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KÉRDŐÍV AZ ÉFOSZ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ 
CSATLAKOZOTT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 

 

1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a vállalat miért tartotta fontosnak a 
kezdeményezéshez történő csatlakozást. 

Számos esetben a gluténérzékenységgel együtt jár a cukorbetegség. A 
mindennapos gluténmentes étrend önmagában is nagy körültekintést igényel 
cukorbeteg lisztérzékenyek számára pedig különösen nehéz a garantáltan 
gluténmentes termékek beszerzése amellett, hogy a szénhidrát bevitelt is 
kontrollálni kell.  Másik fontos szempont az volt, hogy a mai rohanó világban 
rengeteg felesleges szénhidrátot fogyasztunk. Ebből a szempontból is 
szeretnénk egészségsebbé tenni a gluténérzékenyek életét. Ennek érdekében 
keressük a legjobb édesítőszert, hogy termékeink ízvilága megmaradjon, viszont 
a cukortartalom csökkenjen és cukorbeteg lisztérzékenyek is megtalálják a 
legfinomabb péksüteményeket és süteményeket a kínálatunkban. 

 

2. Kérjük, ismertesse a vállaláshoz köthető eredményeket (ld. a számszerűsíthető 
adatokra vonatkozó lenti kérdéseket) (kitérhet arra is, hogy ösztönzőleg hatott-e 
a vállalat termékfejlesztési tevékenységére a kezdeményezéshez való 
csatlakozás, vagy változott-e a termék-filozófia, weblink, dokumentum 
csatolható) 

Egy új vásárlói réteggel egészült ki vásárlóink köre. Visszajelzések alapján több 
termékünkben a dextróz és cukor helyett a xilittel kellene édesíteni a 
süteményeket, szélesítve a palettánkat és a gluténmentesség mellett, 
cukormentes is lenne az adott termék. 

 

3. Kérjük, adjon leírást arról, hogy a következő évben a vállalat miként tervezi 
folytatni a vállalásban megfogalmazott célok elérését. 

Receptúráinkat folyamatosan ellenőriztük és fejlesztettük. Többféle édesítőszer 
és összetevő-arány kipróbálásával, figyelembe véve az édesítőszer szénhidrát 
tartalmát. Ennek köszönhetően elkezdtük kekszeinkben és süteményeinkben 
használni a nyírfacukrot és további termékek kifejlesztése a cukorbetegek 
számára. 
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Továbbra is támogatjuk a hátrányos helyzetű gluténérzékenyeket és a médiában 
is szeretnénk megjelenni és megmutatni, hogy gluténérzékenyként is lehet teljes 
életet élni. 

 

 

Kérdések a számszerűsíthető beszámolókhoz 

Kérjük az alábbiak szerint, adott esetben a lehetőségek közül választva, adja meg a 
vállalás számszerűsíthető eredményeit: 

 

Só: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) Az érintett termék(ek) típusa 

b) Az érintett termék / termékkategória gyártásakor felhasznált só 
mennyiségének csökkenése a fejlesztést megelőző évi (kiinduláskori 
referencia évi) mennyiséghez képest (tonna, százalék). 

c) A kész termék / termékkategória mennyivel kevesebb sót tartalmaz 
százalékban kiszerelésenként, javasolt fogyasztási mennyiségenként 

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

Telített zsír: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) Az érintett termék típusa 

b) Az érintett termék/ termékkategória gyártásakor felhasznált telített zsír 
mennyiségének csökkenése a fejlesztést megelőző évi (kiinduláskori 
referencia évi) mennyiséghez képest (összesen mennyivel kevesebb telített 
zsír került felhasználásra (tonna, százalék) 

c) A késztermék/ termékkategória mennyivel kevesebb telített zsírt tartalmaz 
százalékban, kiszerelésenként, javasolt fogyasztási mennyiségenként  

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

Transzzsír: idei vállalásaink között nem szerepel 

                                                           
 A kérdések közül csak azokra szükséges válaszolni, amelyet az adott vállalkozás saját vállalásai 

összefüggésében relevánsnak tart 
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a) Az érintett termék(ek) típusa  

b) Az érintett termék/termékkategória gyártásakor felhasznált/keletkezett 
részlegesen hidrogénezett növényi olajból származó transzzsírok 
mennyiségének csökkenése a fejlesztést megelőző évi (kiinduláskori 
referencia évi) mennyiséghez képest (összesen mennyivel kevesebb 
transzzsír  került felhasználásra (tonna, százalék) 

c) A kész termék mennyivel kevesebb transzzsírt tartalmaz százalékban, 
kiszerelésenként, javasolt fogyasztási mennyiségenként 

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

Cukor:  

a) Az érintett termék(ek) típusa: kekszek és sütemények 

b) Milyen változtatásokkal, vagy módszerrel érte el a cukorcsökkentést (lehet 
mennyiség, százalék, vonatkozhat a legyártott termékmennyiségre, vagy 
kiszerelésre, javasolt adagra)? A kiválasztott termékek (zabos keksz, zabos-
kakaós keksz, kókusz tekercs, shrek szelet, raffaello golyó, kókusz golyó, 
royal bomba) tesztelésekor, különböző édesítőszerek (stivia, eritriol és 
nyírfacukor (xilit)) felhasználásával és textúra (folyékony, szemcsés) 
alkalmazásával kísérleteztünk. Első körben házon belül történt a kóstolás, 
ízlelés, majd mikor átment a teszten, akkor a célközönségnek is bemutatásra 
került és vélemények alapján lett kiválasztva a xilit, mint édesítő. 

c) A vállalat által előállított, a vállalás szerint lecsökkentett hozzáadott cukor-
tartalmú termékek aránya a termék/termékkategória mixben. Vállalásunk 
elkezdésekor, garantáltuk termékpalettánk 20%-ának cukortartalom-
csökkentését. 

