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TAVALY JANUÁRHOZ KÉPEST
1,8%-KAL CSÖKKENT A KISKERESKEDELMI FORGALOM
2021. januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 2,6, naptárhatástól megtisztítva 1,8%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest – közölte a KSH.

Az előző hónaphoz viszonyítva
0,5%-kal nőtt a kiskereskedelem forgalmának szezonális
és naptárhatástól megtisztított volumene. Januárban
az élelmiszer- és élelmiszer
jellegű vegyes kiskereskedelmi
üzletekben 1,5%-kal nőtt, míg a nem
élelmiszer-kiskereskedelemben 2,2%-kal,
az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,5%-kal
csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz képest.
2021. januárban, az előző év azonos időszakához
viszonyítva, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 1,8%-kal csökkent.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,5%-kal bővült.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer
jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4%-kal
nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké
3,3%-kal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem
forgalma összességében 2,2%-kal
kisebb lett. Az árucikkek széles
körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4%-kal részesedő
csomagküldő és internetes
kiskereskedelem volumene
36%-kal bővült, folytatva az
évek óta tartó tendenciát.
2021. januárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 948
milliárd forint volt. Az országos kiskereskedelmi
forgalom 48%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű
vegyes üzletekben, 37%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások
üzemanyag-forgalmában realizálódott.

JANUÁRBAN EMELKEDTEK AZ ÁRAK
2021. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal magasabbak voltak
az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk
és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben – közölte a KSH.

Friss FMCG
hírekért
látogasson el
weboldalunkra,
vagy iratkozzon fel
hírlevelünkre:

termekmix.hu
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12 hónap alatt, 2020. januárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 3,9, ezen
belül az étolajé 16,3, a cukoré 11,7, a munkahelyi étkezésé 8,9, az idényáras
élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen)
8,0, a liszté 7,1, a párizsi, kolbászé 6,6, a kenyéré 6,0%-kal emelkedett.
A sertéshús ára 6,3, a baromﬁhúsé 0,7%-kal csökkent. A szeszes italok,
dohányáruk átlagosan 9,9, ezen belül a dohányáruk 16,5%-kal drágultak.
A tartós fogyasztási cikkekért 3,1%-kal többet, a járműüzemanyagokért
3,5%-kal kevesebbet kellett ﬁzetni.
1 hónap alatt, 2020. decemberhez viszonyítva a fogyasztói
árak átlagosan 0,9%-kal nőttek. Az
élelmiszerek 1,0%-kal drágultak,
ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség,
gyümölcs) 4,3, az étolaj 3,2, a
csokoládé és kakaó 2,4, a száraztészta 2,0, a cukor 1,9, a baromﬁhús 0,9%-kal többe, a tej 0,7%kal kevesebbe került. A szeszes
italok, dohányáruk ára átlagosan
2,3, ezen belül a dohányáruké –
jövedéki adójuk emelése következtében – 3,0%-kal nőtt.
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VÁRJA VÁSÁRLÓIT A KAPOSVÁRON MEGNYÍLT
ÚJ INTERSPAR ÁRUHÁZ
Az új hipermarket építésekor környezetbarát anyagokat
alkalmaztak és energiatakarékos technológiákat telepítettek. A modern áruház több mint húszezer árucikkből álló
választékában kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos,
illetve speciális táplálkozási igényű élelmiszerek, valamint
teljes választékukban elérhetőek a vállalat saját
márkás kényelmi készítményei. A gyorsabb
vásárlást önkiszolgáló kasszák segítik.

A vállalat 35. INTERSPAR áruháza
Kaposvár keleti városrészében rekordidő, mindössze tíz hónap alatt épült fel.
A 2020 márciusában indult fejlesztést
a SES Magyarország Kft. megbízásából a SPAR Magyarország szakemberei koordinálták. A több mint 11 milliárd forintos beruházásból megvalósuló
S-PARK Kaposvár Bevásárlópark területén álló, közel 11000 m² alapterületű
komplexum két épületet egyesít: a mintegy
6600 m2-es, korszerű eladótérrel és üzemi területekkel rendelkező hipermarketet, illetve az azzal szorosan
összekapcsolt üzletsort, amelyben további 9 üzlet fogadja
a vásárlókat több mint 4400 m²-en.

Az idén március 11-én nyitott, modern és vonzó külsőbelső megjelenésű áruházat környezetbarát anyaghasználat
és energiatakarékos technológiák telepítése jellemzi – fa
tetőpanelek, illetve LED-világítás, ózonkímélő hőrendszer
és elektromos autótöltők –, tömegközlekedéssel és gyalogosan is jól megközelíthető, az autóval érkezőknek
563 felszíni várakozóhely biztosítja a parkolást.
A családosoknak tavasz végén adják át a
modern, jól felszerelt játszóteret.
A több mint húszezer cikkből álló
termékkínálatban kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást
segítő, valamint a bio- és diabetikus
élelmiszerek, illetőleg elérhető az
áruházlánc saját márkás SPAR enjoy.
convenience – kényelmi – termékeinek
teljes választéka is. A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszarendszer segíti.
A kaposvári hipermarketben is helyet kapott
egy salátabár és egy látványpékség, illetve egy új
típusú vendégtérrel kialakított INTERSPAR to Go, amely
helyben panírozott sültekkel, frissen készült meleg és hideg
ételekkel, grillkészítményekkel fogadja a fogyasztókat. (x)

MARADÉK NÉLKÜL:
FOLYTATÓDIK A PROGRAM

FAO: TOVÁBB EMELKEDTEK AZ
ÉLELMISZERÁRAK FEBRUÁRBAN

2021. február 25-én, online zárókonferencián összegezte a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék
nélkül programjának legfontosabb eredményeit.

Az idén februárban 2014 júliusa óta a legmagasabb szintre
emelkedtek a világpiaci élelmiszerárak, már a kilencedik
egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést az
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)
számításai szerint.

A Maradék nélkül program elmúlt 4 évének legfontosabb
eredményeit Kasza Gyula, a program vezetője ismertette.
Előadásában elmondta, a komplex oktatási program csaknem 300.000 gyerekhez talált utat a nyomtatott és az online
letölthető oktatási csomagok révén.
A Maradék nélkül program kutatási eredményei segítettek
pontos képet kapni a lakossági élelmiszerhulladékról. Ennek
köszönhetően tudjuk, hogy hazánkban 2016 és 2019 között
4%-kal csökkent az egy főre eső éves élelmiszerhulladék
mennyiség, amely jelenleg hozzávetőlegesen 65 kg.
A program részeként tematikus útmutatók is készültek az
élelmiszerláncban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentésére szolgáló jó gyakorlatokról az élelmiszerfeldolgozók, a kereskedelem, a vendéglátás, valamint a civil
szektor számára.
A program eredményei ma már referenciaként szolgálnak a
szakmai szereplők számára, vállalati stratégiákat, kormányzati
programokat, civil kezdeményezéseket inspiráltak, valamint
beépültek az iskolai és egyetemi oktatásba is.
W W W.T ER MEK MI X.HU

A februári árindex 116 pont lett, 2,4%-kal magasabb a januárinál és 26,5%-kal magasabb a tavaly februárinál, különösen
a cukor és a növényi olajok drágulására.
A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott
mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag
– növényi olajok, szemestermények, húsfélék, tejtermékek
és cukor – nemzetközi piaci árát veszi ﬁgyelembe.
Februárban a legjelentősebben, 6,4%-kal a cukor árindexe
emelkedett. A múlt hónapban a növényi olajok árindexe
6,2%-kal, 2012 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett. A tejtermékek árindexe 1,7%-kal, a szemesterményeké
1,2%-kal, a húsféléké pedig 0,6%-kal nőtt februárban az
előző hónappal összevetve. Az árindex tavalyi átlaga 97,9
pont, három éve a legmagasabb volt, 3,1 százalékkal meghaladva a 2019. évit, de több mint 25%-kal alacsonyabb a
2011. évi történelmi csúcsnál.
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ÉDESSÉG INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT A RIMÓCZI-ART KFT.
A lajosmizsei Rimóczi-Art Kft. nyerte el „Maszkos Mikulás” újításával
a Magyar Édességgyártók Szövetsége Édesség Innovációs Díját.

A Szövetség azért alapította a díjat,
hogy tagsága szavazatai alapján minden évben elismerje az előző esztendő során megjelent, innovációs
szempontból kiemelkedő édességkészítői újítást.
A Szövetség indoklása szerint a
vásárlók körében nagy népszerűséget szerzett, külföldi hírügynökségek
ﬁgyelmét is felkeltő Maszkos Mikulás, akinek az arcát maszk takarja el,
kiemelkedő példája annak, hogy az

innováció, a termékfejlesztés nem
állhat meg a jelenlegi helyzetben
sem. A Szövetség hangsúlyozta,
hogy a „Maszkos Mikulás” túlmutat

A JÁRVÁNY FELFORGATTA
A KOZMETIKAI BÉRGYÁRTÁST IS
A kozmetikai bérgyártás egyes szegmenseiben az igény és a
forgalom is megnőtt a koronavírus-járvány hatására, míg más
területeket gyakorlatilag teljesen tönkretett a válság. Az emberek a krízishelyzetben a nem létszükségletnek számító szépségápolási termékeket inkább nem vásárolták meg.

A koronavírus-járvány gyakorlatilag néhány
hét leforgása alatt változtatta meg alapjaiban a hétköznapjainkat. A kozmetikai
iparágra is érezhetően hatással volt
a kialakult helyzet, ugyanakkor
egyfajta kettősséget is lehet érezni
a piacon. Egyes szegmensekben
nagyon komoly proﬁtra tettek szert a
cégek és ezáltal a bérgyártó partnerek
is. Ennek oka, hogy rendkívüli többletigény keletkezett az alapvető higiéniai
termékek iránt, mint például a kézfertőtlenítő.
A másik oldalon viszont hatalmas pusztítást
végzett a járvány, sok célországban teljes zárlatot vezettek be,
így fennakadások voltak a szállításokban, de vásárlók is kétszer
meggondolták, milyen szépségápolási terméket emelnek le a
polcokról.
„A rúzs, a különböző szépségápolási kenceﬁcék nem annyira
hatották meg már a vásárlókat, sokkal inkább védekezni akartak
a koronavírus ellen. Ez a két párhuzamos jelenség viszont kompenzálta egymást a kozmetikai ipar egészét nézve, aminek persze
voltak nagy nyertesei és nagy vesztesei egyaránt” – fogalmazott
Király Zsolt, a C&C Laboratory Kft. tulajdonosa.
Az idei évre nem túl pozitívak általánosságban az előrejelzések,
de mindezt nagyban befolyásolhatja, hogy világszerte milyen
gyorsasággal sikerül visszaszorítani a járvány terjedését.
T ER MÉK MI X
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azon a szemléleten, amely az élelmiszer innovációt kizárólag a receptúrák változtatásával köti össze.
Innoválni, új ötleteket megvalósítani a csomagolásban, a formák fejlesztésében (ahogy a maszkos mikulás is
bizonyítja), a gyártástechnológiában,
logisztikában, vagy akár a mindennapi működésben is lehet és kell is.
A Rimóczi-Art a nevezetes Mikulás előtt már számos ötletes termékkel állt elő, például idegenforgalmi
helyeken árusítóknak fejlesztett, nem
olvadó drazséval, vagy többek között különleges grillázs készítményekkel.

NÖVÉNYI ALAPÚ
TERMÉKCSALÁD
A NESTLÉ-TŐL
Magyarországon is elérthető a Nestlé
növényi alapú Garden Gourmet termékcsaládja: az ízletes, gyorsfagyasztott húsalternatívák először a háztartáson kívüli
szegmensben lesznek elérhetők.

A Nestlé 2017-ben végzett kutatása szerint
világszerte a fogyasztók 30%-a törekszik
arra, hogy kevesebb húst egyen vagy akár
teljesen el is hagyja azt, a járvány kirobbanása óta pedig még tudatosabbak az
élelmiszereket, a táplálkozásukat és az
egészségüket illetően. A vegán és a vegetáriánus étrend mellett egyre elterjedtebb
az úgynevezett ﬂexitáriánus táplálkozás,
ami egy-egy növényi alapú főétkezés alkalomszerű beiktatását jelenti. Sokan pedig
fenntarthatósági okokból választják a húsmentes életet, hiszen ezzel csökkenthetik
környezeti lábnyomukat is.
A Nestlé üzleti ﬁlozóﬁájának középpontjában a tudományos alapokon álló, a fogyasztói étkezési szokásokra, trendekre gyorsan
reagáló termékfejlesztés áll, ezért folyamatosan bővíti a növényi alapú élelmiszer- és
italkínálatát. Februártól a Nestlé Professional
üzletágán keresztül a Mirbeszt cégcsoport
értékesítésében már Magyarországon is
elérhető a Garden Gourmet termékcsalád.
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KOKÁRDÁS: A MAGYAR TEJ SIKERE
A brandet 2015-ben az Alföldi Tej Kft. hozta létre, kizárólag az ALDI számára. A márka
csomagolásán látható piros-fehér-zöld kokárda szimbolizálja, hogy az ALDI-nál
kapható Kokárdás termékek kizárólag magyar tejtermelőktől származó tejből
készülnek, Magyarországon, magyar munkaerővel.
2018-ban az ALDI úgy döntött, hogy – fennállása óta először – megvásárol egy márkát: a Kokárdást. A tejmárka platformmá vált, amelybe csak
a legkedvezőbb árkategóriát képviselő, magyar tejből készült termékek
kerülhetnek be.
Kedveltségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fogyasztók visszajelzése alapján 2017-ben és 2018-ban is megkapta az Év Terméke Díjat,
2020-ban pedig a Mentes-M díjat nyerte el laktózmentes tömbös sajtjával.
9 termék közel
A Kokárdás ma már 19
a jelen
an
40 ízvariánsával van
ínálat
az ALDI-ban, és a kí
kínálat
egyre bővül.
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VITAMINITALLAL ERŐSÍT
A HELL ENERGY

A MOLSON COORS BEVEZETI
A HARD SELTZERT

Új termékkategóriával bővíti kínálatát a HELL ENERGY
Magyarország Kft. a magyar és a nemzetközi piacokon.
A cég portfóliójába kerülnek a Swiss Laboratory Kft.
DeLaVie és Fizzy szénsavmentes és szénsavas vitaminitalai. A két cég együttműködési megállapodást kötött
annak érdekében, hogy a termékcsaládokat a fogyasztók
minél szélesebb köre ismerhesse meg.

A régió sörpiacának meghatározó szereplőjeként a Molson
Coors vállalatcsoport az elsők között vezeti be az új alkoholos terméket, a hard seltzert valamennyi közép- és
délkelet-európai országban, ahol a vállalatnak érdekeltsége van. Ezzel a világ egyik legnagyobb sörgyártója egy
új alkoholos italkategóriában kíván terjeszkedni a teljes
régióban.

Az elmúlt 6 évben a Swiss Laboratory termékei elsősorban
Magyarországon voltak elérhetőek, azonban a HELL portfólió részeként több mint 10 országban lesznek kaphatóak.
A DeLaVie és a Fizzy italcsaládok kedvező árukkal, ﬁnom
ízükkel és megbízható magas minőségükkel hódítanak a
fogyasztók körében 2015 óta. A szénsavmentes és szénsavas vitaminitalok a 104 éves svájci DIXA natúrmanufaktúra
gyógynövénykivonatát tartalmazzák, melyet a legnagyobb
gondossággal, kizárólag a svájci Alpokból származó izsópfűmályvalevél-bergamott-menta gyógynövényekből állítanak
elő. A tartósítószer-mentes italok az eredeti svájci gyógynövénykivonat mellett vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmaznak. A vitaminitalok élvezetes alternatívát nyújthatnak a mindennapi vitaminbevitel során.

A hard seltzer egy újfajta alkoholos italkülönlegesség, ami az
elmúlt években igazi slágerré vált az Egyesült Államokban
és a világ számos országában. Magyarországon a Molson
Coors leányvállalata, a Borsodi Sörgyár ennek megfelelően
bővíti portfólióját az új termék kategóriával.
A hard seltzer összetevőit tekintve egy természetes
gyümölcsaromával ízesített, négy és hat százalék közötti
alkoholtartalmú szénsavas vízből készült ital. Természetes
összetevőinek is köszönhető, hogy az utóbbi időben a világ
egyik legnépszerűbb alkoholos italává válhatott.
A Molson Coors új hard seltzere idén tavasztól több
különböző, izgalmas ízben válik elérhetővé Közép- és DélKelet-Európa szerte, így a fogyasztók kiválaszthatják majd
az alkalomhoz és az ízlésükhöz leginkább illőt.

