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KÉRDŐÍV AZ ÉFOSZ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ 
CSATLAKOZOTT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 

 
 

FrieslandCampina Hungária Zrt. 

 

Cukor:  

1) A FreislandCampina Hungária Zrt. az elmúlt évben csökkentette a teljes Milli 

Krémtúró termékcsalád cukor tartalmát.  

a) A változtatást meglévő receptúráink módosításával értük el, hiszen így nem egy 

fogyasztói adag mennyiségét kellett csökkentenünk, hanem a termék 100 g-ra 

vonatkoztatott cukor tartalmát, melynek eredményeként ugyanannyi Milli 

Krémtúró napi elfogyasztása mellett csökkent a szervezetbe bevitt cukor 

mennyisége. A cukorcsökkentés mértéke 6,5% volt. 

b) A cukorcsökkentett Milli Krémtúrók a cég teljes desszert portfolio-jának 66%-át 

képviselik (értékesített mennyiség alapján). 

2) Tervek 

a) 2017-es terveink között szerepel a Milli Krémtúrók cukor tartalmának további 

4%-kal való csökkentése, ezzel segítve fogyasztóink szénhidrát bevitelének 

csökkentését. 

b) A jövőben tervezzük egyéb termékeink cukortartalmának csökkentését is. 

 

Transzzsírsavak:  

Továbbra is betartjuk a transzzsírsavakra vonatkozó korábbi vállalásunkat. 

 

Tápanyag és energia-tartalom értékek feltüntetése 

Minden termékünkön feltüntettük az egy adagra vonatkozó tápanyag és energia-

tartalom értékeket, ahol ezt a termék csomagolásának mérete lehetővé tette. 

Az újonnan bevezetett termékeink csomagolásán is feltüntetjük az egy adagban 

található tápanyag és energia-tartalom mennyiségeket, amennyiben a csomagolás 

mérete ezt lehetővé teszi. 

 

Referencia beviteli érték:  
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a) Jelenleg néhány termékünk csomagolásán már feltüntetésre került a referencia 

beviteli érték százalékában kifejezett értéke is. Termékeink 90%-án már 

szerepelnek a termék egy adagjára vonatkoztatott tápérték adatok, ahol erre a 

csomagoláson elegendő hely biztosított. 

b) Ez a szám növekedett az előző évhez képest 

c) A FreislandCampina Hungária Zrt. tervei között szerepel, hogy ez év végéig 

minden termékén feltünteti a tápérték adatokat a beviteli referencia érték 

százalékában is, a termék egy adagjára vonatkoztatva, ahol ezt a csomagolás 

mérete fizikailag lehetővé teszi. 

 

 „Mentes termékek”:  

1) Laktózmentes Milli Krémtúró 
a) 2016. szeptemberében vezettük be a Milli Krémtúrók laktózmentes változatát két 

ízben: Vaníliás és Vaníliás-mazsolás 

b) A változtatást technológiai módosítással és a laktóz tartalmú összetevők 

kizárásával értük el, melynek köszönhetően laktózmentes termékeink 

<0,1g/100g laktózt tartalmaznak. 

c) Mivel a laktózmentes Milli Krémtúrók 2016 őszén kerültek be a választékunkba, 

ezért teljes éves értékesítési adatok még nem állnak rendelkezésre. 2017-es 

terveink szerint a cég teljes desszert forgalmának 3%-át fogják a laktózmentes 

Milli Kérmtúrók kitenni (értékesített mennyiség alapján). 

 

2) Laktózmentes Landliebe Joghurtok 
a) A Landliebe ízesített joghurtok laktózmentes változatának értékesítését 2016. 

tavaszán terjesztettük ki országosan, miután 2015. végétől teszt-jelleggel egy 

partnerünkön keresztül forgalmaztuk.  A Landliebe laktózmentes joghurtok 2 

kiszerelés méretben (150g és 500g) és 5 ízben elérhetőek a laktóz érzékeny 

fogyasztók számára. 

b) A változtatást technológiai módosítással és a laktóz tartalmú összetevők 

kizárásával értük el (németországi üzemünkben), melynek köszönhetően 

laktózmentes termékeink <0,1g/100g laktózt tartalmaznak. 

c) A laktózmentes Landliebe joghurtok a cég teljes joghurt forgalmának a 7%-át 

tették ki 2016-ban (értékesített mennyiség alapján). 

 

3) Laktózmentes Pöttyös Túró Rudi 
a) A laktózmentes Pöttyös Túró Rudit 2015. ősze óta gyártja és forgalmazza cégünk. 

Egyedi és multipack csomagolásban is elérhető a fogyasztók számára. 

b)  A változtatást technológiai módosítással és a laktóz tartalmú összetevők 

kizárásával értük el, melynek köszönhetően laktózmentes termékeink 

<0,1g/100g laktózt tartalmaznak. 
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c) A laktózmentes Pöttyös Túró Rudi a cég teljes dairy snack forgalmának az 1%-át 

tette ki 2016-ban (értékesített mennyiség alapján). 

 

 

Budapest, 2017. május 15.  


