Élelmiszeripar a fogyasztók egészségéért – tegyünk együtt érte!
Vállalatunk a MIRELITE MIRSA Zrt. azért tartotta fontosnak, hogy
csatlakozzon az EFOSZ által kezdeményezett „tegyünk együtt a
fogyasztókért” kezdeményezéshez, mert felismerte, hogy mi mint gyártók is
hatékony segítséget nyújthatunk az egészséges táplálkozási szokások
alakításában és az aktív életmód elősegítésében.

Az általunk gyártott termékek nagy része
eleve hozzájárul az egészséges táplálkozási
szokások kialakításához, fenntartásához,
hiszen többnyire natúr zöldség és
gyümölcs
termékek
és
kíméletes
technológiával készültek. Termékeink
gyorsfagyasztással tartósítottak, amely az
igen hosszú eltarthatóság mellett –más technológiákhoz viszonyítva a leginkább garantálja az értékes
tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok megőrzését.
Mindemellett néhány félkészétel és tésztás termékünk gyártása során alkalmazunk hozzáadott
anyagokat, melyek kapcsán az EFOSZ által tett felhívás felgyorsította a vállalatunkon belül
megkezdett egészségesebb termékek kifejlesztésének folyamatát, így a só bevitel és az alkalmazott
adalékanyagok szempontjából újra értékeltük ezen termékkörünk összetételét és
gyártástechnológiáját.

Szintén ezen felhívás során került előtérbe a
vállalatunk által szem előtt tartott fogyasztói
tájékoztatás
újragondolása
a
korszerű
kommunikációs csatornák nyújtotta lehetőségek
felhasználásával, mely mind formájában, mind
pedig tartalmilag túlmutat az Európai Unióban
előírtakon.
http://www.mirelitearuhaz.hu/MirsaWebShop/

Az EFOSZ kezdeményezése lehetőséget nyújtott egyben a vállalatunk által végzett társadalmi
szerepvállalásunk bemutatására, melyet az aktív életmód népszerűsítése és fogyasztóink
tájékoztatása érdekében teszünk, sőt motivált minket arra, hogy ezen tevékenységeinket is
átgondoltabban, szélesebb kört megszólítva végezzünk.

Konkrétan az alábbi eredményeket sikerült elérnünk vállalásaink kapcsán:
1. Termékfejlesztésünk során szem előtt tartjuk a felhasznált adalékanyagok mennyiségének
csökkentését, melyet legalább egy termékünk esetében megvalósítunk 2016. év végéig.
Elsőszámú célkitűzésünket annak tudatában vállaltuk, hogy egyre többször hangsúlyozza a
szakirodalom az alkalmazott adalékanyagok kapcsán az úgynevezett koktélhatást, mely a több
adalékanyag együttes elfogyasztása során a szervezetre gyakorolt hatás kiszámíthatatlanságára hívja
fel a figyelmet. Az egyes anyagok hatását ugyan vizsgálták és azért is kerültek azok engedélyezésre,
hiszen ártalmatlannak bizonyultak, de több adalékanyag esetén már nem lehet megítélni a
szervezetre gyakorolt együttes hatásukat. Ennek tudatában úgy döntöttünk úgy, hogy a
túrótöltelékes gombócunk összetételét korszerűsítjük, hiszen ebben több féle adalékanyag is van.
A gyártás során jelentős mértékben csökkentettük az alkalmazott adalékanyagokat, melyek a
burgonyás tésztában töltelékként használt túró állományának és aromájának javítására szolgáltak
eredetileg.
Az új összetételű túrótöltelékes gombócunkban mindössze 5 féle
adalékanyag maradt, melyek közül 4 már csak az igen kis
mennyiségben (0,09%) alkalmazott aroma összetevői, tehát
szinte elenyésző mennyiségben vannak jelen a késztermékben.
Összességében megállapítható, hogy az adalékanyagok számát
kevesebb mint felére sikerült lecsökkentenünk. 2016-ban már az
új receptúra szerint gyártottuk a terméket vásárlóink
megelégedettségére. Kereskedelmi osztályunk által végzett
közvélemény kutatás szerin vásárlóink pozitívan értékelték a
termék egészségesebbé alakított arculatát és ez az eladások
számának növekedésében is jelentkezett.
2. Termékfejlesztésünk során szem előtt tartjuk a felhasznált só mennyiségének csökkentését,
melyet legalább egy termékünk esetében megvalósítunk 2016. év végéig.
Vállalatunk a vadasmártásunkat ítélte legalkalmasabbnak a sótartalom csökkentéséhez a hozzáadott
sót tartalmazó termékeink közül.
A gyorsfagyasztott vadasmártás kiváló minőségű, aprított zöldségekből tejföllel, és különféle ízesítő
anyagok felhasználásával készül. A termék különlegességét a durvára vágott zöldségkomponensek
adják, amelyek magas rosttartalmuknak köszönhetően kedvezően hatnak az emésztőrendszerre.
Intenzív, friss zöldségek fogyasztásához hasonló ízérzetet adnak a fogyasztóinknak. A termék szép
sárga színét a sárgarépa, mint a legfőbb alkotórész karotin nevű színanyaga biztosítja. A cégünk által
gyártott gyorsfagyasztott vadasmártás a háziasszonyok munkáját megkönnyítő, csak melegítést
igénylő édes-savanykás pikáns szósz, amely nemcsak vadhúsok,
hanem bármilyen más sovány hús mellé tálalható. Különféle tésztás
ételek kiegészítőjeként éppoly kedvelt, mint húsmentesen sült
zöldségekkel, gombával, illetve burgonyakrokettel, burgonyafánkkal,
vagy zsemlegombóccal tálalva.
Ezen termék eredeti összetételében is kimagasló értékeket képvisel
a termékpalettánkon a durvára aprított magas zöldségtartalma és
kiváló ízhatása miatt. 2012 óta méltán viseli a Magyar Termék
Nagydíj megtisztelő címét.