W W W.T ER MEK MI X.HU
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A L’ORÉAL 12. ALKALOMMAL A VILÁG LEGETIKUSABB
VÁLLALATAI KÖZÖTT
Az Ethisphere Intézet – amely az etikus üzleti gyakorlatok meghatározásában és fejlesztésében világelső –
2021-ben ismét a világ legetikusabb vállalatai közé
választotta a L’Oréalt. A Csoport tizenkettedik alkalommal kapta meg ezt a kitüntetést.

Jean-Paul Agon, a L’Oréal elnök-vezérigazgatója a kitüntetés kapcsán elmondta: „Ez a tizenkettedik elismerés
az Ethisphere-től valódi büszkeségre ad okot. Igazolja
azt, hogy az etikus működés tekintetében a példaértékűségre való törekvés felkészít egy vállalatot arra, hogy
sikeresen szembenézhessen a jövő kihívásaival.”
2021-ben összesen 22 országból és 47 iparágból 135
vállalat kapta meg ezt az elismerést. A 15. évi kitüntetettek listáján olyan vállalatok szerepelnek, amelyek elköte-

lezettséget tanúsítottak az etikus üzleti gyakorlat iránt,
olyan programokon keresztül, amelyek előmozdítják
az etikára és küldetéstudatra koncentráló vállalati kultúrák kialakulását, s pozitívan hatnak a közösségek
fejlesztésére.

SZUPERMENTA:
BARACKPÁLINKÁK
TESZTJE
Biztonsági és minőségi szempontok
mentén is ellenőrizte a Szupermenta

A NESTLÉ SIKERES ÉVET ZÁRT
2020-BAN
Részben az állateledel üzletág kimagasló teljesítménye határozta meg
a Nestlé cégcsoport 2020-as globális organikus növekedését. Ezen
kívül az amerikai piacok és a Nestlé Health Science eredményességének köszönhető az éves szinten 3,6 százalékos bővülés. A kereskedelmi tevékenység operatív haszonkulcsa (trading operating proﬁt
margin) éves szinten 210 bázisponttal, 16,9 százalékra emelkedett.

A Nestlé Hungária elsősorban a jól teljesítő exportpiacoknak és gyárai
kimagasló teljesítményének köszönhetően tudta a pandémia okozta gazdasági válság alatt is növelni árbevételét. A tavaly elindított 50 milliárd
forintos büki beruházással a társaság úgy alapozza meg az elkövetkező évek növekedését, hogy közben a magyar nemzetgazdaságban
betöltött szerepe is erősödni fog.
A magyar leányvállalat éves szinten 6,5%-os árbevétel-növekedést
ért el tavaly, elsődlegesen a gyárak kimagasló teljesítményt nyújtó
exporttevékenységének köszönhetően, miközben a magyarországi
piacon is bővíteni tudták a forgalmat.
„Az elmúlt esztendő a járványhelyzet kezeléséről szólt, mi pedig
mindent megtettünk, hogy biztosítsuk a gyáraink folyamatos üzemeltetését a fogyasztóink élelmiszerellátásának zavartalansága érdekében”
– mondta Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója.
T ER MÉK MI X
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csapata a barackpálinkákat. Megvizsgálták többek között a termékek
tényleges alkohol-, metanol-, etil-karbamát-, valamint illóanyag-tartalmát
is. A tesztelt barackpálinkák élelmiszerbiztonsági és beltartalmi jellemzőik alapján mindenben megfeleltek
a jogszabályban előírtaknak.

Összesen hét barackpálinka tért el kisebb-nagyobb mértékben a termékkörre vonatkozó előírásoktól. Két terméket
minőségi és jelölési hibák, továbbá
egyéb, gyártmánylappal kapcsolatos
hiányosságok miatt kivont a forgalomból a hatóság, szankcionálták a termékek gyártóját, valamint kötelezték őket
azok forgalomból történő visszagyűjtésére. Két, forgalmazásban érintett
kereskedelmi üzletlánc nyomonkövetési
hiányosságok miatt élelmiszerlánc-felügyeleti bírságban részesült.
A kedveltségi vizsgálaton az Agárdi
Miraculum kajszibarack pálinka végzett
az élen. A második helyezést a Nobilis
kajszibarack pálinka nyerte el, míg a
dobogó harmadik fokára a Márton és lányai kajszibarack pálinka „léphetett fel”.

W W W.T ER MEK MI X.HU
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JÓL ÁLLJA A VÁLSÁGOT
A HAZAI TEJIPAR
Kirívó keresleti hullámzással, nem várt
piaci átrendeződéssel és néhány meglepően kedvező fejleménnyel szembesültek a hazai tejipari cégek a járvány
kezdete óta.

A leginkább megdöbbentő változás a
járványhelyzet kapcsán a kirívó keresleti
hullámzás volt – mondta el Dobrovoczky
István, az Alföldi Tej Kft. kereskedelmi
igazgatója. „A tavaly márciusi helyzetben
a fogyasztók emlékezetes felvásárlási
lázat éltek meg, ezért a kereskedők is
gyakorlatilag azt kérték tőlünk, hogy anynyit szállítsunk, amennyit csak tudunk. Az
igények a korábbiakhoz képest nagyjából
50–60%-kal nőttek, amelyet nem is lehetett egyik napról a másikra kielégíteni.
Márciustól nagyjából egyharmadával
több terméket értékesítettünk, mint a
korábbi hónapokban.”
Dobrovoczky István szerint összességében, éves szinten nem változott meg
a tejtermékek értékesítési volumene,
még ha szezonálisan és az egyes termékkategóriákat tekintve voltak is nagy
hullámzások.
A gazdasági válság hatására ugyanakkor a fogyasztók a korábbiaknál is
árérzékenyebbek lettek, ami komoly árversenyt hozott, és így erős nyomást fejt
ki a magyar tejfeldolgozókra is.
Hasonló éves eredményekről beszélt
a #veddahazait kampányhoz ugyancsak
csatlakozó másik tejipari cég is. „Meglepő módon az eredményességünket a
vártnál kisebb mértékben befolyásolta
a járványhelyzet, amelynek az okai is érdekesek” – mondta el ifj. Rohony Miklós.
A Szarvasi Mozzarella Kft. marketing- és
exportvezetője kifejtette: annak ellenére,
hogy a cég termékeinek közel felét hagyományosan a Horeca-szektorban
értékesíti, és csupán a másik felét a kiskereskedelemben, egy, a járvány okozta
folyamat ellensúlyozta a kiesést.
A Szarvasi Mozzarella esetében az is
nagy előny volt, hogy a cég teljes egészében magyar, és házon belül oldja
meg a logisztikai, szállítási feladatokat
is, valamint saját képviselői hálózata van.

W W W.T ER MEK MI X.HU

BIO-VEGÁN ZABKRÉM
AZ ALDI-BAN
Az ALDI vegán újdonsága a
NATUR AKTIV bio zabkrém,
amely válogatott bio zabból
készül. A vegán, hozzáadott
cukrot nem tartalmazó, természetesen laktózmentes krém
ideális alternatívája a joghurtnak.
A kellemes, lágy ízű zabkrém a
reggeli müzli, granola tökéletes
kiegészítője, de felhasználhatjuk
főzéshez, sütéshez, valamint készíthetünk vele különféle pohárkrémeket, turmixokat is.
Az új, 100%-ban növényi alapú
bio zabkrémet keresse az ALDI
kínálatában!

A MAGYAR ÉLELMISZERBANK
EGYESÜLETET TÁMOGATJA
A CIB BANK ANYAVÁLLALATA
Harmincezerrel több rászoruló embernek segíthet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület annak köszönhetően, hogy közösen a Szlovén Élelmiszerbankkal sikerrel pályázott támogatásért az Intesa Sanpaolo
Csoport – a CIB Bank anyavállalata – jótékonysági alapjánál.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesületet is támogatja a CIB Bank
anyavállalata, az Intesa Sanpaolo Csoport: a szervezet a Szlovén
Élelmiszerbankkal közösen tavaly nyújtott be sikeres pályázatot,
hogy megvalósíthassa a „Food, no Waste” („Ételt, ne hulladékot!”)
kezdeményezését. Az Intesa Sanpaolo Charity Fund – a bankcsoport
jótékonysági alapja – összesen 80 ezer euróval támogatja majd a
magyar-szlovén kezdeményezést, amely az átfogó projektjavaslat
elkészítésében is résztvevő Olasz Élelmiszerbank koordinálásával
valósul meg.
A projekt keretében a magyar és a szlovén Élelmiszerbank átveszi
azokat a folyamatokat és módszereket, amit az olaszországi szervezet
dolgozott ki a megsemmisítésre szánt élelmiszerek összegyűjtése és
a rászorulóknak való kiosztása érdekében. A folyamatok megújításával hatékonyabban mozgósíthatók majd a potenciális élelmiszeradományozók, kiterjeszthetők a szervezet intézményi kapcsolatai és
még hatékonyabb lehet a karitatív célú szervezet belső logisztikája is.
Magyarországon a bankcsoport támogatásából egy új élelmiszergyűjtő központ is létesül majd Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. A hatékonyabb elosztási rendszer bevezetése és az új
gyűjtőközpont létrehozása révén a program további harmincezer
rászorulónak nyújthat segítséget a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
által támogatott 400 ezer emberen felül.
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EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT
A RABEN

FOLYTATÓDIK A LUCART
CSOPORT TERJESZKEDÉSE

Fennállásának legeredményesebb évét zárta tavaly a
Raben Trans European Hungary Kft. A Raben Group
nemzetközi szinten is jól teljesít, a 13 országban jelen
lévő cégcsoport forgalma 2020-ban meghaladta az 1,26
milliárd eurót.

A Porcari székhelyű Lucart Csoport operatív vezetését végző Lucart SpA bejelentette, hogy megvásárolta az ESP Ltd (Essential Supply Products Ltd)
tőkéjének 100%-át, amely a legnagyobb független
feldolgozó vállalat a közületi egészségügyi és háztartási papírtermékek piacán.

Tevékenységének valamennyi szegmensében növekedést
ért el tavaly a Raben magyarországi leányvállalata.
A cég tovább bővítette, illetve képzésekkel
fejlesztette személyi állományát, és több
meghatározó partnerével hosszabbította meg a különböző logisztikai
szolgáltatásokra szóló megállapodásait, illetve új szerződések révén
növelte ügyfeleinek számát. A hazai
és nemzetközi disztribúciós tevékenység további erősítése érdekében Győrben áprilisban megnyílt egy új, 1800 m2-es,
átrakóraktárként is funkcionáló egység.
Az értékesítési és szállítmányozási tevékenység mérőszámai egyaránt tovább javultak. Az üzleti mutatók mellett
az időben történő kiszállítások aránya is emelkedett, a
címre kézbesítések esetében belföldi és nemzetközi
viszonylatban is magas szinten stabilizálódott.
Dunaharasztiban 30 ezer m2-nyi új, korszerű raktárterületet adnak át idén, és több mint 10 ezer négyzetméterrel bővül az első félévben a Raben pécsi raktára.

A vétel 2021. február 26-án zárult le, és hivatalosan
2021. március 1-től lépett érvénybe. A Csoport a magyar piacra a Book Paper Kft. 2016-os akvizíciójával
lépett be a kelet- és közép-európai nyitásuk kapujaként.
Az 1990-ben alapított Essential Supply Products
Ltd székhelye és gyártóüzeme az angliai Malvern
településen helyezkedik el, az éves forgalma pedig jelenleg mintegy 30 millió euró. A gyártóüzem
2017–18-ban épült, alapterülete 77000 m2, amiből
15000 m2 fedett. A vállalat pozíciójának, a piacának
és a termékféleségeinek köszönhetően sok szálon
tud majd összehangoltan együttműködni a Lucart
Csoport többi üzemével. A Lucart és az ESP közötti
kapcsolat hosszú múltra tekint vissza, ugyanis a
Malvernben található üzemben feldolgozott papír egy
részét a Lucart üzemeiben állítják elő.
Az ESP Ltd. megvásárlása teljes mértékben illeszkedik a Lucart fejlesztési és nemzetközi terjeszkedési
terveibe.

A KORONAVÍRUS MEGVÁLTOZTATTA A VÁSÁRLÓI SZOKÁSOKAT
A koronavírus hatására megváltoztak a vásárlói szokások, illetve
módosult a fogyasztói kosár összetétele is – állapította meg egy kutatás, amelyet Garai-Fodor Mónika,
az Óbudai Egyetem Keleti Károly
Gazdasági Karának dékánja és
Csiszárik-Kocsir Ágnes, a kar kutatási dékánhelyettese végzett.

A vírushelyzet legnagyobb vesztese a szolgáltatási szektor; nem volt
olyan szolgáltatástípus, amelynél ne
tapasztalták volna az igénybevétel
visszaesését. Legnagyobb mértékben a nagyobb ruházati üzletek, a
kisebb élelmiszerboltok, valamint
a nagy bevásárló központok és az
éttermek látogatottsága esett vissza
a járvány hatására. A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek
fogyasztói kosarában a tartós élelT ER MÉK MI X

miszerek és az egészségmegőrző
készítmények aránya nőtt a legnagyobb mértékben a koronavírus
járvány hatására.
Az egyes generációk vásárlási
aktivitása jelentősen különbözik.
A legerősebb fogyasztói aktivitást
a Z generáció mutatta a járvány idején, a 18–25 év közöttiek tagjaiból
került ki a nagy bevásárlóközpontok,
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a kisebb élelmiszerüzletek és főként
az éttermek látogatóinak többsége
a vírushelyzet idején. A ruházati és
tartós fogyasztási cikkek, valamint a
művelődés és szórakozás kategóriájában az Y generáció tagjai (26–35
év) képviselték a legnagyobb fogyasztói bázist. A gyógyszereknél
az idősebb, 56–65 év közötti válaszadók fogyasztása volt mintaátlagot
meghaladó mértékű.
A szolgáltatási szektor legfőbb
vásárlói köre az X generáció (36–45
év) lett a járvány idején. Ezen korcsoport tagjai mutatták a legnagyobb
vásárlóerőt, mind a szépészeti szolgáltatások, utazási irodák, biztosító
társaságok, cukrászdák és műszaki
üzletek esetében is.
A kutatók 6804 kérdőívet dolgoztak
fel, a felmérés online módon zajlott.
W W W.T ER MEK MI X.HU
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CSÖKKENT A SÖRGYÁRTÓK FORGALMA TAVALY
Tavaly az öt legnagyobb hazai sörgyártó (Borsodi,
Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) teljes forgalma
7,5%-kal, 6,177 millió hektoliterre mérséklődött, a belföldi értékesítés pedig még ezt is meghaladó mértékben, 9%-kal, 5,657 millió hektoliterre esett az előző
évhez képest – közölte Kántor Sándor, a Magyar
Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) igazgatója.

A csökkenést a HORECA-szektort (hotelek, éttermek,
kávézók) érintő járványügyi intézkedések magyarázzák.
A hordós sör forgalma 2020-ban az előző évinek közel
felére csökkent, az eladott 297 ezer hektoliter a teljes forgalom 4,8%-a. A hordós sör értékesítése mellett az újratölthető üvegben forgalmazott sör forgalma szenvedte
el a legnagyobb csökkenést, ennek eladása 26%-kal
esett, 965 ezer hektolitert ért el.
A belföldi kereslet csökkenésével szemben az exportált sör mennyisége 12%-kal nőtt tavaly 2019-hez képest.
Az elsősorban a környező országok piacaira irányuló
kivitel 521 ezer hektolitert tett ki, elérve a 2020. évi 5378
millió hektoliteres magyarországi termelés 9,7%-át.
A szuper prémium és az ízesített alkoholmentes sörök
forgalma közel megegyezett az előző évivel. A szuper
prémium sörökből 308 ezer hektoliter, míg az ízesített
alkoholmentes sörökből 244 ezer hektoliter fogyott.

Kántor Sándor szerint egyelőre nehéz előrejelezni,
hogy gazdasági szempontból az iparág előtt milyen
év áll. Az év első hónapjában a belföldön termelt 346
ezer hektoliter sör mennyisége közel azonos a tavalyi
év hasonló időszakának termelési eredményével.
Az első havi forgalmi adatokból látható, hogy az év
eleji szezonra jellemző módon a hagyományos sörökre
magasabb a kereslet mint az alkoholmentes változatokra.
Az év folyamán az várható, hogy a korábbiakhoz hasonló
lesz az alkoholmentes ízesített és ízesítetlen sörökre
az érdeklődés, vagyis ebben a szegmensben az előző
időszakot meghaladó igényt vár a söripar.

