
Tárgy: Re: Emlékeztető: vállalások beszámoló (határidő: 2015. szeptember 15.)
Feladó: Gidófalvyné Tőzsér Zsuzsanna <gidofne@hungerit.hu>
Dátum: 2015.09.11. 11:02
Címze�: ÉFOSZ - Vörös A4la <vorosat@efosz.hu>
CC: Mária Tóthné Kecskés <kecskes@hungerit.hu>, Károly Tar <tar.karoly@hungerit.hu>

Tisztelt Vörös Attila!
 
Küldöm a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.  anyagát.
 
1.      Kérjük röviden mutassa be, hogy a vállalat miért tarto�a fontosnak a kezdeményezéshez

történő csatlakozást.

 

A HUNGERIT vezetése által megfogalmazo= vállala> célok közül az egyik:
MINÉL TÖBB ELÉGEDETT VEVŐ.

E  cél  megvalósítása  érdekében  folyamatosan  tenni,  fejlődni  kell.  A  kezdeményezéshez  történő
csatlakozást azért tarto=uk fontosnak, mert úgy gondoltuk, hogy ezzel

segíteni tudjuk fogyasztóinkat - a termékeink csomagolásán szereplő plusz információkkal - , hogy
meg  tudják  becsülni  termékeink  relaHv  hozzájárulását  a  napi  tápanyagbevitelhez,  a
kiegyensúlyozo=, változatos étrend összeállításában, továbbá lehetőséget biztosítunk a termékek

tápanyagtartalmának összehasonlítására.

az együ=működéssel támogatni tudjuk a népegészségügyi és a szerveze> célokat.

 
2.    Kérjük ismertesse a vállaláshoz köthető eredményeket (ld. a számszerűsíthető adatokra vonatkozó len'

kérdéseket)  (kitérhet  arra  is,  hogy  ösztönzőleg  hato�-e  a  vállalat  termékfejlesztési  tevékenységére  a

kezdeményezéshez való csatlakozás, vagy változo�-e a termék-filozófia, weblink, dokumentum csatolható)

 

Gyorsfagyaszto=,  panírozo=,  készresütö=  VALDOR  márkanévvel  elláto=  termékeink
csomagolásán a tápértékjelölési értékek melle= feltűntetjük a referencia beviteli értékeket is.
Azért vállaltuk az előre csomagolt VALDOR panírozo= termékeink csomagolásán az önkéntes élelmiszer-
jelölés alkalmazását, mert i= biztosítható  a  fogyasztó  számára  megfelelő  méretű,  könnyen olvasható
betűméretű feliratozás.

 2014.  július  15-től  -  a  vállalás  kezdetének  időpontjától  -  az  alábbi  termékek  a  vállalásnak
megfelelő jelöléssel kerülnek kereskedelmi forgalomba (csomagolásfotók mellékelve):

1.      VALDOR natúr baromfi érmék 1000g
2.      VALDOR baromfi hamburger 450g
3.      VALDOR PANI baromfivagdalt 1000g
4.      VALDOR PANI baromfivagdalt 500g
5.      VALDOR sajtos korong 1000g
6.      VALDOR saj=al töltö= pulykamell 800g
7.      VALDOR baconnal és saj=al töltö= pulykamell 800g
 

3.      Kérjük adjon leírást arról, hogy a következő évben a vállalat miként tervezi folytatni a

vállalásban megfogalmazo� célok elérését.

Új VALDOR panírozo= termék esetében csak a vállalásnak megfelelő jelölésű termék kerül
forgalomba,  illetve  meglévő  termékeink  csomagolásán  a  VALDOR  gyorsfagyaszto=,
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panírozo= termékeink 100%-án 2017. december 31-ig feltüntetjük a
kötelező tápértékjelölési  előírásokon  túlmenően  a 100g termékben található  tápanyag és

energia-tartalom  mennyiségeket,  valamint  a  referencia  beviteli  értékhez  viszonyíto=
százalékos értékeket.