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) A 
jövőben is tervezzük új termékek bevezetését, melyeknek édesítése szintén 
xilittel történne. 

 

Kalória: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) Milyen változtatásokkal, vagy módszerrel érte el a kalóriacsökkentést (lehet 
mennyiség, százalék, vonatkozhat a legyártott termékmennyiségre, vagy 
kiszerelésre, javasolt adagra)? 

b) Edukációs tevékenység/ fogyasztói tájékoztatás kapcsolódott-e a vállalás 
szerinti kalória csökkentéshez? 
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c) A vállalat által előállított, a vállalás szerint lecsökkentett csökkentett energia-
tartalmú termékek aránya a termék/termékkategória mixben. 

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

Referencia beviteli érték: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) A vállalat által előállított termékek hány százalékán szerepel ez a jelölés a 
termékek fajtáit és mennyiségét tekintve? Amennyiben a terméktől elkülönítve, 
pl. online felületen adják meg, úgy kérjük, erre is térjen ki. 

b) Növekedett-e ez a szám az előző évhez képest 

c) Tervek (új termékek bevonása az önkéntes jelölésbe, új kapcsolódó célok, 
edukációs tervek stb.) 

 

Aktív életmód: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) Kérjük számoljon be a vállaláshoz köthető végzett tevékenységekről  

b) Az általuk megmozgatott/aktívabbá tett csoportok létszámáról (valamint a 
becslés/számszerűsítés módjáról) 

c) Azok egyéb közvetlen és közvetett hatásáról (mutassa be, miként járultak 
hozzá tevékenységei az aktív életmód népszerűsítéséhez), ha van, helyi 
jelentőségéről;  

d) Amennyiben lehetséges, ismertesse a megmozgatott csoportok társadalmi 
megoszlását, illetve azt, hogy tevékenységével mely csoport(ok)ra kívánt a 
vállalat fókuszálni.  

e) Szerepel-e a tevékenység, vagy aktív életmódra ösztönző üzenet a vállalathoz 
köthető print vagy online kommunikációs felületen? Mekkora létszámú csoport 
vált elérhetővé ezek segítségével?  

f) Tervek (új tevékenységek, új kapcsolódó célok)  

 

Fogyasztói edukáció: idei vállalásaink között nem szerepel 

a) Milyen edukációs tevékenység/ fogyasztói tájékoztatás keretében ösztönözték 
fogyasztóikat a kiegyensúlyozott táplálkozás és egészséges életmód 
fontosságára? Amennyiben konkrét tápanyag-csökkentési edukációs vállalása 
volt, itt ismertetheti. 

b) Tervek (új edukációs vállalások a jelenlegi és új kommunikációs csatornákon) 
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Egyéb vállalások:  

Kérjük ismertesse, hogy az érintett termék gyártásakor felhasznált ….. 
mennyiségének csökkenése (összesen mennyivel kevesebb …… került 
felhasználásra (tonna, százalék) 

a) A kész termék mennyivel kevesebb ……. tartalmaz százalékban, 
kiszerelésenként, javasolt fogyasztási mennyiségenként 

b) Az átlagos fogyasztási adatokat figyelembe véve mennyivel kevesebb ……….. 
–t fogyasztott ezáltal a lakosság naponta, évente) 

c) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

Hátrányos helyzetű gluténérzékeny gyermekek támogatása:  
Vállaljuk, hogy hátrányos helyzetű, gluténérzékeny gyermekek táplálkozását 
segítjük, hogy a gluténmentes táplálkozásra történő átállás könnyű és megfelelő 
anyagi háttér hiányában is megvalósuljon. 

A XV. kerületi Mozdonyvezető óvoda gluténérzékeny kis óvodásai képviseletében 
az egyik kislány és édesanyja, illetve az óvoda dietetikusai látogatták meg 
bisztrónkat, ahol a kis óvodás körbenézett a bisztróban és a pékségben, 
kipróbálta a bisztró pizzáját és süteményeit. A Cöli bisztrótól és az üzlet 
beszállítóitól ajándékcsomagot vettek át az óvoda gluténérzékenyei nevében. 
Koltai Tünde, a LÉOE Elnökasszonya is megjelent az eseményen és szakszerű 
tanácsaival látta el az óvoda dietetikusát, a gyermekek étkezésével kapcsolatban. 
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„Mentes termékek”: idei vállalásaink között nem szerepel 
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a) Az érintett termék(ek) típusa 

b) Milyen változtatásokkal, vagy módszerrel érte el azt, hogy a termék alkalmas 
legyen a célcsoportjának? (összetevők kiváltása, technológiai változtatás, 
stb)? 

c) A vállalat által előállított, a vállalás szerinti allergiával vagy intolernaciával 
rendelkező fogyasztók részére hozzáférhetővé tett termékek aránya a 
termék/termékkategória mixben. 

d) Tervek (új termékek bevonása a csökkentésbe, új kapcsolódó célok) 

 

 

Budapest, 2017. március 30. 