SHAPING A SMARTER MARKET™
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT
HÁZTARTÁSI TERMÉKEK A LIDL-BEN
REset Plastic műanyagstratégiájának részeként a Lidl
folyamatosan azon dolgozik,
hogy csökkentse műanyagfelhasználását és egyre több
újrahasznosított műanyagot
használjon fel annak érdekében, hogy egy újabb lépéssel
közelebb kerüljön a „Kevesebb műanyag – Zárt körforgás”
vízió megvalósulásához.

A Schwarz Csoport környezetvédelemért felelős részlegével, a PreZeroval közösen a Lidl ezen dolgozik a
háztartási cikkek termékcsoportjában és 2021. márciustól számos

terméket vezet be kínálatába, melyek
legalább 95%-ban újrahasznosított
műanyagból készülnek.
Az időszakosan elérhető háztartási termékekkel a Lidl és a PreZero
új életet ad a régi műanyagoknak.
Az új háztartási cikkek legalább

95%-ban újrahasznosított
műanyagból készülnek és
sokkal kevesebb erőforrást
használnak fel gyártásukhoz,
mint a hagyományos, új műanyagból készült termékek
esetében. Megtalálhatóak
a kínálatban vödrök, vállfák,
tárolódobozok, összecsukható rekeszek és szennyestartó kosarak, különböző színekben, kiegészítve a háztartási cikkek választékát.
Gyártásuk során 28,5 tonna régi
műanyag került újrafelhasználásra.
E termékek egy fenntarthatóbb alternatívát kínálnak a vásárlók számára.

A PELENKA.HU
AZ ORSZÁG
KEDVENC BABAMAMA BOLTJA

ÉTTERMI FOGÁSOK A KIFLI BISZTRÓBÓL
Mindenki nehezen viseli a jelenlegi helyzetet, ami annak is köszönhető,
hogy a korábban megszokott, munka utáni kikapcsolódást jelentő programokról le kellett mondanunk, beleértve a kedvenc éttermünk meglátogatását. Erre a helyzetre keresett, és talált megoldást a Kiﬂi, ez a Kiﬂi Bisztró.

Mostantól Budapest neves éttermeinek minőségi kínálatát házhoz viszik a
Kiﬂis futárok, ebben az új szolgáltatásban a megszokott ﬁnom ízek, séfek
által készített éttermi minőségű ételek kínálata szerepel.
A Kiﬂi.hu környezettudatos start up-ként környezetkímélő módon, a hazai
vendéglátók és termelők támogatását szem előtt tartva indította el szolgáltatását. A vásárlók 2 adagot tudnak rendelni egyszerre, környezetbarát
papírdobozban és zacskóban, így kevesebb műanyag kerül felhasználásra,
mint egy átlagos készétel rendelése esetén.
A Kiﬂi kínálatában a Meatology étterem, valamint a Zsidai Home 4 éttermének fogásai szerepelnek: a 21 Magyar Étterem, a Baltazár, a Spíler és
az Opera Café.
Egyszerűen, mégis megidézve a megszokott éttermi élményeket: az
étterem elkészíti a kívánt ételt, amelyet egyedülálló sokkoló-hűtéses technológiával frissen csomagolnak, majd a „vendég” otthon már csak az utolsó
simításokat végzi el rajtuk. Ezzel olyan éttermi minőségű ételek kerülnek
otthon a tányérra, mintha a vásárló kedvenc éttermébe ült volna be.
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Az Ország Boltja 2020 üzleti
verseny keretein belül idén is
összemérték erejüket hazánk
meghatározó e-kereskedelmi
vállalkozásai. Az alig három éve
indult Pelenka.hu a vásárlók
visszajelzései alapján az év legnépszerűbb baba-mama boltja
lett.

A Pelenka.hu rövid életútja ellenére máris többszörösen díjazott,
a saját szegmensében piacvezető webáruházzá vált. A tavalyi év
végén az „Év Internetes Kereskedője” versenyen az abszolút
első helyen végeztek, míg idén
több mint 1800 cég közül érték el dobogós helyezéseiket.
A most kihirdetett „Ország Boltja”
verseny eredményei az online
közösség szavazatai, valamint a
fogyasztók vásárlás utáni értékeléseiből állnak össze, a szervezők ezek alapján rangsorolják
a webáruházakat.

W W W.T ER MEK MI X.HU
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ELISMERTÉK AZ ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN LEGJOBBAN
TELJESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOKAT
A pandémiás válsággal terhelt 2020-as évben is elismerték az ügyfélkiszolgálásban legjobban teljesítő vállalkozásokat. Az alapvetően átalakuló piacon a ClientFirst
Consulting több mint 2.500 üzletet tesztelt, átfogó képet
adva ezzel a magyar ügyfélkiszolgálás pillanatnyi helyzetéről. A felmérés alapján az elektronikus kiszolgálásban viszonylag nagy volt a visszaesés, de a telefonos
és a személyes ügyintézés az elmúlt évek egyik legjobb
eredményét hozta.

A ClientFirst próbavásárlói több mint 2500 üzletet és
ügyfélkiszolgálási pontot teszteltek a 2020-as évben.
A felmérés során három területet, az elektronikus, a
személyes és a telefonos ügyfélkiszolgálást mérték fel
a szakértők.
Az elektronikus ügyintézésben mindössze 77%-os
átlageredmény született az elégedettséget tekintve, ez
9%-os csökkenés a 2019-es évhez képest. Ennek egyik
oka, hogy a korlátozások miatt egyszerre rengeteg olyan
vállalkozás állt át kényszerűségből erre a kiszolgálási formára, aki technológiailag még
nem állt készen a váltásra.
A telefonos ügyintézési kategória viszont remekül teljesített: az
összesített eredmény 94%-ra jött
ki, ez a mutató egy év alatt 3%-kal
nőtt. A személyes kiszolgálással is
elégedettebbek voltak a magyarok,
mint egy éve, a 93%-os mutató két
százalékkal haladja meg a korábbi eredményt. „Korábbi méréseink alapján kijelenthető, hogy
az ügyfélkiszolgálás színvonalának növekedése néhány
éven belül akár 20–30%-os átlagos árbevétel növekedést is hozhat. A pandémiás válságban ez az azonnali
növekedés most nehezen elképzelhető, az elsődleges
cél inkább az ügyfelek megtartása és a stabilitás: ennek
alapvető feltétele a pontos, szakértő és kedves kiszolgálás” – mondta Mózes István, a ClientFirst ügyvezetője.
A felmérés egyúttal alapját képezte a tizenkét éve életre
hívott „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” program 2021es díjának is. Az eredmények alapján a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriájában a kisállatkereskedő Alphazoo
Kft. nyert, míg a telefonosban a Coﬁdis Magyarországi
Fióktelepe lett az első. Az elektronikus kiszolgálásban egy
nagyon szoros csatában megosztott első helyet osztottak ki a KBOSS.hu Kft (számlázz.hu), valamint a Coﬁdis
között. A válsághelyzetre való gyors reagálás, valamint
az innovációs megoldások miatt a versenyt szervező
ClientFirst Consulting Különdíját a Toyota Central Europe
Kft. érdemelte ki.
W W W.T ER MEK MI X.HU
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TOVÁBB BŐVÜLT A TESCO DOBOZ WEBÁRUHÁZ
Az ország teljes területén elérhető a
Tesco Doboz Webáruház, februártól
már az ország minden pontját lefedi.

Az áruházlánc legutóbb tavaly novemberben fejlesztette szolgáltatását, amely azóta több ezer termékből
álló választékot kínál a tartós élelmiszerektől a háztartásban hasznos termékekig. A Tesco Doboz
Webáruházból eddig csak a Tesco
Online Bevásárlás lefedettségi területén kívül lehetett rendelni, mostantól azonban országszerte elérhető.
„Vásárlóink a Tesco Doboz webáruházban már lakóhelytől függetle-

nül válogathatnak mintegy négyezer
termékből, beleértve a tartós élelmiszereket, kozmetikumokat, tisztítószereket, babápolási termékeket vagy
állateledeleket. Az így összeállított
kosár tartalmát a Tesco munkatársai egységdobozokba csomagolják,
amelyeket a Magyar Posta szállít házhoz 3–5 munkanapon belül. A szolgáltatás országossá válásával vannak
olyan körzetek, ahol a Tesco online
szolgáltatásai párhuzamosan működnek. Az itt élőknek azt javasoljuk,
hogy ha nem találnak szabad szállítási időpontot az Online Bevásárlás-

ban, és személyesen sem tudnak
a termékekért elmenni, válasszák a
Tesco Doboz Webáruházat” – mondta Pártos Zsolt, a Tesco-Global Zrt.
ügyvezető igazgatója.

MÁRCIUSTÓL
ÚJ ENERGIACÍMKÉK
Március elsejétől az új energiahatékonysági címkék a boltokban is megkönnyítik a legkelendőbb háztartási nagygépek,
fényforrások és elektronikus kijelzők

SELF SCANNING:
ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÜLT A DM
Önálló, érintkezésmentes és gyors bevásárlás? A dm új szolgáltatást
vezetett be 2020 végén: egy applikáció segítségével a vásárlók saját
maguk szkennelik be a termékeket, majd egyenesen a táskájukba
pakolhatják őket, végül a kasszánál a szokásos módon egyenlíthetik
ki a számlát. A szolgáltatás öt üzletben érhető el jelenleg.

Decemberben vezette be a dm az Allee Bevásárlóközpontban található
üzletében a self scanning rendszert, amellyel elsőként jelentkezett a
hazai drogéria piacon. Nemzetközi szinten az év végéig közel 30 dmüzletet vont be a német anyavállalat a tesztelésbe, a társországok közül
először Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon valósulhatott
meg ez az innovatív szolgáltatás. A budapesti Campona bevásárlóközpontban, az Újbuda Centerben, Csepelen a Rákóczi Ferenc utcai
dm-ben és a ráckevei üzletben próbálható ki az új szolgáltatás.
A vásárláshoz a „snabble” mobil alkalmazásra van szükség. A kiválasztott termékeket a szkenner funkcióval lehet a telefon kamerájának
segítségével beolvasni, a kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, az
alkalmazásban látható a vásárlási összeg is. A termékeket nem kell
külön bevásárlókocsiba tenni, egyből a saját táskájukba pakolhatnak
a vásárlók, majd a vásárlás végén a generált QR kód felmutatásával
lehet ﬁzetni a pénztárnál.

összehasonlítását, a fogyasztóvédelmi
hatóság már tavasszal ellenőrzi a címkék megfelelőségét a hagyományos és
az online kereskedelemben – hívta fel
a ﬁgyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Az energiacímkézés az elmúlt 25 évben
a fogyasztók tájékoztatásának egyik
legfontosabb eszközévé vált, miközben hathatósan ösztönözte a gyártói
innovációt. A folyamatos fejlesztések
eredményeképpen a készülékek egyre
hatékonyabbak lettek, idővel már egyetlen árucikk sem tartozott az alsóbb osztályokba. Az átláthatóság érdekében az
egységes uniós szabályozás március
1-jével visszatér az A-tól G-ig terjedő
energiaosztályokhoz, a változás oka
a jelölési rendszer egyszerűbbé tétele.

HÍREK

AZ UNILEVER ÚJ SZÉPSÉGVÍZIÓJA

A Pozitív Szépség számos progresszív vállalást és fellépést határoz meg az Unilever szépség- és testápolási
márkáinak. Mindez a szépségről alkotott elképzelés új
korszakát vetíti előre, mely igazságos, befogadó valamint
a bolygó számára is fenntartható.
A „normál” szó elhagyásáról szóló döntés egyike
annak a számos lépésnek, amelyet annak érdekében
tesznek, hogy megkérdőjelezzék a szépségideálok hagyományos értelmezését, és elősegítsék a diszkrimináció
megszüntetését, valamint támogassák a szépség befogadóbb megközelítését. Egy nemzetközi szépségipari
tapasztalatokat átfogó kutatás feltárta, hogy a haj vagy
a bőr „normál” kifejezéssel való leírása miatt az emberek
többsége kirekesztve érzi magát.
Az Unilever által készített 10000 fős közvéleménykutatást kilenc országban végezték el. A kutatás megállapította, hogy a megkérdezettek több mint fele (56%)
úgy gondolja, hogy a szépség- és testápolási ipar miatt

az emberek kirekesztve érezhetik magukat,
a megkérdezettek azt
szeretnék látni, hogy
a szépség- és testápolási ipar nagyobb
hangsúlyt fektet arra,
hogy a fogyasztók jól
érezzék magukat, mint
arra, hogy jobban nézzenek ki (74%). Az emberek több mint fele (52%) állítja,
hogy vásárlás előtt nagyobb ﬁgyelmet fordítanak egy
vállalat társadalmi kérdésekben kifejezett álláspontjára.
Tízből hét ember egyetért abban, hogy a „normál” szó
használata a termék csomagolásán és a reklámozás
során negatív hatást kelt. A ﬁatalok – 18–35 évesek –
körében az így válaszolók aránya tízből nyolc.
A „normál” szó elhagyása mellett az Unilever a márkahirdetéseiben nem módosítja digitálisan a modellek testformáját, méretét, arányát vagy bőrszínét, sőt növeli azoknak
a hirdetéseknek az arányát, amelyek különböző alul-reprezentált csoportokból származó embereket ábrázolnak.

A BioTechUSA VITAMINT
ADOMÁNYOZ

LEZÁRULT AZ AUCHAN
ADOMÁNYOZÁSI PROGRAMJA

Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójaként a BioTechUSA kiterjedt adományozási tevékenységet folytat, mely során kiemelt ﬁgyelmet fordít az
egészségmegőrzés és sport támogatására.

Lezárult az Auchan Együtt. Szívvel, lélekkel. elnevezésű digitális adományozási programja, amellyel a
vállalat A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány részére gyűjtött Bizalompontokat a vásárlók és
munkatársak bevonásával.

Az Unilever bejelentette, hogy új Pozitív Szépség (Positive
Beauty) nevű program bevezetésének részeként elhagyja a „normál” szót minden szépség- és testápolási márkájának csomagolásáról és reklámjaiból.

A BioTechUSA a sportos életmód támogatása mellett
elkötelezett a fogyasztók immunrendszerének és egészségének védelme iránt, mely a koronavírus járvány alatt
különösen aktuális és fontos összvállalati célt jelent. A két
intézmény 2021 februárjában partnerségi egyeztetésekbe kezdett, melynek eredményeképpen a BioTechUSA
mintegy 1800 doboz, összesen 180.000 darab, magas
hatóanyagtartalmú C, D és multivitamint adományoz a
MÖSZ munkatársainak és több száz nélkülöző családnak
mintegy hétmillió forint értékben.
A BioTechUSA és az Ökumenikus Segélyszervezet
együttműködése során átadott
több, mint 260 kilogramm vitamin az étrend-kiegészítő
gyártó egyéb termékeihez hasonlóan saját gyártóbázison,
szabályozott környezetben,
kiváló minőségű és gondosan válogatott alapanyagokból
készül Szadán.
W W W.T ER MEK MI X.HU

Február végén zárult az Auchan digitális adománygyűjtése, amelyet a vállalat A Szívbeteg Gyermekek
Védelmében Alapítvány részére indított. Az aktivitáshoz
ismét azt az egyedi, digitális gyűjtési módot alkalmazta a vállalat, ami az áruházlánc hűségprogramján
keresztül valósulhat meg.
A vásárlók a saját Bizalomkártya ﬁókjukban a vásárlásaik után járó Bizalompontjaikból ajánlhattak fel
csupán néhány kattintással, online az Alapítványnak,
ami aztán egy erre létrehozott, levásárolható Bizalomkártyán gyűlt össze az Alapítványnak. A vállalat ezúttal
is saját felajánlásával nyitotta meg a gyűjtést és 10 millió
Bizalomponttal hívta csatlakozásra a vásárlóit. Az év
első gyűjtése rekorderedménnyel zárult, az Auchan a
vásárlóival közösen több mint 37 millió Bizalompontot
gyűjtött össze, ami több mint 18,5 millió forintot jelent.
Az adományból az Alapítvány nagyon sok hasznos
és szükséges eszközt tud majd vásárolni a GOKVI
Gyermekszív Központnak.
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AUTOMATIKUS VISSZATÉRÍTÉS A KIFLI.HU-NÁL

ONLINE FŐZŐISKOLÁT
INDÍT A LIDL

Az élelmiszer kiskereskedelemben elsőként
lépte meg a kiﬂi.hu, hogy a vásárlók által viszszautasított termékeket automatikusan visszatéríti ügyfeleinek, hacsak azok úgy nem döntenek, hogy jótékony célra használják fel az
adott összeget.