A termék hozzáadott sótartalmát a lehető legkisebbre csökkentettük, igyekezve megtartani az ízek
kedvező összhatását, ezért növeltük a hozzáadott zöldségtartalmat és csökkentettük a
cukortartalmat is, ezzel tovább javítva a termék egészségre gyakorolt hatását.
A receptúra változtatásokkal párhuzamosan a teljes gyártóvonalat is korszerűsítettük. Új főzőüstök,
aprító berendezések és egy nagy teljesítményű csomagológép vásárlásával és beüzemelésével.
A só csökkentés mértéke a régi receptúrához viszonyítva mintegy 43% volt, melyet a fejlesztés
kapcsán végzett beltartalmi vizsgálatok is igazoltak, hiszen az eredetileg 1,4g/100g só értékről 0,78
g/100g értékre csökkent a termék sótartalma.
Ez az érték az egy adag elfogyasztása esetén az Európai Unióban ajánlott referencia beviteli értékre
vonatkoztatva 22%-ról 13%-ra történő csökkenést eredményezett.
2016-ban már a vállalásainknak megfelelően átalakított receptúrával gyártottuk a terméket. A
vadasmártás esetében már nem volt olyan egyszerű a lecsökkentett só tartalmú terméket
elfogadtatni a vásárlókkal. A kóstoltatások során rendszerint a hagyományosan készített ízvilágú
termék került az előtérbe. A termékbemutatókon az egészséges táplálkozás népszerűsítésével
hatottunk a vásárlókra így már elmondható, hogy ez a termék is tovább öregbíti a MIRELITE
márkanevet.

3. Honlapunkon és Facebook oldalalunkon legalább évi 5 megjelentetett ismeretterjesztő írással
népszerűsítjük az optimális kalória bevitel fontosságát és jelentőségét. Egyúttal a natúr,
gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök egyszerű beszerezhetőségét biztosító webáruházunkra
linkkel utalunk, ezzel népszerűsítve az egészséges táplálkozás alapját képező alacsony
feldolgozottsági fokú termékek fogyasztását.
Vállalatunk az év folyamán rendszeresen jelentetett meg az egészséges táplálkozási szokások
népszerűsítése céljából cikkeket, melyek közül néhányat az alábbiakban mutatunk be.
2016-ban az ünnepekhez kapcsolva is népszerűsítettük a zöldség és gyümölcs fogyasztást:

2016 a hüvelyesek nemzetközi éve:

Hamarosan itt az új zöldborsó szezon:

Ismerjük meg a MIRELITE napsugár keveréket ezen a szép napon:

Receptajánlatainkkal szezonon kívül is élvezhetőek a gyümölcsös édességek:

4. Sportrendezvények támogatásával és népszerűsítésével a honlapunkon és Facebook oldalunkon,
ösztönözzük az aktív életmód mindennapokba építését, legalább 2 rendezvényre vonatkozóan
2016 év végéig.

Támogattuk az Ifjúsági B Országos Judo Bajnokság megrendezését Cegléden.

5. A GS1 Magyarország SafeBrand projektjéhez történő csatlakozásukkal a termékeinkre vonatkozó
beltartalmi adatokat (a kötelező tápérték jelölési előírásokon túlmenően) könnyen
hozzáférhetővé tesszük az egy adagban található tápanyag és energia-tartalom mennyiségeket.
Vállalatunk az elsők között csatlakozott a GS1 Magyarország
által megalkotott és a Brandbank Magyarországgal (a Nielsen
Company) együttműködésben üzemeltetett SafeBrand
adatnyilvántartó rendszerhez, melynek adatbázisa korszerű,
vonalkód
alapú,
okostelefonos
termékadat-kereső
szolgáltatást tesz elérhetővé.
A rendszer használatával olyan információkat tudunk
eljuttatni termékeinkről közvetlenül a fogyasztókhoz, melyek
megkönnyítik a választásukat vásárlás, felhasználás előtt.
Ezen információk részben a jelenleg érvényes jogszabályok
által előírt adatok, mint pl. az Európai Unióban érvényes
jogszabályban meghatározott allergén anyagok előfordulása
a termékekben.
Jelen vállalásunk kapcsán az egy adagra vonatkozó tápérték
adatok közlését tűztük ki célul, melyek teljes körű feltöltését
az elmúlt időszakban elvégeztük. Jelenleg ezen adatok még
csak a Safebrand adatbázis weboldalán elérhetőek.
Sajnos a GS1 Magyarország nem fejleszti tovább a SafeBrand
rendszert ezért új adatokat már nem tudunk felvinni a
rendszerébe. Az eddig feltöltött adatokat viszont tudják
használni a vásárlók.
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