
Beszámoló az ÉFOSZ vállalások teljesüléséről 

az Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt.-nél 

 

Vállalásainkkal kapcsolatban az előző évhez képest a következő előrelépések történtek: 

- Vállaljuk, hogy 2016 év végére (azaz egy évvel korábban a fő vállaláshoz 

képest) a kiskereskedelmi forgalomban kapható termékeink 95%-án 

megvalósítjuk a referencia beviteli értékeket. 

A kiskereskedelemben forgalmazott termékeink, két termék (Étkezési búzakorpa és Étkezési 

búzacsíra) kivételével már most megfelelnek a vállalásnak, mivel a csomagolásukon a 

kötelező tápérték információn túl feltüntetjük az egységnyi termék tápérték viszonyszámait 

a referencia beviteli érték százalékában. Legtöbb termékünk csomagolásán, amennyiben a 

méret arra lehetőséget adott nem csak a csomagolás oldalán, táblázatos formában, hanem a 

fő látómezőben, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően piktogrammal is jelöljük a tápérték 

információkat, megkönnyítve ezzel a vásárlók tájékozódását. (lásd mellékelt ábra) A kivételt 

képező két termék esetében folyamatban van az új, korszerűbb csomagolóanyag kiválasztása 

és a csomagolás megtervezése, amely már szintén a vállalt információtartalommal fog 

megjelenni, várhatóan 2016 elején.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Vállaljuk, hogy honlapunkon 2015 év végére minden termékünkre (webshop) 

közzétesszük a kiskereskedelemi forgalomban kapható termékeink 

megjelenítésekor – a jogszabályban előírt tápérték-adatokon felül – 

feltüntetjük az egy adagra vonatkozó tápérték-információkat, továbbá a 

referencia beviteli értékhez viszonyított %-os értékeket, hogy hozzásegítsük 

fogyasztóinkat a kiegyensúlyozott, változatos étrend összeállításához. 

Weblapunk jelenleg még nem tartalmazza minden termékünk tápérték információit, de a 

tartalmakat folyamatosan frissítjük és az év végére, a vállalt határidőre teljesül ezen 

vállalásunk is. (a mintát lásd az alábbi képen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az EU Pledge aláírásával elköteleztük magunkat, hogy termékeinket felelős 

módon reklámozzuk. 

Ezen vállalásunk maradéktalanul teljesült az előző beszámoló óta eltelt időszakban is.  



- 2015 végéig minimum 5 olyan terméket fogunk kifejleszteni, amelynek 

táplálék fogyasztás szempontjából kedvezőbb hatása van az aktív életmódot 

folytató fogyasztók számára (pl. teljes kiőrlésű termékek, tönköly, zab stb.) 

Az elmúlt időszakban a következő termékeket vezettük be, amelyek a reform táplálkozásban, 

az aktív életmódot folytató fogyasztók étkezésében fontos szerepet tölt be, illetve a 

táplálkozástudomány legfrissebb eredményei alapján fogyasztásuk jótékony hatással bír. 

Ezek a termékek a következők: Fehér tönkölydara, Teljes kiőrlésű tönkölydara, Zabliszt, 

Zabpehelyliszt, Apró szemű zabpehely, Nagy szemű zabpehely (lásd a mellékelt fotót) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lehetőség szerint partnereink által szervezett rendezvényeken, részvételünk esetén, az 

aktív életmódot támogató termékeinkkel fogunk részt venni. 

2015 januárjában szponzorként vettünk részt a XV. Renault kupa síversenyen. Az egyes 

kategóriák díjazottjai számára vezérigazgatónk nyújtotta át a termékeinkből összeállított 

ajándékcsomagok átvételére jogosító dokumentumokat. A termékcsomagok összeállításakor 

figyelembe vettük az aktív életmódot folytatók táplálkozási igényeit és az azt támogató 

termékekkel ajándékoztuk meg őket. 

(A beszámolót és fotó dokumentációt lásd a mellékletben.) 