Kezdőknek és haladóknak egyaránt exkluzív és egyedülálló
tudást nyújtó, online főzőkurzust indít a Lidl Magyarország,
mely mindenki számára ingyenesen elérhető. A tanfolyamra
feliratkozók nem csak új recepteket, de különleges technikákat,
fortélyokat is elsajátíthatnak a Michelin-csillagos séftől, Széll
Tamástól.

Nem szükséges e-mailezésbe, chatelésbe
bonyolódni, vagy az ügyfélszolgálattal telefonon beszélni: pár kattintással el lehet intézni
a visszatérítést, akár a honlapon, akár az applikáción keresztül. A vásárló rendelése után
72 órán belül online tudja intézni a problémát,
és egyből levásárolható kredit jóváírást kap,
pillanatok alatt.
„A Kiﬂinél, ha hibázunk, vállaljuk. Legfontosabb számunkra, hogy vásárlóink elégedettek
legyenek. Mi sem természetesebb, hogy ilyen
esetben bizalommal kezeljük a helyzetet, és
kérdés nélkül kompenzálunk” – mondja Makkay
János, a Kiﬂi.hu ügyvezetője.
A vásárlók választhatnak is, hogy nem kérik
a kredit jóváírást, hanem inkább felajánlják azt
jótékony célra a TündérPakk Alapítványnak,
amely adományokkal segít a krízishelyzetbe
került, rászoruló gyermekeknek és családoknak.

A Lidl Magyarország még 2014-ben tűzte
ki célul, hogy forradalmasítja az otthoni
főzést, és megmutatja, hogyan lehet a mindennapos főzés egyszerű,
kellemes és könnyű. A főzést népszerűsítő edukációs kampány keretében az áruházlánc összesen hat,
gyönyörűen illusztrált szakácskönyv,
több száz online elérhető recept és
videó segítségével vezette be vásárlóit a
konyhaművészeti titkok és új ízek világába.
Az áruházlánc YouTube csatornáján futó
online kurzusnak köszönhetően a főzési tudással nem rendelkezők lépésről lépésre tanulhatják meg az alapvető technikákat,
a különböző eszközök használatát és az alapanyagok megfelelő
felhasználását, a haladók pedig tovább bővíthetik ismereteiket,
így mindannyian magasabb szintre emelhetik főzőtudományukat és ﬁnom, egészséges fogásokat készíthetnek anélkül, hogy
kimozdulnának otthonról.

ÜZLETNYITÁSOK

ÚJ ÜZLET

ÚJRANYITOTT ÜZLET

(2021 JANUÁR–FEBRUÁR)
DM
1239 BUDAPEST,
BEVÁSÁRLÓ U. 4.
SOROKSÁR (BUY-WAY)

DM
BUDAÖRS,
2040 MALOMKŐ UTCA 7.

DM
3300 EGER,
TÖRVÉNYHÁZ UTCA 4.
AGRIA PARK

ROSSMANN
7400 KAPOSVÁR,
IRÁNYI DÁNIEL U. 8.
SOMOGY ÁRUHÁZ

ROSSMANN

SPAR

7621 PÉCS,
KOSSUTH TÉR 5.
KONZUM ÁRUHÁZ

2225 ÜLLŐ, PESTI ÚT
DESPAR-LUKOIL
TÖLTŐÁLLOMÁS
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ÚJ P&G TERMÉKDESIGN
A CSOMAGOLÁSOK KÖRFORGÁSOS RENDSZERÉÉRT
A Procter & Gamble új termékdesign segítségével tesz
az európai csomagolások körforgásos rendszerének
megvalósulásáért. Ez összhangban áll kiemelt célkitűzéseivel, melyek szerint 2030-ra 50%-kal csökkenti
a szűz műanyag felhasználását, és lehetővé
teszi ezen csomagolások 100%-os
újrafeldolgozhatóságát vagy újrafelhasználhatóságát.

A P&G volt az első mindennapi
fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, amely csatlakozott az Európai
Műanyag Újrafeldolgozók (Plastics
Recyclers Europe) által alapított,
RecyClass platformhoz, mely elősegíti és értékeli a műanyagcsomagolások
újrafeldolgozhatóságát. A független, országokon átívelő kezdeményezés újrahasznosíthatósági módszertant, csomagolástervezési
útmutatót és termékcsomagolás értékelési eljárást
dolgozott ki, beleértve egy újrahasznosíthatósági meg-

NEMZETKÖZI DÍJESŐ AZ ILCSI
NATÚRKOZMETIKUMOKNAK
Összesen öt elismerést hozott el a világ legjelentősebb,
természetes, etikus és fenntartható kozmetikai
brandjeinek megmérettetéséről, a The Beauty Shortlist
& Wellbeing Awards-ról Magyarország egyik legmeghatározóbb natúrkozmetikum-márkája, az Ilcsi.

Több kategóriában összesen
öt díjjal gazdagodott a The
Beauty Shortlist & Wellbeing
Awards nívós nemzetközi
mezőnyében induló Ilcsi
Szépítő Füvek. A közérzet
javításához kapcsolódó kategóriában (The Wellbeing
Award 2021, Wellbeing
Editor’s Choice) a sugárkezelés okozta bőrirritáció
enyhítésére kifejlesztett Radioskin termékcsalád kapott
elismerést, míg az Ilcsi Probiotikumos Hidratálókrémjét saját kategóriájában (The Beauty Shortlist Award
2021, Probiotic Skincare, Best Probiotic Moisturiser)
a legjobbnak találta az Egyesült Királyság, az Egyesült
Államok és Ausztrália szépségipari és életmódtanácsadó
szakértőiből álló zsűri.
Az idei fordulóban az Ilcsi további három készítményét is díjazták.
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felelőségi, illetve csomagolás-technológiai elfogadási
eljárást. A RecyClass igazolja az újrafeldolgozási követelményeknek való megfelelőséget, amely így elősegíti a
műanyagcsomagolások körkörössé válását és nyomon
követhetőségét az egész értékláncon át.
A P&G rekord magas, 12 termékcsomagolási és technológiai jóváhagyást kapott újratervezett hajápoló, háztartási
és textilápolási (Oral-B, Tide, Ariel)
márkáinak csomagolását illetően,
melyek megfelelnek a RecyClass által meghatározott újrahasznosításra
vonatkozó kritériumoknak.
A P&G 20 vezető márkája, köztük
az Always, az Ariel, a Dawn, a Fairy (Jar),
a Febreze, a Head & Shoulders, a Pantene,
a Pampers és a Tide 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolást vezet
be, és kiemelt célja a szűz műanyag felhasználásának
50%-os csökkentése 2030-ig

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
KAPSZULA VISSZAGYŰJTÉS
A MEDIAMARKTBAN
Idén márciusban új kapszulavisszagyűjtési- és újrahasznosítási rendszert indít a Nestlé a NESCAFÉ
Dolce Gusto kapszulákra, így a cég fogyasztóival
együttműködve újabb jelentős lépést tehet a körforgásos gazdaság megvalósításának irányába.

A kávérajongók egyelőre öt kijelölt MediaMarkt
áruházban adhatják le használt kapszuláikat, de
a cég folyamatosan bővíti a gyűjtőpontok listáját.
A Nestlé célja, hogy semmilyen csomagolóanyaga
ne végezze hulladéklerakóban és valamennyi csomagolását körforgásban tartsa. Az új program része
a Nestlé globális vállalásának, amelynek értelmében
2025-ig minden csomagolóanyagát újrahasznosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá alakítja és csomagolásaiban egyharmadával csökkenti az újonnan
gyártott műanyagok felhasználását.
Idén márciustól a NESCAFÉ Dolce Gusto kávékapszulák is visszagyűjthetőek lesznek és újrafeldolgozásra kerülnek. Ezzel párhuzamosan a Nestlé
folyamatosan dolgozik azon, hogy a kapszulák
könnyebbek legyenek és gyártásukhoz kevesebb
műanyagot használjanak.
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HÍREK – FENNTARTHATÓSÁG

ÚJ CSOMAGOLÁS
A TOALETT TISZTÍTÓKHOZ

A LIDL NYERTE
AZ IDEI ZÖLD BÉKA DÍJAT

A toalett tisztító ﬂakonok új, globális csomagolási
koncepciójával a Henkel hangsúlyozza a fenntartható
csomagolás és a körforgásos gazdaság előmozdítása
iráni elkötelezettségét.

A Deloitte Magyarország 20. alkalommal hirdette meg
a Zöld Béka Díjat, amely a nem pénzügyi jelentések
készítése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok elismerésére szolgál hazánkban. A 13 tagú, független szakértői zsűri előre meghatározott kritérium-,
és pontrendszer alapján értékelte a beérkezett jelentéseket, amelyek közül 2020-ban egyhangúlag a Lidl
Magyarország nyerte el a Legjobb Fenntarthatósági
Jelentés Díjat.

Jelentősen megnőtt az újrahasznosított polietilén (PE)
mennyisége a toalett tisztító gélek csomagolásában – az
általános toalett tisztítók esetében, például
a Bref márkánál elérte
az 50 százalékot, a
Pro Nature termékcsalád tisztítószerei
esetében pedig akár
a 75 százalékot is.
Az új csomagolási koncepció nemcsak több újrahasznosított műanyagot
tartalmaz, hanem összességében véve kevesebb műanyagot is. Ez 11%-kal csökkenti a ﬂakon súlyát. Ezzel
a csomagolási innovációval évente 480 ezer kilogramm
új műanyagot takarítunk meg, mely évi 800 tonna CO2
megtakarításnak felel meg. A kompakt ﬂakonkialakításnak köszönhetően körülbelül 10%-kal több ﬂakon
fér el egy raklapon.
Az új csomagolási koncepcióval a Henkel világszerte
bevezetett egy szabványos tervezésű WC-tisztító ﬂakont. Mostantól minden ﬂakon egységes formátumban
kapható, anyaga polietilén. A termékek 2021 januárja
óta kaphatók az üzletekben.

A Lidl Magyarország nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
minden területen felelős vállalatként működjön. Nap mint
nap tesz a fenntartható fejlődésért, amely egyszerre
szolgálja a vállalat hosszú távú értékteremtését és a jövő
generációinak biztonságát. Ezirányú elkötelezettségét
is jól jelzi, hogy – a hazai diszkontláncok közül elsőként – 2020 novemberében az áruházlánc kiadta első
magyarországi Fenntarthatósági Jelentését, amiben a
2018/2019-es gazdasági évekre vonatkozóan mutatja be
fenntarthatósági teljesítményét. Ezzel a rendkívül komplex, a felelős üzleti
működést bemutató Jelentéssel
pályázta meg az
áruházlánc az idei
Zöld Béka Díjat,
amelyen a 13 tagú,
független szakmai
zsűri elismerését
egyöntetűen elnyerte.

A NESTLÉ 2050-RE ÉRI EL A KARBONSEMLEGESSÉGET
Az élelmiszerellátás jövőjére nézve nagy veszélyt
jelenthet az éghajlatváltozás, miközben az üvegházhatású gázok kibocsátásáért többek között az élelmiszertermelés és fogyasztás is nagy mértékben
felelős. Ezért a Nestlé a 2050-re vállalt nettó zéró
kibocsátás elérése érdekében 2030-ra felére csökkenti karbonkibocsátását.

