Vállalásaink
1. Hozzásegítjük fogyasztóinkat a nemzetközi
táplálkozási
ajánlások
szerinti
sóbevitel
fokozatos eléréséhez.
2. Hozzásegítjük fogyasztóinkat az életkoruknak
és fizikai aktivitásuknak megfelelő, optimális
mennyiségű kalóriabevitelhez.

Kezdeményezésünket
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
is támogatja.

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.
10. Szakmai Szövetségek vállalásai.

Élelmiszeripar a fogyasztókért tegyünk egy ütt érte!

További információkért keressen minket
alábbi elérhetőségeinken:
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Tel: +36 1 889 61 59
E-mail: vallalasok@efosz.hu

www.egyuttafogyasztokert.hu

Az ÉFOSZ kezdeményezése lehetőséget ad
a hazai élelmiszer-feldolgozók számára,
hogy
önkéntes
vállalásokhoz
csatlakozzanak, amelyek a fogyasztók
egészséges, aktív életmódjának és
kiegyensúlyozott táplálkozásának előmozdítását szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak
a népegészségügyi mutatók javulásához.
Hiszünk
abban,
hogy
e
célok
megvalósítása
kizárólag
valamennyi
érintett közreműködésével, társadalmi
összefogással lehetséges.
Reméljük, hogy minél nagyobb számban
csatlakoznak kezdeményezésünkhöz azok
a vállalkozások és szakmai szervezetek,
amelyek egyetértenek a célokkal és saját
rendelkezésre álló eszközeikkel és lehetőségeikkel tevékenyen szeretnének közreműködni a hazai népegészségügyi
helyzet javításában.

Csatlakozzon Ön is!

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
(ÉFOSZ), mint a hazai élelmiszeripar képviselője
elsődleges
céljának
tekinti,
hogy
a
magyarországi élelmiszeripari vállalkozások a
magyar és az európai fogyasztókat kiváló
minőségű, biztonságos és ízletes élelmiszerekkel
lássák el.
Tagvállalataink az elmúlt évtizedben sokat tettek
azért, hogy termékeik megfeleljenek a
legszigorúbb minőségi-, és élelmiszerbiztonsági
követelményeknek, valamint a fogyasztók
változó igényeinek. Folyamatos fejlesztéssel
jelentősen bővítették a magyar fogyasztók
kiegyensúlyozott
táplálkozását
segítő
választékukat: a hagyományos hazai ízek és
termékek mellett egyre több kalóriaszegény és
kalóriamentes változatot is kínálnak, emellett
fokozatosan elkezdték termékeik só és transzzsír
tartalmának csökkentését is.

Csatlakozók
Bonafarm Csoport- Pick Szeged Zrt.
Bonafarm Csoport- Sole Mizo Zrt.
Bonbonetti Choco Kft.
Bunge Zrt.
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
Detki Keksz Kft.
Eispro Kft.
Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt.
Frieslandcampina Hungaria Zrt.
Hungerit Zrt.
Intersnack Magyarország Kft.

Hiszünk abban, hogy a fogyasztók jövőbeni
igényeit csak további termékfejlesztéssel,
folyamatos innovációval és példamutató
gyakorlatok megosztásával lehet kielégíteni, és
ugyanez az út vezet a magyarországi
élelmiszeripar versenyképességének javulásához
is.

Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital
Szövetség

Az önszabályozás eszközével élve ezért az ÉFOSZ
vállalásokat
fogalmazott
meg,
amelyek
hozzájárulhatnak a magyar fogyasztók sokszínű
és kiegyensúlyozott táplálkozásához, egészségi
állapota javításához, ösztönözhetik őket az aktív
életmód folytatására és egyúttal hozzájárulnak a
népegészségügyi mutatók javulásához.

Mirelite Mirsa Zrt.

A kezdeményezés 2014 tavaszán jött létre, az
első évben 25 csatlakozó összesen 75 vállalást
tett.

Princz Györgyi egyéni vállalkozó

Magyar Édességgyártók Szövetsége
Magyar Húsiparosok Szövetsége
Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetség
Magyar Pékszövetség
NAPONTA Élelmiszerkereskedelmi Kft.
Natura Margarin Kft.

A csatlakozás menete
A felsorolt önkéntes vállalások bármelyikéhez
konkrét, nevesített és számon kérhető vállalással,
illetve új vállalás megalkotásával is csatlakozhat
minden magyarországi élelmiszer-feldolgozó
vállalkozás, illetve szervezet. A csatlakozók
kötelesek évente jelentést tenni a nyilvánosság
felé
az
egyedi
vállalásában
foglaltak
teljesítéséről.
A csatlakozni kívánó vállalkozás képviselője
e-mail-en beküldi az ÉFOSZ Igazgatóságára a
kitöltött csatlakozói adatlapot, amely elérhető
honlapunkon.
Az Értékelő Bizottság a versenyjogi szabályok
betartásával megvizsgálja, hogy az adott vállalás
megfelel-e a felhívás szellemének és a
csatlakozási feltételeknek. Az Értékelő Bizottság
5 főből áll, részt vesz benne az ÉFOSZ három
tisztségviselője, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének képviselője, valamint a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakembere.
A csatlakozott vállalkozások évente egyszer,
szeptember 15-ig jelentést tesznek az ÉFOSZ
számára a tett vállalás előrehaladásáról. Az
ÉFOSZ rendszeresen beszámol a nyilvánosság,
valamint a döntéshozók számára a megelőző
évben tett vállalások teljesüléséről.

Nestlé Hungária Kft.
Piszkei Öko Kft.
Unilever Magyarország Kft.
Univer Product Zrt.

A csatlakozás ingyenes!

