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BESZÁMOLÓ
Az ÉFOSZ által kezdeményezett vállalások teljesítéséről
Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, 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.
Cégünk, a Detki Keksz Kit 2015.áprilisában 25. tagvállalatként, Ünnepélyes keretek között
csatlakozott az EFOSZ kezdeményezéséhez.
Magyarországon tevékenykedő, magyar tulajdonú élelmiszeripari gyártócégként mi is
elsődleges feladatunknak tekintjük a hazai fogyasztók kiegyensúlyozott táplálkozásának
elősegítését, egészségi állapotának javítását.
Az elmúlt évek termékfejlesztései is ezt a célt szolgálták és ennek érdekében tettük meg
vállalásainkat ez év tavaszán.
Az azóta eltelt időszakban a következő eredményekről tudunk beszámolni:
1. Termékeink 80%-ának részlegesen hidrogénezett növényolajból származó
transzzsírsav szintjét 2019.december 31-ig 1,5% alá csökkentjük.
Ezt a vállalásunkat mér a csatlakozás évében, tehát jóval a vállalt határidő előtt
teljesítettük, szinte minden termékünknél 1,5% alá csökkentettük a transzzsírsav
szintjét.
2. Folyamatosan fejlesztjük a 3-12 év közötti gyermekeknek szánt termékeinket
annak érdekében, bogy hozzásegítsük őket a kiegyensúlyozott étrend
megvalósításához.
A 2015. évi beszámolónkban hírt ~dtunk arról, hogy egy uniós pályázat segítségével
komoly beruházásokra került sor cé~ünknél, melynek eredményeként kialakításra került
egy sós termékvonal: 2015. nyará45l különböző krékereket és speciális, kemencében
sült, csökkentett zsírtartalmú kdchipseket kínálunk a fogyasztóinknak. A fenti
vállalásunkat is figyelembe véve fejlesztettük ki a Delki kréker gyerekeknek sajtos és
pizzás ízű termékeinket, melyek mesterséges színezéket és ízfokozót nem tartalmaznak
és elsősorban a 3-12 év közötti korosztálynak ajánljuk.
Az új, sós termékvonalunk népszerűsítésére kiemelt figyelmet fordítottunk a 2016-os
évben: több nyereményjátékot szerveztünk (lár~cpecif1kus és országos egyaránt), ahol a
játékban részt vevő termékek között minden esetben szerepelt ez a termékkör.
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3. Vállaljuk, hogy 2017. december 31-ig tovább bővitjük cukormentes termékeink
portfólióját.
A hazai piacon alapvető fogyasztási cikknek számít a háztartási keksz, melyet sokféle
kiszerelésben és fajtában kínálunk. A darált változatát előszeretettel használják
különféle kekszalapú sütemények alapanyagaként. A fenti vállalásunk keretében
fejlesztettük ki ennek cukonnentes változatát, melynek segítségével a cukorbetegek is
gyorsan és egyszerűen készíthetnek maguknak ilyen kekszalapú frnomságokat.
4. Támogatjuk és ösztönözzük az aktív
programokat és kezdeményezéseket.

életmód

népszerűsítését

szolgáló

Cégünk a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is terméktámogatás formájában nyújtott
segítséget az egészségmegőrzés és aktív életmód népszerűsítését célzó rendezvények
szervezőinek. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen támogatott rendezvény:
Vámosgyörk Véradó Nap, Diabétesz tábor, FŐNIX cukorbeteg gyerekek tábora, Kiss
Péter emléktúra (Mátra), stb.
A fentieken túlmenően
a) szerveztüiMc egy Detki strand roadshow-t, ahol a termékeink bemutatása mellett alap
egészségfelmérést is végeztünk (vérnyomás, BMI érték, testsúly és testzsír)
b) a Faceteam akrobatikus kosárlabdacsapat felkérésével forgattunk egy promóciós
videót, ahol a csökkentett zsírtartalmú chips termékeinket a mozgás élményével
kötöttük össze
c) részt vettünk az EFOTT fesztiválon, ahol szintén elsősorban a kemencében sült
KeXchips termékeinket népszerűsítettük (termékmintát kapott minden résztvevő)

A vállalásokban megfogalmazott célokat nagyrészt már teljesítettük, azonban a jövőben is aktív
szerepet kívánunk vállalni a hazai fogyasztók egészségtudatos táplálkozásának alakításában,
mel~,’et elsősorban ennek megfelelő további termékfejlesz&sekkel és azok népszerűsítésével
kívánunk elérni.
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