A nettó zéró azt jelenti, hogy a vállalat egészen az
alapanyagok megtermelésétől a fogyasztásig (farm
to fork) tartó értékláncon drasztikusan csökkenti az
üvegházhatású gázkibocsátást. Ezen felül a további
karbonmennyiséget a Nestlé a légkörben található
szén-dioxid talajban és fákban való megkötését célzó
projektekkel tervezi csökkenteni.
A Nestlé a következő öt év folyamán összesen 3,2
milliárd svájci frankot fordít a nettó zéró kibocsátás
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elérését célzó átalakulásra, melyből 1,2 milliárd svájci
frankkal támogatja a regeneratív (talajmegújító) mezőgazdaságot a teljes ellátási láncon. 2025-re a tervek
szerint a Nestlé mind a 800 gyártóegysége a világon
100% megújuló forrásból származó villamosenergiát
fog használni.
A vállalat mindhárom magyarországi gyárában már
2017 óta kizárólag megújuló forrásokból származó
áramot használ, és egyik gyárból sem kerül ipari
hulladék hulladéklerakóba.
A Nestlé kizárólag fenntarthatóbb csomagolóanyagokkal érheti el a 2050-es nettó zéró célkitűzését.
Ehhez az újrahasznosított anyagok nagyobb arányú
felhasználására, több újrahasználható csomagolóanyag fejlesztésére vagy akár bizonyos csomagolóanyag típusok teljes elhagyására van szükség.
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A cél: megoldást kínálni
különböző fogyasztói igényekre
A Zewa márkának hagyománya van. Nemcsak egy terméket kínál, hanem az élethez való
hozzáállást, biztonságot és minőséget. Milyen fogyasztói elvárásoknak kell megfelelnie
egy, a környezetet is védő újdonságnak? Hogyan szól bele a pandémia a fejlesztések
irányába? – Interjú Forgách Rékával, az Essity Hungary Zewa brand managerével.
Kibelbeck Mara
Az a cég, akinek sikerül termékének márkaigényre is megoldást nyújt. A felhasználóknevét szinonimaként a köznyelvbe helyezni,
nak nagyon fontos, hogy ne terheljék szernyilvánvalóan valamit jól csinált. A márkanév
vezetüket mindenféle színezékekkel, parfühasználata nemcsak azért egyszerűbb, mert
mökkel, adalékanyagokkal. Nagy az igény az
azonnal azonosítható a termékkörrel, vagy
úgynevezett bio- és mentes termékek iránt.
magával a termékkel, de gyakran könnyebb,
Másfelől szintén egyre nagyobb igény és vákevésbé körülményes kiejteni is. Ha a Zewa
sárlóerő mutatkozik meg a környezetbarát
szóra gondolunk, tudjuk, hogy milyen terárucikkek irányában. E kettőre válaszul szümékekről van szó, pl. papír zsebkendő, papír
letett meg a Natural Soft termékcsalád.
törlőkendő, toalettpapír stb.
Sok olyan termék van, amelyet ma első» Miért érdemes a Zewa Natural Soft terForgách Réka
Zewa brand manager,
sorban márkanevük alapján ismerünk, amemékcsaládot választani?
Essity Hungary
lyek úttörők voltak a maguk idejében. Egy
A Zewa Natural Soft termékcsalád kiemelmárkanév azonban meg tud honosodni: évek során be- kedően puha és erős, nemcsak a bőrrel, a környezettel is
ágyazódik a háztartások életébe akkor, ha újra és újra képes
kíméletes. Hozzáadott színezék-, illatanyag- és allergénmegújulni, fejlesztésekkel előállni. Az Essity hosszú ideje
mentes. A Zewa első alkalommal alkotott fehérítésmentes,
dolgozik azon, hogy innovatív megoldásokkal segítse a ház- krémszínű papírt, mely közelebb áll a rostok természetes
tartások működését.
színéhez, miközben megőrizte a Zewa kiemelkedő puhaságát és minőségét. A felhasznált rostok biológiailag le» Az elmúlt néhány évben a higiéniai piacon számos új
bomlóak. A Zewa Natural Soft elérhető 8 és 16 tekercses
termék látott napvilágot. Milyen termékkínálatra konszáraz toalettpapír, kiscsomagos és dobozos papír zsebcentrál idén az Essity?
kendő változatban is.
A 2021-es évben a fogyasztói igényekre válaszolva és a trendeket követve a fenntarthatóságra helyezi a legfőbb hang- » Ha megtapintunk egy Zewa Natural Soft papír zsebkensúlyt az Essity. Úgy szeretnénk csökkenteni termékeink öko- dőt, azonnal észrevehetjük, hogy a fejlesztések nemcsak
lógiai lábnyomát, hogy közben a termékek korábbi kiváló
egy pontra koncentráltak. Milyen további hozzáadott érminőségét is fenntartjuk.
tékkel bírnak a Zewa Natural Soft termékek?
A Zewa Natural Soft termékek a legmagasabb minőségben,
» Miért a toalettpapír és a papír zsebkendő szegmensek- azaz 4 rétegű kivitelben készülnek, mind a toalettpapír, mind
re esett a választás?
a papír zsebkendő termékekre nézve. Ha valaki egyszer kiA toalettpapír és a papír zsebkendő szegmensek mindenki
próbálja, akkor rögtön érezni fogja, hogy mennyivel puhább
által nap mint nap használt termékeket foglalnak magukban,
bármely más hasonló terméknél. Elsősorban azoknak alkotígy volumenben jelentősebb változást jelentenek a környezet- tuk, akiknek fontos, hogy bőrbarát termékeket használjanak
terhelés szempontjából is.
a szó mindkét értelmében: nagyon puha, így nem okoz bőrirritációt, illetve mivel adalékanyagoktól mentes, így nem
» Milyen trendeket, innovációs irányokat tartottak kulcs- érintkezik a bőrünk vegyszerekkel sem.
fontosságúnak, amikor az új termékek piaci bevezetését
Ideális érzékeny bőrűek számára, miközben a környezetervezték?
tünket is óvjuk. A Zewa Natural Soft termékek kellemesen
Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan terméket hoz- krémszínűek, mert fehérítetlen rostokból készítjük őket. Így
zunk létre, mely egy személyben több különböző fogyasztói
nem terheljük feleslegesen a környezetünket.
T ER MÉK MI X
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» A fejlesztések során a különböző egészségmegőrző fogyasztói igények mellett mennyire volt elsődleges a fenntarthatóság, környezetvédelem előtérbe helyezése?
A Zewa nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre.
Termékeink 100%-ban biológiailag lebomló, természetes
eredetű rostokat tartalmaznak. Emellett a csomagolásuk
100%-ban újrahasznosítható, így nyugodt szívvel bedobhatók a szelektív hulladékgyűjtőkbe. Ráadásul legalább 30%ban újrahasznosított műanyagot használunk a csomagolás
előállításához.
A Zewa termékei FSC®-tanúsítvánnyal rendelkeznek: ez
azt jelenti, hogy a termékben felhasznált farostok fenntartható
gazdálkodásból származnak, ez pedig megőrzi az erdőinket
és a természetes élővilágot a jövendő generációk számára.
» Mekkora súllyal nehezedik a vállalatra a fenntarthatóság kérdése?
Az Essityt fennállása óta jellemzi a globális kihívások felismerése és az azoknak való megfelelés, valamint hosszú távú
fenntarthatósági és beszerzési stratégia kialakítása.
Az Essity svéd gyökerekkel rendelkező vállalat és ezen
oknál fogva is a fenntarthatóság kiemelt szereppel bír.
Vállalatunk több mint 25 éve a Life cycle Management
(életciklus menedzsment) alapján dolgozik, melynek során
az alapanyag beszerzéstől a termékfejlesztésen, gyártáson,
szállításon át egészen a végfelhasználásig követjük nyomon
a környezeti terhelésünket. Szóval számunkra ez nem új kihívás, szerves része a folyamatainknak.
A mindennapokhoz hozzátartozik a higiéniai termékek
használata, azonban nem mindegy, hogy azok milyen nyomot hagynak maguk után. A biológiailag lebomló és műanyagmentes termékek iránti igény mára nem kuriózum,
ezért is jó, hogy van választási lehetőség.
» A higiéniai termékek piacán mennyiben befolyásoló erő
a termékek ára?
Azt gondolom, hogy a higiéniai termékek piacán elsősorban ár-érték arány alapján döntenek a vásárlók. Lehet kapni nagyon olcsó cikkeket, de egy használat után szembetűnik, hogy például egy guriga WC-papíron valójában
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mennyi papír is van, meddig tart ki egy háztartásban.
Egy allergiás vagy vírusos időszakban sem szívesen kötnek kompromisszumot a vásárlók, nem kellemes, ha egy
betegség mellett még a kivörösödött orr is fájdalmat és
irritációt okoz. A háztartási papírtörlők esetében is elég
nagy a szórás az ár és a minőség tekintetében. Egy erős és
nedvszívó papírtörlő, mely nem szakad szét és nem szöszöl,
jelentősen meggyorsíthatja a házimunkát számunkra a rohanós mindennapokban.
» Az elhúzódó koronavírus-járvány milyen irányba befolyásolja a fejlesztéseket?
A koronavírus hatására a Zewa portfóliója II-es típusú orvosi arcmaszkkal bővült, hogy ezzel is hozzájáruljunk a családok megfelelő higiéniájának fenntartásához. Ez egy megbízható védelmet biztosító termék, amely segít a fertőzés
terjedésének csökkentésében. Kényelmesek, higiénikusak,
és olyan anyagokból készülnek, amelyek lehetővé teszik a
baktériumok legalább 98%-ának kiszűrését. Puha anyagból készülnek a bőr kímélése érdekében, miközben védelmet nyújthatnak a fertőzések terjedése, por és pollen ellen. Erre évtizedek óta fennálló és nap mint nap bizonyító
márkanév a garancia.
» Mennyiben szólt bele, illetve változtatta meg fejlesztési
terveiket, termékbevezetéseiket a járvány?
A háztartási papírtermékek jelentősége nemhogy csökkent,
mintsem inkább növekedett a mögöttünk álló időszakban.
A háztartásoknak még nagyobb szükségük van a jó minőségű higiéniai termékekre, így még a járvány időszakában
sem álltunk le a fejlesztésekkel, továbbra is azon dolgozunk,
hogy fogyasztóink meg tudják adni a gondoskodást családtagjaik számára.
» Tervek szerint ugyanannyi újdonsággal, termékfejlesztéssel jelentkeznek idén, mint a korábbi években, vagy
óvatosabban állítja be ezeket a megjelenéseket?
A Zewa a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan törekszik a megújulásra. Célunk, hogy megoldásokat nyújtsunk
a fogyasztók mindenkori igényeire.
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Fókuszban a környezetvédelem
A csomagolóanyag-gyártókat gyakran éri az a kritika, hogy csak felesleges hulladékot állítanak elő és tevékenységük alapvetően rombolja környezetünket és a földet. Természetesen,
aki hajlandó a dolgok mögé is nézni, az egyből elkezd tiltakozni. Valóban, a csomagolóanyaggyártók igenis foglalkoznak a „földön hagyott lábnyomuk” kezelésével, csökkentésével.
— Az STI-csoport
nagyon elkötelezett
ebben az irányban
is. A csomagolóanyag-gyártók körében
szerencsések
vagyunk, mert kizárólag papíralapú termékeket gyártunk és
alapvetően a papír
az egyik legősibb
anyaga az emberiKolozsvári György
értékesítési igazgató
ségnek és még természetbarát is. Most a kritikusok rögtön közbevágnának, hogy a fakivágások miatt ez nem
így van, de jobb tiszta vizet önteni a pohárba:
a globális papíripar, ami magában foglalja az
otthoni felhasználású papírokat, zsebkendőket, pelenkákat, irodai papírokat, az ipari csomagolópapírokat és újságokat, az erdőgazdálkodás 40%-át teszi ki globálisan (forrás: WWF).
Ennek a volumennek csak a fele köthető a világ
csomagolóanyag-gyártásához (forrás: McKinsey). Ebből az látszik, hogy igazán a globális
fakitermelés kb. 20%-a kerül közvetve vagy
közvetlenül a csomagolóanyag-gyárakba
csomagolóanyag-gyárakba. A
többi 80%-ot az építőiparban, a bútorgyártásban használjuk fel, vagy egyszerűen elégetjük.
A csomagolóipar ennek ellenére komolyan
veszi az ökológiai lábnyom kérdését. Azon
karton alapanyagok, amelyeket az
STI-csoport feldolgoz, mind felelős
erdőgazdálkodásból származnak. Az

STI Petőfi Nyomdában nagyrészt skandináv
eredetű kartonokat használunk, az elmúlt
években ezen a területen nemhogy csökkent,
hanem közel 1%-kal nőtt az erdős területek
aránya (forrás: Metsa). Mi még ennél is tovább
megyünk. Az egyik partnerünk kérésére – aki
egy nagy múltú olasz kávégyártó világmárka
– az egyik termékéhez használt szendvicsalapanyagot (szendvicsalapanyag: amikor
papíralapú karton műanyag réteggel párosul)
kellett kiváltani „műanyagmentes” verzióra.
Erre egy komoly projektet kellett létrehozni
és egyéb gyártókat bevonva kitalálni, hogy
miként lehet a hagyományos megoldással és
műanyag réteget használó termékkel azonos
tulajdonságú új anyagot létrehozni. Néhány
hónapos megfeszített munka árán eljutottunk
oda, hogy teljesen műanyagmentes és ezáltal környezetbarát, újrahasznosítható alapanyagot hoztunk létre olyan tulajdonságokkal
és megjelenéssel, mint az eredeti régi anyag.
A partnerünk nagyon elégedett, hiszen így
vevőkörét biztosíthatja, hogy a kezükben lévő
terméke 100%-ban újrahasznosítható és ezáltal a környezetre gyakorolt hatása a lehető
legkisebb Messze van még az az idő,
legkisebb.
idő amiamikor teljesen semleges lehet az iparágunk, de
ha apró lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy a földet kevésbé zsákmányoljuk ki, akkor
biztosan hamarosan elérhetünk egy olyan
szintet, amikor az ember és környezet
egyensúlyba kerülhet. Reméljük, ez az
idő minél hamarabb elérkezik…
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„Kolbásznak egy magyar ember
kamrájában lennie kell
– nem mindegy, milyennek!”
„Olyan, mint régen” szlogennel gyártanak egy igen népszerű termékcsaládot, de ez a megállapítás
a Békési Húsmanufaktúra egész ﬁlozóﬁájára igaz. Ifjabb Kovács István édesapjától vette át a céget,
amely – a modern trendekhez is igazodva – üzemi körülmények közé helyezte át a manufakturális
húsfeldolgozást. A két népszerű húsboltot (Békés, Békéscsaba) és egy mintaboltot (Budapest) is
működtető, 36 fős családi vállalkozás a házias hagyományokat maximálisan őrzi. Istvánnál most
nem is a kolbász, a disznósajt, a májas és a többi termék, hanem a siker receptjéről érdeklődtünk.
dr. Szász Adrián
A legfontosabb, hogy mindenki minőségi árut kapjon – vágja
rá a kérdésünkre gondolkodás nélkül a békési vállalkozó.
Amikor létrehoztuk a kolbászüzemet, a piacon nemigen volt minőségi termék. Huszonöt éve mi ezt vettük célba, és úgy látom,
egyre inkább kezd beérni a munkánk gyümölcse. Én még talán
húszéves sem voltam, amikor kezdtük, amikor édesapám odavett maga mellé. Egy régi vágóhidat alakítottunk át húsfeldolgozóvá, és a házi húsfeldolgozást helyeztük át üzemi szintre.
» Honnan hozta az édesapja az ehhez szükséges tudást, és
nehéz volt-e később átvennie tőle?
Ő előtte hentes volt egy húsboltban. Abból merített, hogy odafigyelt az emberekre, az igényeikre. A vállalkozást körülbelül tíz
éve vettem át tőle, amikor már pihenni szeretett volna. Nem
volt könnyű mindenbe beletanulni, de szerencsére a tapasztalatait – és a sikeres termékek receptjét – nekem is átadta, mie-

lőtt elment. Ő találta ki a két legnépszerűbbet, a békési vastag-,
illetve vékonykolbászt, a szilvalekváros kolbász, a chilis moruga
vagy a marhabeles szalámi pedig már az én nevemhez fűződik.
» Honnan szerzik be a húst, és milyen nagyságrendben állítanak elő termékeket?
Csak helyi, Békés megyei vágóhidakról vásárolunk, megvan a
sokéves partneri viszony, nagyon jó minőségű, nagy súlyú sertéseket veszünk. Napi 3-4 tonna között állítunk elő húsipari
termékeket. Így nyilván nehéz volt megtartani a manufakturális jelleget, de pont az lehet a titkunk, hogy sikerült. Ennél
többet nem is szeretnénk gyártani: ezekből a termékekből ilyen
minőségben ennyit lehet előállítani. Ha átlépnénk egy határt,
nem tudnánk tartani a minőséget, arról pedig szó sem lehet!
» A manufakturális jelleg megtartása mellett mi lehet még
a minőség garanciája?
Az, ha az ember beleadja a szívét-lelkét. Alapfilozófiánk, hogy
azt adjuk az embereknek, amit mi is megeszünk otthon. Amikor
versenyre megyünk – mert szoktunk díjakat is nyerni a kolbászainkkal –, a versenyre szánt kolbászt is azok közül veszem le,
amiket másnap kiviszünk a boltokba. Nincs tehát külön ilyen
meg olyan célra gyártás. Ugyanazt az árut adom el, amit a család elé is odateszek.
» Gondolom, akkor a mai napig a saját termékeiket (is) jó
ízzel fogyasztják otthon…
Hogyne! Ezt a kolbászt nem lehet megunni. Az ismerősök
is mondják, hogy hiányérzetük van, ha nincs a kamrában.
Kolbásznak egy magyar ember kamrájában egyébként is mindig lennie kell. És nem mindegy, hogy milyennek!
Évek óta azon dolgozom, hogy a kolbász nevét felemeljük.
Egy kicsit el van csépelve, hogy a kolbász, az kolbász, pedig
lehet gyengébbet és kiváló minőségűt is kapni. A bort már
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sikerült Magyarországon minőségi szintre emelni, a kolbászszal ez még nem történt meg.
» A minőségnek, így a Békési kolbászoknak is értéke, ára
van. Nehéz volt ezt elfogadtatni?
Nagyon, hiszen rengeteg olcsó kolbász mellé kerültünk be annak idején. Idő kellett, hogy rájöjjenek az emberek, mi a különbség az olcsó meg a drága között. Az íze! És lehet, hogy
érdemes egy kicsivel kevesebbet enni belőle, ám az legyen finom. De mára elégedettek lehetünk a piaci helyzetünkkel.
» Exportra is gyártanak? Melyek a legkeresettebb termékeik?
A forgalom öt százalékát teszi ki az export, a többi értékesítés Magyarországon történik. Mindenütt a hagyományos vastag- és vékonykolbászunk a legkeresettebb, de például a disznósajtunkat is nagyon sokan szeretik. Természetesen azt is a
békési hagyományok szerint készítjük.
» Ez pontosan mit takar?
Ahogy a háznál is csinálták régen édesapámék, ugyanúgy készítjük ma mi is. Neki ehhez le sem kellett írnia a recepteket,
minden a fejében volt. És ami a fejében volt, azt átvezettük
üzemi szintre, megnéztük, hogyan tudunk belőle nagy menynyiséget produkálni a minőség megtartásával. Addig kísérleteztünk, amíg a receptek beváltak. Már nyilván nem szemre
csináljuk, mint régen a háznál, de az alap most is a házi recept, a házi gyártás praktikái.
» Hol lehet(ne) nagyon elrontani a kolbászt?
Aki gyengébbet készít, vagy nem adja meg neki a megfelelő beltartalmat, azaz rossz alapanyagból dolgozik, úgy pedig
nem megy. Vagy nem tud jól ízesíteni, vagy a füstölésnél, érlelésnél rontja el.
» De önöknél minden „Olyan, mint régen”. A kolbászon kívül mit tartalmaz még a termékcsalád?
A termékcsalád neve onnan ered, hogy bejártak az emberek a
húsboltjainkba, és mindig mondták, hogy manapság a virsli
sem olyan már, mint régen, a párizsi sem olyan már, mint régen.
Ezeknek a hagyományos fajtáját is belevettük hát a termékcsaládba. De a lecsókolbász is ebbe a körbe tartozik. Szokás
degradálni, hogy az egy olcsó valami, de nem biztos, hogy silánynak kell lennie, lehet az is minőségi húskészítmény ízzel,
beltartalommal! Nem mindegy, mi hányféle adalékanyagot
tartalmaz. Az ember megnézi, hogy egy májasban húszfajta
kotyvalék van, és el is megy tőle a kedve. A mi májasunk tartalma a hús mellett: só, bors, fűszerek, hagyományos füst. Nem
hiszem, hogy például kukoricakeményítő is kellene bele állományjavítónak, úgyhogy mi nem állunk be ebbe a sorba.
» Hogyan hatott a pandémia az eladásaikra?
Azt tapasztaljuk, hogy az emberek szívesebben vásárolnak
húskészítményeket a boltban, aztán elkészítik vagy megeszik
magában otthon. Nyilván kevesebbet járnak étterembe, többet
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húsboltba, ABC-be alapanyagokért. Nem mondom, hogy jól
jött a járvány, de negatívba sem vitte el a mérleget.
» A hagyományőrzés mellett az innovációról sem tesznek
le, sőt. Jól kiegészíti egymást a kettő?
Meg kellett tanulnunk, hogy úgy kövessük az aktuális trendeket, hogy közben a tradíciót is tartjuk, a húsiparban ez nem
egyszerű. De jó példa a szilvalekváros kolbászunk, ami innovatív terméknek indult vagy nyolc éve, és azóta is folyamatosan gyártjuk, népszerű, noha még mindig sokan nem ismerik.
Állandó termékké tudott válni egy kolbászfesztiválra kitalált
ötletből, annyian megszerették.
» Mostanában milyen újításukkal találkozhatunk?
Most jöttünk ki egy szeletelt kolbásszal, a vastagkolbászunkat szeleteljük le tálcás csomagolásba. A piacon nem volt eddig hagyományos házikolbász leszeletelve, a miénk már kapható. Aktuális, hiszen a fiatalok nem feltétlenül visznek haza
egy egész szálat, nincs is talán éles késük otthon, ezt meg ott
bontják fel és eszik meg, ahol akarják. Kirándulásra is elvihetik, nem igényel hűtést, nincs benne semmi hókuszpókusz.
Itt is azt tartottuk szem előtt, hogy olyat kapjanak, amit szívesen fogyasztanak.
A mai világban sokan odafigyelnek rá, mit esznek, az miből készül, káros-e az egészségre vagy sem. Sokan visszatérnek a letisztult, hagyományos élelmiszerekhez, amilyeneket
mi is készítünk.
» Hogy látja, lesz a családban – a következő generációban –,
aki továbbvigye a vállalkozást?
Van egy fiam meg egy lányom, de még kicsik, általános iskolások. A húgom kisfia pedig óvodába jár. Csak reméljük, hogy
valamelyikük lát majd fantáziát a cégben, persze ki tudja, mit
hoz a jövő. Nem állítom, hogy egy fiatalembernek ez kell, hogy
legyen az életcélja, de idővel rájöhet, hogy jó helyen, jó dolgokat állíthat elő, és jó dolgokat kaphat vissza az élettől. Szóval
nem rossz választás!
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Dr. Molnár Györgyi, a Tojásszövetség titkára