Üdvözlettel:

        Gidófalvyné Tőzsér Zsuzsanna
         minőségügyi főov.

        tel.:     63/ 510 - 586
  fax.:    63/ 510 - 588
  mobil:  30/260 51 59
  e-mail: gidofne@hungerit.hu

----- Original Message -----
From: ÉFOSZ - Vörös Attila
To: Dr. Molnár Kálmán ; Balint Oldal ; agandok@coca-cola.com ; Werli József ;
Daniel.Nyeste@frieslandcampina.com ; Csonka Endre ; Nagy Adrien ; Szekeres István ; Sánta Sándor ; Kiss
Beáta ; Gidófalvyné Tőzsér Zsuzsanna ; Palotás Gábor (gabor.palotas@univer.hu) ; Dr. Tompa Gábor ; Szabó
Gábor ; Benke Anna Édességgyártók ; csehlaszlo63@gmail.com ; Mostisch Martina - HÚSSZÖVETSÉG Titkárság
; Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség ; Éder Tamás ; peter.grosz@eispro.hu ;
wundele.k@cerbona.hu ; Anna Najdenova ; Mucska Péter ; Szautner Péter ; Dr. Losó József ; Magyar József ;
Molitórisz Károly ; Csalári Judit ; Révné Stelczámer Csilla
Cc: ÉFOSZ - Szöllősi Réka ; ÉFOSZ - Pauer István
Sent:  Monday, August 31, 2015 11:28 AM
Subject:  Emlékeztető: vállalások beszámoló (határidő: 2015. szeptember 15.)

Kedves Kollégák!

Szeretnénk emlékeztetni az "Együ= a fogyasztókért" kezdeményezésünk keretében vállalásokat
tevő kedves tagjainkat, hogy az első éves beszámolóhoz 2015. szeptember 15-ig várjuk a
vállalkozások részéről kitöltö= kérdőíveket.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a kérdőívekkel kapcsolatban, természetesen örömmel
válaszolunk, segítünk!

Továbbra is várunk minden olyan, a vállalások céljával kapcsolatba hozható dokumentumot,
hivatkozást, képet, filmet, amelyet a kezdeményezés honlapjára feltehetünk (tudósítás
sporteseményekről, családi napról stb.).

Együ=működésüket előre is köszönjük!

Üdvözle=el,

Vörös Attila
szövetségi titkár
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
1034 Budapest,Bécsi út 126-128.Tel: +36-1/889-6159
mobil: +36-30/860-2621
www.efosz.hu 

2015.06.30. 16:15 keltezéssel, ÉFOSZ - Szöllősi Réka írta:
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Kedves Kollégák, >sztelt "vállalások" kapcsola=artók!

Közeleg az "Együ= a fogyasztókért" elnevezésű kezdeményezésünk első éves
beszámolójának ideje. Ezért az ÉFOSZ elnökség korábbi határozatának megfelelően szíves
kitöltésre mellékelten küldöm a csatlakozo= vállala> beszámolók elkészítésének
megkönnyítése és egységesítése céljából készíte= kérdőívet.

Kérjük, hogy a beszámolókat legkésőbb 2015. szeptember 15-ig számunkra megküldeni
szíveskedjenek, olyan formában és adatokkal, amelyek publikus megjelentetését vállalni
tudják a vállalások honlapján.

A kérdőívvel, a beszámolóval  kapcsolatban felmerülő bármely kérdésre örömmel
válaszolunk és segítünk, amiben csak tudunk.

Várunk emelle= minden olyan, a vállalások céljával kapcsolatba hozható dokumentumot,
hivatkozást, képet, filmet, amelyet a kezdeményezés honlapjára feltehetünk (tudósítás
sporteseményekről, családi napról stb.).

A beszámolók alapján előre láthatólag szeptember végére elkészítjük az összesíte=
beszámolót, amit a kezdeményezés működési elveiben foglaltak szerint az ősz folyamán
kommunikálni fogunk a döntéshozók és a szélesebb közvélemény számára.

Együ=működésüket megköszönve, üdvözle=el:

Szöllősi Réka
ügyvezető igazgató
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
+3630/860-2604
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Mellékletek:

Valdor_SP.jpg 52,4 KB

Valdor_SBP.jpg 54,5 KB

Valdor_sajtos_korong.jpg 59,5 KB

naturerme.pdf 1,5 MB

baromifi.pdf 1,4 MB

baromfivag_500g.pdf 1,5 MB

baromfivag_1kg.pdf 1,5 MB
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