Beszámoló az ÉFOSZ vállalások teljesüléséről
az Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt.-nél

Vállalásainkkal kapcsolatban az elmúlt évi állapothoz képest így léptünk előbbre:
 Vállaljuk, hogy 2016. végére (azaz egy évvel korábban a fő vállaláshoz képest) a
kiskereskedelmi forgalomban kapható termékeink 95%-án megvalósítjuk a referencia
beviteli értékeket.

Minden kiskereskedelemben forgalmazott termékünk megfelel a vállalásnak. A csomagolásokon a
kötelező tápérték információn túl feltüntetjük az egységnyi termék tápérték viszonyszámait a
referencia beviteli érték százalékában. Több 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.

 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 – legkésőbb 2017. harmadik negyedévében teljesen megújul, frissül, áttekinthetőbb,
felhasználóbarátabb designt kap, melynek része lesz az egyértelmű tápérték információ.

 Az EU Pledge aláírásával elköteleztük magunkat, hogy termékeinket felelős módon
reklámozzuk.
Ez a vállalásunk folyamatosan és maradéktalanul teljesül.

A tökéletes kalács elsősorban
egy igazi, extra liszten múlik!
Hozzávalók:
500 g ext ra sikér liszt , 100 g vaj , 3 dl t ej , 20 g friss éleszt ő,
2 db t oj ás, 50 g mazsola, 2 evőkanál krist álycukor, só

www.elsopest i.hu
Lát ogasson el
weboldalunkra!
Ismerj e meg széles és
különleges liszt választ ékunkat , melyből
vásárohat is közvet lenül
webshopunkból!

Elkészítés:
Az éleszt őt 1 dl langyos t ej ben, 1 t eáskanál krist álycukorral
felfut t at j uk. Összegyúrj uk a liszt t el, a maradék cukorral és
t ej j el, a vaj j al, 1 t oj ással, egy csipet nyi sóval. Kicsit később
hozzáadj uk a mazsolát is, és simára gyúrj uk.
Kis „ gömböt ” formálunk a t észt ából, a t et ej ét vékonyan megszórj uk liszt t el, egy konyharuhával let akarj uk, és langyos
helyen kb. fél óráig keleszt j ük. Ha megkelt , három egyenlő
részre oszt j uk a t észt át (liszt ezet t gyúródeszkán). Kb. a t epsi
hosszára sodorj uk mindhármat , maj d összefonj uk.
A fonot t kalácsot megkenj ük t oj ássárgáj ával, és 170 ° C-on (hőlégkeveréssel) készre süt j ük.

 Lehetőség szerint partnereink által szervezett rendezvényeken, részvételünk esetén, az
aktív életmódot támogató termékeinkkel fogunk részt venni.

2017. január 23. és 28. között került megrendezésre a XVII. Renault kupa síverseny, ezúttal is az Első
Pesti Malom támogatásával.
A helyszín a visszajáró résztvevők által jól ismert Ausztriai Lackenhof volt. Közel kétszáz résztvevő jelent
meg a rendezvényen. A pénteken megrendezésre került versenyen közel 60 induló, 6 női és 6 férfi
korcsoportban mérte össze tudását. A verseny családias jellegét jól tükrözi, hogy a korcsoportokon kívül
két extra kategóriában is eredményt hirdettek. Összemérték idejüket és tudásukat a Renault kereskedők
illetve azok a családok is ahol legalább három induló volt.
Ezen kívül a rendezvény megálmodója és 16 éven keresztül főszervezője, Tóth József emlékére alapított
vándordíj is megtalálta első, méltó tulajdonosát.
A versenyen a kitűzött pálya minden korosztály számára élvezettel teljesíthető volt. Ezt az is bizonyítja,
hogy a legfiatalabb és legidősebb versenyző között 64 év volt a korkülönbség.
Az időjárás kegyes arcát mutatta a hét során. Többnyire napsütésben élvezhette a társaság a lejtőket és a
verseny idején is ragyogó időnk volt.
Reméljük egy év múlva, a megszokottak szerint, töretlen lelkesedéssel folytatjuk...