Változóban, növekvőben,
drágulóban a magyar tojáspiac
A tojás iránti keresletet a vírushelyzet sem tudta letörni, sőt, a kiskereskedelemben
megnőtt rá az igény. A tojástermelők még sincsenek könnyű helyzetben, hiszen a dráguló
takarmányárak és a fel-felbukkanó madárinﬂuenza is mind nehezíti a helyzetüket.
Dr. Molnár Györgyit, a Tojásszövetség titkárát ezen témák mellett az import tojás
és az EU-konform ketreces tartás létjogosultságáról kérdeztük.
Hidvégi Ágnes
» Hogyan változtak a hazai tojásfogyasztási szokások a közelmúltban?
A pandémia hatására a hazai tojásfogyasztási szokások teljesen megváltoztak. Először tavaly márciusban érzékeltük, hogy
mindenki vásárolni akar és azonnal szükségük van a termékre.
Ez a kiskereskedelmi kereslet, ha kicsit mérsékeltebben is, de
azóta is fennmaradt. A Horeca szektor leállásával így nálunk
nem volt olyan érezhetően drasztikus fogyasztáscsökkenés, mint
más ágazatokban, mert a tojásigény javarészt átment lakossági fogyasztásba. Hosszabb távon is megfigyelhető, hogy több
tojást vásárolnak és hasznosítanak az emberek, hiszen a háziasszony többet süt-főz otthon ebben a pandémiás időszakban.
Ami jobban megszenvedte ezt a helyzetet, az a feldolgozóipar.
Azon termékek miatt, mint például a tojáslé, tojáspor, amik kifejezetten a gasztro-szektornak mentek volna. Ezen a területen
a fogyasztás drasztikusan, legalább 30%-kal visszaesett. A feldolgozóipar másik szegmense, a tésztagyártás viszont felvette
a tojástöbblet egy részét, mert a tészták iránt is megnövekedett
ez idő tájt a kereslet.
A tojáspiac ugyan átalakult, de nagy fogyasztáscsökkenésről nem beszélhetünk. Ilyen szempontból szerencsésebb volt
az ágazat, mint bármely más állattenyésztési vagy növénytermelési ágazat. A termelőknél a szállítások, az alapanyag, főleg
a takarmányszállítás volt eleinte problémás, no meg az a döbbenetes munka, hogy azonnal tudják szállítani a tojást az áruházakba, ahol elfogyott. A logisztika nagyon emberpróbáló volt.

„Hazánkban 2,2–2,3 milliárd
darab tojást fogyasztunk el
éves szinten.”
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» Várható a tojásárak jelentős drágulása?
Részben a vírushelyzet hatása, hogy a termelési volumenek világviszonylatban megváltoztak. A gabona tőzsdére kerülésével
iszonyatosan megemelkedett a takarmányalapnak, illetve a takarmánynak az ára, és ezt most minden egyes ágazat érzi. Minden
állati termék árának emelkednie kell, merthogy az önköltség is
emelkedett minden egyes szektorban, így a tojástermelésben is.
Nemrégiben számolgattuk, hogy ez az önköltség-emelkedés
mintegy 3 forint volt az utolsó 3–4 hónapban. Azt gondolom,
hogy ez még tovább fog emelkedni, mert az alapanyagárak további emelkedését prognosztizálják 2021 első félévére. Mivel az
önköltség emelkedésével nem tud mit kezdeni a termelő, az állati termék átadási (termelői) árának is növekednie kell.
» Mi magyarok mennyi tojást fogyasztunk, hogy állunk ezzel világviszonylatban?
Hazánkban 2,2–2,3 milliárd darab tojást fogyasztunk el éves
szinten. A fogyasztásunk évről évre nő, 240 db az egy főre jutó
tojásfogyasztás ma Magyarországon. Világviszonylatban ez a
közepesnél jobb arány, de még európai szinten is. S habár az
egy főre jutó tojásfogyasztás növekszik, a lakosság száma ezzel
párhuzamosan csökken, így viszont összmennyiségben nincs
nagy változás, ugyanott vagyunk.
» Milyen mértékben vagyunk önellátóak?
2,3 milliárd tojást eszünk meg, és ebből 1,1–1,2 milliárd darabot termelnek meg az úgynevezett regisztrált termelők. Ehhez
jön még egy 500-800 ezer darab háztáji termelés, a különbséget
viszont már importból kell fedezni. Nem vagyunk önellátóak,
minden évben szükségünk van több vagy kevesebb import
tojásra. A cél természetesen az, hogy ez minél kevesebb legyen
és minden évben azt látom, hogy vannak fejlesztések, növekszik
évről évre a tojóférőhely, de hogy valaha el fogjuk-e érni az önellátási szintet, azt bevallom, nem tudom, de reménykedem benne.
Egyelőre szükség van az import tojásra, de időnként több érkezik a szükségesnél, ami viszont negatívan hat a saját termelésre,
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fejlődésre. Az import mennyisége, mértéke csak részint szükség kérdése, részint pedig attól is függ, hogy mekkora túltermelés van az Európai Unióban, vagy éppen milyen az euro/forint árfolyam. Sajnos létezik olyan szituáció, amikor annyira
olcsó a lengyel tojás, hogy több jön be a szükségesnél. Ennek
persze nem örülünk, mert letöri a magyar termelői árakat is.
Volt már olyan helyzet is, hogy az mentette meg a termelőket
a dömpingtől, hogy olyan magas volt az euro/forint árfolyam,
hogy nem érte meg importálni.
» Jelenleg okoz problémát a madárinfluenza?
Szerencsére most nem pusztít erőteljesebben a madárinfluenza
Magyarországon. Idén először Komárom-Esztergom megyében jelent meg, utána pedig Bács-Kiskunban. Nagyon remélem, hogy ott is lezárult már és hamarosan elkezdődhetnek a
telepítések. Az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy Bács megyében köztudottan nagy az állatsűrűség, de a madárinfluenza
mégis szinte kizárólag a tojáságazatot érintette. Négy kitörés
volt, ki kellett vágni az állományokat, nemcsak a tojóállományt,
hanem a többi baromfit is, hogy megállítsák a továbbterjedést.
Ennek a hatását egy picit lehet majd érzékelni, főleg regionálisan.
» Hogyan készülnek a húsvétra a tojástermelők?
A tojás-eladásnak két kiemelkedő szezonja van: a húsvét és a
karácsony. A termelők úgy készülnek erre a két szezonra, hogy
a letelepítések úgy legyenek, hogy erre az időszakra az M-es
méretű tojásból legyen minél több a piacon. Ilyenkor mindenki azt szeretné, hogy tele legyen az ólja és legyen termelés. Erre
a két időpontra fókuszálnak, és persze nemcsak egy mennyiségi igényre számítanak, hanem, hogy az árban is jobbat tudnak
realizálni. Jellemzően ebben a két időszakban kicsit emelkedik
az ár minden évben, ami kompenzálja a többi időszakot, amikor viszont jellemzően olcsóbb a termék.
» Hogyan illeszthető bele a tojás az egészséges életmódba?
A tojást alapvetően úgy kell kezelni, mint egy óriási nagy fehérje-bombát, hisz minden egyes aminosav megtalálható benne.
Egy teljes értékű fehérje, az anyatejjel szokták egy lapon említeni. Emellett mindenféle ásványianyag és vitamin megtalálható benne. Gyakorlatilag csak rost és C-vitamin nincs a tojásban azokból az anyagokból, amire az embernek szüksége van.
Maximálisan egy egészséges alapélelmiszernek mondható, ami
diétában és fogyókúrában is jól alkalmazható.
» A magyar vásárlók milyen szempontok szerint vásárolnak,
választanak tojást?
A ketreces tartásból származó tojás a magyar vásárlók körében a
legkeresettebb, mert az a legolcsóbb. Vannak olyan áruházláncok,
amik azért próbálnak elmenni abba az irányba, hogy picit változzon ez az arány, de ezen tényleg csak nagyon kis mértékben,
tized százalékokkal tudnak változtatni. Alapvetően, 80–90%-ban
a ketreces tartásból származó tojásokat vásárolja a magyar fogyasztó. Számára nem az az érték, hogy milyen tartásból származik, nem az határozza meg a minőséget. Mi magyarok elW W W.T ER MEK MI X.HU

sősorban az ár, a tojásméret és a tojássárgája színe, valamint a
tojás tisztasága alapján választunk.
» Tavaly több áruházlánc bejelentette, hogy 2025-től nem szeretne az üzleteiben ketreces tojást árulni. A ketreces technológiának Önök szerint van helye Magyarországon?
Az áruházlánc bölcs, nyilván neki az a legfontosabb, hogy minél több tojást el tudjon adni, fontos, hogy azt a vásárlóerőt is
megtalálja, akinek kicsi a pénztárcája, és őket is ellássa a megfelelő termékkel.
Másrészt én azt gondolom, hogy a legtisztább tojás a ketreces tartásból való, egyszerűen azért, mert olyan a technológia,
hogy amikor a tojást megtojja a tyúk, az szépen kigurul, megy
a szállítószalagra és tovább a csomagolóba. Az összes többi tartási technológiánál ez nem így van. A ketreces tartást leginkább
állatvédelmi okokból szokták bántani, ezzel azonban lehet vitatkozni. Ez egy kiscsoportos tartást jelent és minél kevesebben
vannak együtt egy csoportban (kb. 15–20 tyúk) annál hamarabb
kialakul a hierarchia és nem bántják egymást. Ellenben, amikor
egy nyitott helyen sokkal többen vannak, ott sokkal könnyebben tudják bántani egymást hasonló okok miatt.
Én nem vagyok biztos benne, hogy állatvédelmi okokból a
ketreces tartás rosszabb lenne, persze az kétségtelen, hogy nem
tudnak annyit mozogni. Ha kevesebbet mozog és a felvett takarmányt arra fordítja, hogy tojást termeljen, akkor azzal, hogy
kevesebbet eszik, kevesebb a károsanyag-kibocsátása is, a nitrogén, foszfor és ammónia ürítése. Mivel kevesebb takarmányt
eszik, sokkal kevesebb termőterületre van szükség. Viszont, ha
hozzászámoljuk, hogy a szabad- vagy biotartásban tartott tyúkoknak plusz kifutót kell biztosítani – akkor sokkal kevesebb
az a földterület, amit például erdőnek meg tudnának így tartani.
Tehát környezetvédelmi szempontból, ha átállnánk a biotermelésre, ahol sokkal kisebb a termelékenység, sokkal többet
eszik az állat, sokkal nagyobb a földterület igénye, ezáltal sokkal
drágább maga a technológia is, akkor nagyon sokan hozzá
sem férnének ehhez az alap fehérjeforráshoz, mert nem tudnák megfizetni! Valami egyensúlyt kell találni, nem elmenni
egy vak irányba.
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Tradíció és újítás

Hidvégi Ágnes

– mindkettőre szükség van a tésztapiacon
Néhány évtizede a tésztát bűnbaknak kiáltották ki magas szénhidráttartalma miatt.
Ezzel az állítással azonban nyugodtan szembemehetünk, hiszen maga a szénhidráttartalom még
nem minden. A tészta mindössze két komponensből áll: lisztből és tojásból. Semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz, inkább azzal kell vigyázni, hogy mit teszünk rá, hogy ne legyen belőle
egy hatalmas energiabomba. S ha valakit mégsem sikerült ilyen könnyen meggyőzni,
nos a piacon ma már minden igényt kielégítő, ételallergiát és diétát ﬁgyelembe vevő
tészta-paletta (durum, bio, paleo, szénhidrátcsökkentett, gluténmentes, vegán, stb.) található.
Olyan tészták garmada, amelyek bátran lehetnek az egészséges táplálkozás alappillérei.

TRADICIONÁLIS VONALON
Habár ma a tojás nélküli tészták hódítanak, nekünk magyaroknak még
mindig a tojásos tészta a kedvencünk.
Attól függően, hogy egy kilogramm
liszthez mennyi tojást adunk, lesz 2,
4 vagy 8 tojásos egy tészta. A magas tojástartalomtól pedig nemcsak
szép színe és jobb állaga lesz a tészBognár Erik
ügyvezető,
tának, de a tojás hasznos tápanyaBognár és Társa 2001 Kft.
gai is hozzáadódnak. „Nekünk is a
nyolc tojásos termékeink a legnépszerűbbek. A tészta fogyasztási szokásai folyamatosan változnak, mindig vannak új irányzatok a táplálkozásban. Lépést tartunk, alkalmazkodunk az új
trendekhez, de bízunk benne, hogy a hagyományos, tradicionális termékeink mindig értéket fognak képviselni” – mondta Bognár Erik, a Bognár és Társa 2001 Kft. ügyvezetője, aki
úgy tapasztalja, hogy a hazai tésztatermékek iránt növekedőben van a kereslet és mindent meg is tesznek azért, hogy ez
a növekedés tovább emelkedjen. „A négy tojásos 500 grammos kiszerelésünk iránt növekedett érezhetően mostanában
a kereslet, de a 250 grammos nyolc tojásos tészták esetében
is tapasztaltunk emelkedést” - tudtuk meg az ügyvezetőtől.
Egyre inkább fontos az embereknek, hogy a pénzükért minőséget vásároljanak. „Állandó partnerekkel dolgozunk, akik
kiemelkedő minőségű alapanyagokkal látnak el minket, a munkafázisok minden elemében, az alapanyag átvételétől a gyártáson át a kiszállításig részt veszünk, így tudjuk garantálni a
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magas minőségű termékeket a vevőink megelégedettsége érdekében” - magyarázta Bognár Erik.
A minőség mellett egy másik fontos szempont a tudatos fogyasztók számára, hogy a tészta beilleszthető legyen az egészséges étrendjükbe. „Hüvelyesek lisztjéből kezdtünk el tésztákat készíteni, jelen pillanatban vörös lencsés orsótészta, illetve
csicseriborsós orsótészta van jelen szortimentünkben, továbbá
teljes őrlésű tönkölytésztáinkat tudjuk ajánlani az egészségtudatos fogyasztóknak” – ismertette az ügyvezető, aki a jövőbeli terveiket illetően elárulta, hogy „két új tésztaformátummal fog gazdagodni kínálatunk. Lesz egy új 4 tojásos ízesített
termékünk, illetve tönkölylisztből készülő termékcsalád is hamarosan bevezetésre kerül. Folyamatosan találkozunk újdonságokkal mind az alapanyagok, mind a csomagolás tekintetében.
Különös figyelemmel követjük a környezetbarát csomagolási
újdonságok megjelenését.”

