felelős módon, az ún. EU Pledge rendelkezései szerint reklámozzuk. 

7. Tévéreklámjainkban, termékeink címkéjén és egyéb a termékekhez köthető módon aktív 

életmódra felhívó üzenetet helyezünk el. 

8. Támogatjuk és ösztönözzük az aktív életmód népszerűsítését szolgáló programokat és 

kezdeményezéseket. 

9. Egyéb vállalásaink 

- Reformuláció 
- Új termékek 
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Vállalásaink 

 
 

   



Köszönjük a figyelmet! 
 

   