JUBILEUM ALKALMÁBÓL
TÖBB ÚJ TERMÉK VÁRHATÓ
Az elmúlt évben határozottan növekedett a száraztésztapiac.
Ez a növekedés nem csak a pandémiás vásárlási láznak volt
köszönhető, a termékek iránti magasabb érdeklődés egész évben megfigyelhető volt. A durum termékek iránti kereslet növekedés továbbra is érezhető. A teljes kiőrlésű vagy speciális
alapanyagból készülő termékek piaci súlya viszont továbbra is
alacsony. Kiszerelések tekintetében a köret tészták esetében az
500 grammos, míg a levesbetéteknél a negyed kilós csomagok
a legelfogadottabbak és legkeresettebbek a fogyasztók részéről.
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Az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy a rövidebb értékesítési lánc
egy biztosabb termékellátást tesz lehetővé, így a magyar eredet a kereskedők és a fogyasztók részéről is fontosabbá vált. A szolgáltató szektor
sajnálatos visszaesésével növekedett
Bokros Gábor
az otthoni fogyasztás és elmondhamarketing
tó, hogy a vásárlók nagyobb mértékigazgatóhelyettes,
Gyermelyi Zrt.
ben keresték a megbízható, márkázott termékeket. A megbízható forrásból származó, magasabb
minőségű alapanyagokból készült termékek pozitív megítélése növekedett az elmúlt időszakban.
„A tavalyi évtől a teljes Vita Pasta durum és 8 tojásos
termékcsaládunkat új, praktikus, visszazárható, úgynevezett
blokktasakban kínáljuk. A fogyasztói előnyök mellett a megfelelő polckép kialakításában is segítséget nyújtanak ezek a
termékek. Terveink között szerepel, hogy további cikkeket
is ilyen csomagolásban fogunk piacra hozni az idei évben.
Az idén ünnepli 50 éves fennállását a Gyermelyi Tésztagyár
és ezáltal a Gyermelyi márka, a jubileum alkalmából több
kategóriában, több új termékkel is készülünk. A Vita Pasta
termékcsaládunkat több népszerű formával fogjuk bővíteni,
emellett pedig egy új prémium termékcsaládot is létre kívánunk hozni. A durum alapanyagból, friss tojás hozzáadásával,
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bronz formázó matricával készülő termékek a száraztészta kategória legfelső szegmensét képviselik. A tavasz végén, nyár
elején szeretnénk megjelenni ezekkel a termékekkel három
különböző formátumban” – tudtuk meg Bokros Gábortól,
a Gyermelyi Zrt. marketing igazgatóhelyettesétől, aki a cég
további terveit illetően hozzátette: „Az idei évben új reklámfi lmmel jelentünk meg, melyben egyaránt szerepet kaptak
tészta, liszt és tojás termékeink is. A TV kampány mellett
folytatjuk az erős online kommunikációnkat, a nagy felhasználókat célzó nyereményjátékunkat és a fogyasztók számára
is több akcióval készülünk.”

A FŐZŐAUTÓ IS A JÁRVÁNY VÉGÉT VÁRJA
A vásárlók egyre jobban keresik a minőségi termékeket és fordulnak a magyar termékek felé. A tészta összetevőiben nincs
nagy titok: liszt és tojás. A vásárló a felhasználáskor azonnal
szembesül vele, ha nem megfelelő minőségű alapanyagból készül a termék. „Azt gondolom, hogy a tésztapiacon mindig is
valamelyest elsőbbséget élveznek a magyar termékek, hiszen
a magas tojástartalom „magyar specialitás”, ha megnézzük a
boltok polcait, a nem magyar tészták többsége tojás nélkül
készül” – tudtuk meg a Soós Barbarától, a Soós Tészta Kft.
ügyvezetőjétől. A magyar piac meglehetősen konzervatív. Bár
egyre nő a kereslet az olasz formátumok (pl.: penne, spagetti)
iránt, azért még mindig a hagyományos, magyar formátumok
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a legkedveltebbek. „A tapasztalat azt
mutatja, hogy évről évre változnak
valamelyest a fogyasztói szokások.
A top termékek azért általában állandóak, de mindig akad egy-egy
formátum, ami előtérbe kerül, vagy
ami picit hátrébb szorul, amire igazán nincs magyarázat, mert nem
Soós Barbara
ügyvezető,
promotáljuk jobban egyiket vagy
Soós Tészta Kft.
másikat. Alapvetően a 8 tojásos termékeinket keresik legtöbben, főként a levestésztákat, mint a
csiga vagy boglyas cérna, de egyre kedveltebbek a 4 tojásos
köret tésztáink is.” – mondta az ügyvezető.
A COVID járvány hatására a nagyobb kiszerelések iránti kereslet drasztikusan csökkent. Ezeket inkább a vendéglátóipari egységek használják. A kis kiszerelésű termékek
iránt pedig hullámzó a kereslet. Mennyiséget tekintve egyszerre többet vásárolnak az emberek, viszont a vásárlások
száma csökken. A Soós Tészta Kft. a trendeknek megfelelően durumlisztből is gyárt tésztát, melynek magasabb a
rost_tartalma. „Itt két vonalat képviselünk: az olasz változatot, ahol nem adunk tojást a liszthez, illetve azért, hogy a
durum tésztát kedvelő fogyasztók is visszaidézhessék a hagyományosabb ízvilágot, megalkottuk Gran Premio termékcsaládunkat, amely durumlisztből készülő, 8 tojásos termék”
– magyarázta Soós Barbara.
Az idén 40 éves Soós Tészta Kft. Facebook követői számára
egy „akkor és most” rovattal készül, hogy bemutassák honnan,
hova fejlődött a cég az elmúlt négy évtizedben. „A mára elengedhetetlen közösségi médiás megjelenések közül kiemelném a Lázár Chef-fel való együttműködésünket. Ezen kívül a
Magyar Termék „Vedd a hazait!” kampányban is részt veszünk,
valamint megjelenünk támogatói szpotokban. Sajnos az elmúlt egy évben nem tudtuk használni főzőautónkat, amivel a
járvány előtt folyamatosan jártuk az országot: elmentünk közvetlenül a fogyasztókhoz, megkóstolhatták a termékeinket és
első kézből hallgathattuk meg a véleményüket. Természetesen,
amint újra biztonságos, szeretnénk elindítani a főzőautót is”
– árulta el az ügyvezető.

GLUTÉNMENTESEN
A Gluténmentes Bt. egy családi vállalkozás, melynek profilját
a neve is rejti, vagyis a glutén, mint gabonafehérje mellőzését
egyes élelmiszerek gyártása során. Ezek az élelmiszerek nagy
segítséget jelentenek a lisztérzékenyeknek, cöliákia betegségben szenvedőknek, akik étrendjében nem szerepelhet ez a fehérje, amely megtalálható a búza-, árpa-, rozs-, és zablisztben.
„Vállalkozásunk kifejlesztette a Cornito gluténmentes száraztésztát, melynek fő alapanyaga a kukoricaliszt, a termék koleszterinmentes, lisztérzékenyek, vesebetegek, tejcukorérzékenyek,
tartósítószerekre és ételfestékre érzékenyek is fogyaszthatják, mely nagy kompetitív előnyt jelent e piaci szegmensben” – tudtuk meg Tóth Zoltántól, a Cornito tésztákat gyártó
Gluténmentes Bt. ügyvezetőjétől.
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A Cornito élelmiszercsalád már
több mint 25 éve stabil szereplője
a gluténmentes élelmiszerek piacának nemzetközi szinten is, köszönhetően a folyamatos kiváló minőségnek és annak, hogy a piaci viszonyok
változásaira gyorsan tud reagálni.
„Termékeink árát is sikerült ezidáig
Tóth Zoltán
ügyvezető,
szinten tartani, nem kényszerülGluténmentes Bt.
tünk nagy áremelésre” – tette hozzá
az ügyvezető, majd elárulta, hogy a vásárlóik számára nincs
olyan, hogy kedvenc tésztaforma, időszakosan változó a fajták forgalma. „A téli hónapokban a levesbetétek forgalma nagyobb, más időszakokban a köret- és például tésztasalátának
használható formák népszerűbbek. Ünnepi időszakokban
a színes (tricolor) tésztáink forgalma növekszik. A száraztészták mellett a Cornito gluténmentes ostyák és a Cornito
gluténmentes zsemlemorzsa a legkedveltebb termékünk. Az
ostyákat 4 féle ízben (natúr, köményes, pizzás, fokhagymás)
is gyártjuk” – avatott be az ügyvezető.
A vásárlók egyre szívesebben választják a hazai terméket,
a bizalmuk növekedni látszik ezekben a termékekben. A piaci
igények is folyamatosan változnak, egyre többen élnek egyedülállóként, számukra a kisebb, „egyadagos” csomagolás lehet a
megfelelőbb, mint a családi kiszerelések. „A Cornito tészták
csomagolása teljesen megújul, illetve megjelenik egy prémium
díszdobozos csomagolásunk is. Ehhez kapcsolódóan várhatók
az őszi időszakban médiamegjelenések, illetve figyelemfelkeltő
akciók. Vannak még tartalékok kapacitásunkban, úgyhogy ha
úgy hozza az élet, egy hálózat kiszolgálása sem jelent akadályt”
– tudtuk meg Tóth Zoltántól.

RÉGI IDŐK ÍZEI
A fogyasztók egészségtudatos szemlélete felerősödött, ezt az is
igazolja, hogy egyre több megkeresés érkezik a Famíliatészta
Kft-hez is ezen termékek gyártására. A változás hátterében
több tényező állhat: természetesen a megváltozott környezetünk, az egészség megőrzésének felerősödése, az emésztőrendszeri problémák ismerete, de gondolni kell a fogyasztókká váló fiatal generációk által követett táplálkozási módokra
is. „Tapasztalva a fiatal felnőtt gyermekeim és környezetük
gondolkodását, a fiatal korosztály nagy figyelemmel kíséri az
élelmiszerek összetevőit, különösen a szénhidrát- és a fehérjetartalmat. A jövő tésztagyártói számára mindezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, a tésztakészítmények iránti igény
már most is jelen van. Hogy mi lesz a jövőben, 5–10–20 év
múlva? Nehéz lenne megválaszolni, de bízom abban, hogy
a magyar gasztronómiai tradíció soha nem merül feledésbe. A jövő nemzedéke számára is ismert marad az öreglebbencs vagy a pásztortarhonya” – mondta el Kovácsné Nagy
Krisztina, a Famíliatészta Kft. marketingvezetője.
Híven a magyarok kedvenc magas tojástartalmú tésztáihoz,
a Famíliatésztánál is a 8 tojásos tésztakategória a legnépszerűbb „A technológiai fejlesztések ütemében mindig szem előtt
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tartjuk, hogy ennek a termékcsoportnak kötelező a régi idők
ízeit és formáit megtartani. A nagy teljesítmény, a gyors szárítás nem előzheti meg ezeket a kritériumokat. Az értéktárba
felvett termékeink eperlevél, sodort csiga, lebbencs, tarhonya
mellett vezeti az eladást a cérnametélt és a pántlika tésztánk” - magyarázta Kovácsné Nagy Krisztina.
A Famíliatészta Kft. több tésztakategóriában is nyújt alternatívát
az egészségtudatos fogyasztók számára. A durumtészták ma már szinKovácsné
te
minden gyártó palettáján megtaNagy Krisztina
lálhatók, azonban a teljes kiőrlésű
marketingvezető,
Famíliatészta Kft.
durumtészták gyártásával kevesen
foglalkoznak. „A tojás nélküli teljes kiőrlésű tésztákat már több
éve forgalmazzuk és megállapítható, hogy egyre nagyobb az
igény ezekre a termékekre. Valóban kellemes ízvilágú és a mai
modern gasztronómia kínálta receptekkel nagyon ízletes ételek készíthetők belőlük. A Sporttésztáinkkal pedig a fiatal generációt céloztuk meg, akiknek számít a szénhidráttartalom és
a fehérjemennyiség” - tudtuk meg a marketingvezetőtől, aki a
cég idei terveit illetően elmondta, hogy megváltozik a kiszerelés, követve az optimális felhasználást: „A levestészta kategóriában megtartjuk a 200 g-os kiszerelést, a körettésztáknál
pedig az 500 g-os mennyiséget követjük a jövőben. Emellett
bővül az egészségtudatos kategóriánk és több olyan projekten dolgozunk, amely ebben az évben újdonságként szolgálhat. Az értékesítési vonalainkon a webes vásárlás lehetőségét
tovább erősítjük. Minden hónapban van akciónk és ingyenes
szállítást kínálunk vásárlóinknak.”

ÍZESÍTETT, PRÉMIUM TÉSZTÁK KOMLÓRÓL
A pandémia még jobban felértékelte a helyi vállalkozások szerepét, jelentőségét. Az általuk készített termékek vásárlásával a lakosság nagyban és szívesen támogatja a működésüket.
Ezt a támogatást érzi a Komlói Tésztagyártó Start Szociális
Szövetkezet is, amely egy értékteremtő állami programból átalakulva már önfenntartó szövetkezetként helybelieket foglalkoztatva, főleg magyar alapanyagokból és környékbeli őstermelők friss tojásaiból gyárt kiváló minőségű, házias jellegű
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tésztát, a Komlói tésztát. „Az elmúlt időszakban Komlói tésztaüzemünk folyamatosan működött és azt tapasztaljuk, hogy
a friss tojásból készült tésztáinkra egyre nagyobb kereslet van.
Ez az időszak lehetőséget adott arra, hogy új ízesítésű tészták próbagyártásait végezzük el és létrehozzunk egy új márkanévvel, illetve csomagolási móddal ellátott, prémium kategóriás terméket, amelyeket a 2021-es év közepétől kezdünk
el nagy mennyiségben értékesíteni,
mind lakossági célra és gourmet éttermek számára egyaránt. Prémium
kategóriás tésztáink különféle ízesítéssel készülnek: vargánya gombás,
petrezselymes, chilis, fokhagymás,
fekete bors és spenót ízesítéssel –
Feuerstahler Terézia
mondta el Feuerstahler Terézia, a
elnök,
Komlói Tésztagyártó Start Szociális Komlói Tésztagyártó Start
Szociális Szövetkezet
Szövetkezet elnöke.
A Komlói tésztát jelenleg heti rendszerességgel főleg
Baranya, Somogy és Tolna megye településein értékesítik viszonteladói üzletek, illetve éttermek és közétkeztetési konyhák számára, de készül a saját webáruházuk is, amelyben
már új csomagolással és az ízesített tésztákkal várják a vásárlókat. „Figyeljük állandóan a száraztészta piacot, de főleg
azokat a versenytársakat, akik hasonló felfogásban készítik
termékeiket, hozzájuk nem akarunk közelíteni, hanem inkább úttörők szeretnénk lenni, megkülönböztetni magunkat
a konkurenciától és egyediek lenni a piacon, mind minőségben, termékkínálatban, designban és csomagolásban. Nagy
megtiszteltetésnek vesszük, hogy az ország számos területéről egyre többen meglátogatják Komlói Tésztaüzemünket.
Az együttműködési lehetőségek, kihívások ösztönöznek állandóan bennünket a folyamatos termékfejlesztésre” - magyarázta Feuerstahler Terézia, majd hozzátette: „2021 évben
kiemelt figyelmet fordítunk a szövetkezet által készített termékek reklámozására és a marketingkommunikációra főként
az online térben. A Facebook oldalunkat folyamatosan frissítjük aktuális információkkal, nyereményjátékokkal, illetve
prémium márkánk megjelenésével lehetőség lesz hírlevél feliratkozásra a weboldalon, amivel különböző ajánlatainkról
értesítjük majd vásárlóinkat.”
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A különleges tészták
mestere
A mai világban a tészta minden, csak nem unalmas, köszönhetően azoknak az újító
szándékú vállalkozóknak, akik mernek nagyot álmodni és új alapanyagokkal,
receptúrákkal, az egészséget szem előtt tartva kísérleteznek és alkotnak.
Közülük való Vörös Géza is, a Vörös Tészta Manufaktúra ügyvezetője, aki többek
között egy elfeledett, ősi búzafajtát, az alakort használja tésztái alapanyagának.
Hidvégi Ágnes
» Hogyan és miért kezdtek bele a tésztagyártásba? Igaz,
hogy előbb volt a tojás, aztán a tészta?
A családi vállalkozásunk kezdetben tojástermeléssel foglalkozott, azonban a tojás árának változásával a bevételeink is
ingadoztak. Azért, hogy ezt stabilizálhassuk, gondolkoztunk el a tésztagyártáson. Vettünk egy tésztagyártó gépsort,
megvásároltunk három épületet a TSZ-től, és 1987-ben itt,
Gyermelytől 20 km-re megkezdtük a tésztagyártást.
» Mennyire alakult át a tésztaipar azóta, hogy a rendszerváltás előtt Önök elkezdtek ezzel foglalkozni?
A rendszerváltás előtt, az 1980-as évek végén a magyar tésztaipar kb. 80%-a kisipari jellegű volt. A rendszerváltást követően sokkal nehezebb lett a tésztások élete, mivel többek
között megvonták tőlünk az export támogatást, így gyakorlatilag teljesen elvesztettük a keleti piacainkat és mindenki itthon akart eladni. Az üzletláncok megjelenésével pedig teljesen átalakult a piac, a kis tésztásoknak lejárt az idejük. Nekünk
is meg kellett keresnünk a megfelelő piaci rést. Elkezdtük a
Norbi Update-nek a szénhidrát-csökkentett tészták gyártását, és jó néhány éve Gyulai Ferenc professzor révén kapcsolatba kerültem a legősibb, mára már elfeledett búzafajtával, az
alakorral, ami annyira megfogott, hogy elhatároztam, hogy
ebből készítek tésztát.
» Mit lehet tudni erről az ősgabonáról, és mit „tud” az
ebből készült tészta?
Az alakor búzának 13 ezer éves történelme van, az utolsó
jégkorszaknál a nagy emlősök kihalásával ez a búza mentette meg az emberiséget. Einkorn, egyszemű búzának is nevezik, mert a búza szárán mindkét oldalon csak egy-egy szem
található, tehát nagyon kevés a terméshozama, viszont természetes módon hordozza magában az összes gabonához
képest a legmagasabb tápértékeket és minden esszenciális
aminosav is megtalálható benne. Az aminosav összetétele
alapján a fehérje nem gabonára, nem növényi eredetű fehérjére, hanem állati eredetűre hajaz. Nagy az A-vitamin tarT ER MÉK MI X
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talma és szelén is nagy mennyiségben megtalálható benne, ami
a mai búzákban nem található, viszont a hiánya sok betegség okozója. Azt gondolom, hogy a mai
világban egy egészséges táplálkozás egyik alappillérre lehetne ez a
gabona. Semmiféle vegyszert nem
Vörös Géza
ügyvezető,
igényel, nem gombásodik, teljesen
Vörös Tészta Manufaktúra
organikus körülmények között lehet termeszteni. Úgy gondolom, a klímaváltozás miatt ezeknek a jó tűrőképességű ősgabonáknak van létjogosultságuk.
Igaz most inkább költjük rá a pénzt, mint keresünk vele, de
nem adjuk fel!
» Milyen úton indulnak tovább?
Eddig bérgyártásban dolgoztunk, most 1,5–2 éve dolgozunk
a saját brand kialakításán. A gluténmentes tésztáink kezdenek nagyon jól elindulni, van egy sport vegán tésztánk, az is
most már kezd mocorogni és az alakort tűztem a kalapom
mellé, hogy az lesz a fő tevékenységünk. Nagyon bízom benne, hogy az alakor kutatási pályázattal, amiben most benne
vagyunk, olcsóbbá fogjuk tudni tenni ezeknek a termékeknek a gyártását, hiszen a teljes feldolgozás a mi kezünkbe
kerülhet. Most került behozatalra egy hántológép, amivel
szépen, biztonságosan tudjuk a búzát hántolni, és egy köves malmot is vásároltunk, amivel különféle liszteket tudunk
előállítani. Ezekkel szeretném tökéletesíteni és fejleszteni a
technológiát. Most márciusban érkezik Olaszországból egy
tésztagép, amivel a gluténmentes üzemünket szeretném stabillá tenni és bővíteni, a negyedik fázisban pedig egy új csomagológép beszerzését tűztük ki célul.
Tésztáinkat leginkább kis bioboltokban forgalmazzuk, kisebb helyeken próbálunk elindulni, de igyekszünk belistázni
nagyobb hálózatokba is. Egyre többen jelentkeznek, akik már
megismerték ezeket a termékeket, úgyhogy bízom benne,
hogy a forgalmazása is előbb-utóbb meg fog oldódni.
W W W.T ER MEK MI X.HU
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Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke

Több lábon kell állni
Azt gondolhatnánk, hogy a hűtő- és konzerv szektort nem viselte meg
a járványhelyzet, hiszen a pandémia által keltett bizonytalanság tavaly felvásárlási
lázat eredményezett, és mi mással is lehetne megtöltetni a kamrapolcokat,
mint konzervvel, a hűtőt pedig fagyasztott termékekkel. Igen ám, csak amellett,
hogy a kamarapolcok és mélyhűtő kapacitása is véges, a Horeca szektor
teljes kiesése is beleszólt ebbe a képletbe.
Hidvégi Ágnes

Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség
elnöke szerint nem ilyen egyszerű a helyzet, s ugyan jelenleg még nem látszik a fény az alagút végén, de a diverzifikációban van a túlélés egyik kulcsa. Ugyanis akár szektor, akár
termékskála szerint áll valaki több- vagy sok lábon, az kevésbé szenvedi meg ezt a helyzetet, hiszen szélesebb palettából
választhat, hogy miben keresse a megoldást.
» Hogyan zárta a hűtő- és konzervipar a tavalyi évet?
Tavaly egy rendkívül váratlan helyzet született a semmiből
és egy több éve tartó stabil, enyhe növekedést mutató folyamatot borított fel. Ráadásul a járvány okozta helyzetet
még tetézték azok a teljesen mesterséges kormányzati beavatkozások, amik Európa-szerte hatottak a piaci folyamatokra, például a fogyasztásra. Így egy előre teljesen nem tervezhető helyzet alakult ki a nyárra. A konzerv szegmensben
erősen növekedett a kiskereskedelmi fogyasztás, ami egész
évben megmaradt, a fagyasztott piacon viszont ez sokkal
mérsékeltebb volt, messze nem kompenzálta a Horecából
való kiesést. Úgy tűnik, a magyar vásárlók a konzervet sokkal inkább tartották alternatív fogyasztási eszköznek, mint
a fagyasztottat, amikor nem tudtak étterembe menni.
Összességében – hogyha a nagy számokat nézzük – azt
mondhatom, hogy az ágazatunk jól zárta a 2020-as évet.
Az eredményességet azonban már negatívan befolyásolta
a járványhelyzet, hiszen a forgalom feltehetően jelentősen
elmaradt az eredetileg tervezettől, és az a baj, hogy ennek
még nincs vége, mert a pandémia negatív hatása még 2021ben is itt lesz.
Még jelenleg sincs házon kívüli fogyasztás, pedig sokan
a mi szektorunkból is szállítanak a Horecába. Az Egyesült
Királyságban a magyar csemegekukorica eladása például kiemelten jelentős. Tavaly szeptember óta viszont gyakorlatilag nincsen vendéglátóipari tevékenység Angliában, ami
egy igen nagy érvágás nekünk is.
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» Milyen tanulsággal, tapasztalattal vágnak neki a gyártók az új esztendőnek?
Egy általános érvényű tanulságot mindenképp hozott a vírushelyzet minden szektor számára, így nekünk is. Mégpedig,
hogy minél szélesebb termékpalettán és minél diverzifikáltabb vevőkörrel bír egy gyártó, annál könnyebb átvészelnie az ilyen váratlan helyzet okozta hatásokat. Ez a két dolog jelentősen stabilizálhatja az adott vállalkozás gazdasági
helyzetét és segíthet a túlélésben, majd később a kilábalásban és az újrafellendülésben.
» Milyen irányba indul a hűtő- és konzervipar, mely területekről várhatók újdonságok, innovációk?
Vannak bizonyos trendek, amik már évek óta velünk élnek és
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Olyan célkitűzések, mint
a fenntartható termelés, és hogy minél kisebb szén-dioxidkibocsátási lábnyom legyen jellemző a termékkibocsátás során.
Az ez irányú törekvések jellemzőek a tagjainkra, akik ennek érdekében jelentős modernizációs és digitalizációs folyamatokat indítottak el, és fejlesztéseket tettek meg. Mi pedig nagyon reméljük, hogy a most induló – a járvány miatt
kicsit megbicsaklott – következő közös agrárpolitikai ciklusban is lesz arra lehetőség, hogy az ilyen irányú fejlesztéseket a kertészeti termékeket feldolgozó ágazat bővíteni tudja. Reméljük, hogy így lesz, hiszen ezekkel a fejlesztésekkel
tudunk, és igyekszünk minél magasabb feldolgozottságú és
minél nagyobb hozzáadott értékű terméket előállítani, ami
nagyon fontos törekvés a jövőre nézve.
Az életszínvonal az elmúlt években bekövetkezett, és
remélhetőleg a járványhelyzet miatt meg nem törő emelkedésével, a vásárlóerő növekedésével nekünk is egyre inkább lehetőségünk lehet a piacon értékesíteni a magasabb
feldolgozottságú termékeket. Nagyobb mértékben lesz
lehetőség félkész vagy készételeket eladni a magyar piacon,
amire van igény, mert időt takarít meg a fogyasztónak.
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INTERJÚ

További nagyon fontos törekvése az ágazatnak az átállás
az olyan korszerű csomagolásra, ami szintén a környezettudatosságot hangsúlyozza. Csomagolóanyagainknál igyekszünk a minél nagyobb arányú visszaforgathatóságra törekedni. Az elmúlt évek irányelve az, hogy lehetőség szerint
homogén műanyagból készüljön a tasak, mert akkor 100%ban újrafelhasználható.
» A mélyhűtött termékek piacán mennyire okoz még problémát a Listeria monocytogenes?
2018 nyarán az egyik üzemben kibocsátott termékek okozta
megbetegedések miatt gyakorlatilag egy világméretű termékvisszahívás történt. Ez az üzem ugyan nem a tagunk, de ennek
dacára érintette a magyar hűtőipart, mert Magyarországon
történt, innen indult ki világszerte. Ezért minden törekvésünk
az volt, hogy mint Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség
és a tagjaink gyorsan és hatékonyan reagáljunk a fogyasztók
biztonsága és ezzel párhuzamosan az értékes piacaink megtartása érdekében. Meglehetősen válságos volt akkor a helyzet, ezért utána hamarosan kidolgozásra került egy átfogó,
önkéntes auditálható Listeria Megelőzési Rendszer (LMR)
elnevezésű követelményrendszer. Az LMR célja a hagyományos technológiával előállított gyorsfagyasztott zöldségés gyümölcstermékekben a Listeria monocytogenes előfordulási kockázatának jelentős csökkentése. Ez a rendszer
azóta is hatékonyan működik azoknál a tagjainknál, akik
bevezették, jelentősen csökkentve a hasonló esemény előfordulásának kockázatát. Fontos tanulsága még az akkori
eseményeknek, hogy a fagyasztott zöldségeket fogyasztás
előtt hőkezelni szükséges.
» Még mindig a zöldborsó a favorit a vásárlók körében?
Magyarországon továbbra is a zöldborsó az első számú eladott termék. Nagyon lassan változnak a vásárlói igények,
de változóban vannak. Egyre több keveréket fogyasztunk
és élvezzük azt, hogy készen kapjuk ezeket. Rengeteg az
elmozdulás a prémium szegmens felé, az igényesebb zöldségek iránt. A minél választékosabb keverékekre jelentős
piaci igény van, és nagyon jól mérhető egy-egy ilyen új keverék sikeressége esetén a rendkívül gyors piaci felfutása.
Mindkét ágazatunk, mind a konzerv, mind a hűtőágazat
jelentős exportőr, a termékek több mint a felét exportáljuk.
Így nagyon fontos az is, hogy más piacokon mi a helyzet. Az
angolszáz területeken vagy Skandináviában például a csemegekukorica legalább olyan erős, mint nálunk a zöldborsó.
» Mennyire lehet beépíteni a konzerv-élelmiszereket a tudatos, egészséges táplálkozásba? Van-e igény a tartósítószer- és adalékmentes termékekre?
A mi termékeink az igazi jó példák a tudatos életmódra
és az egészséges táplálkozás igényére. Tudatos, mert ezen
termékek előállításának relatív alacsony a környezeti terhelése, de tudatos abban is, hogy a termelés és a feldolgozás folyamata végig ellenőrzött. Teljesen visszakövethető
W W W.T ER MEK MI X.HU

a fogyasztói kiszereléstől a termesztéshez használt földterületig és a földet megművelő emberig. Átlátható a teljes működésünk.
A másik előnyünk a természetesség, mert mind a fagyasztott, mind a konzervipari feldolgozott zöldségek mentesek
bármilyen tartósítószertől és adalékanyagtól. Éppen ezért
mi lehetnénk a fő termékköre az egészség- és táplálkozástudatos piaci szegmensnek. Ebben hiszünk és amikor csak
lehet, próbálunk erre rámutatni.
» Tud-e bővülni még a szortiment a konzerv, illetve fagyasztott élelmiszerek terén?
A piaci igények formálják a szortimentet. A változó piaci szokásoknál érdemes megjegyezni, hogy bár Nyugat-Európában
erősebben, de már itthon is jelentős elmozdulás van a kisebb méretű fogyasztási csomagolás irányába. Kisebb méretűek az általános magyar háztartások, így a háziasszonyok
nyilvánvalóan törekednek arra, hogy kisebb méretű élelmiszert vegyenek, amit azonnal fel is tudnak használni, lehetőség szerint ne kelljen visszacsomagolni. Ebben jelentkezett trendszerű változás az elmúlt években. Konzerv fronton
is egyre több a kisebb kiszerelés és egyre több a bármilyen
módon is változatossá tett zöldségkonzerv.
A zöldség-fehérjedús táplálkozási trendnek köszönhetően növekszik az igény a hüvelyesek iránt, a fogyasztásuk
mérhetően nő. Emiatt is van az, hogy ezekből a termékekből folyamatosan növekszik a választék. De vannak olyan
vásárlási szokások, amik, bármi is történjen, nem változnak.
Mi magyarok a majonézes kukoricát például csakis konzerv kukoricából tudjuk elképzelni. Konzerv kukorica, rá a
majonéz és már kész is van! Vannak dolgok, amikben ilyen
egyszerű úton megyünk…
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Kompromisszumok nélkül:
frissen, egészségesen!
A XXI. század háziasszonyának már nem kell kompromisszumot kötnie,
hogy gyorsan vagy egészségesen főzzön a családjának,
hiszen olyan technológiával készült alapanyagok állnak rendelkezésére,
amivel gyorsan készíthet egészséges fogásokat. Az adalék- és tartósítószermentes
gyorsfagyasztott és konzerv élelmiszer mindig kéznél lehet és mindig remek
alternatívát kínál. De ne feledkezzünk meg a kiegészítő termékek széles választékáról
sem, ami szintén a kényelmünket és egészségünket szolgálhatja.
Ilyen lehet egy friss, mosott, konyhakész saláta
vagy éppen egy cukormentes ﬁnomság.
Hídvégi Ágnes

FRISSEN, ROPOGÓSAN, ÜVEGBŐL
Talán még nem minden fogyasztó tudja, hogy a vödörben, zacskóban vagy más műanyag edényben forgalmazott tartósítószeres
savanyúságokkal szemben az
üvegben forgalmazott zöldségés gyümölcskonzervek – közVarga Zoltán
tük a Greenhouse is – tartósító
Regionális
Sales&Marketing manager szer és adalékanyag mentesek,
Global Green Europe Kft.
nem tartalmaznak aromákat és
íz fokozókat sem. Ezen értékek folyamatos kommunikációja és edukációja fontos eleme a Greenhouse márka
üzlet politikájának.
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„Szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy a Greenhouse termékek kizárólag friss és ropogós alapanyagokból készülnek
és a zöldségek és gyümölcsök a betakarítást követően rövid időn belül feldolgozásra kerülnek. A Greenhouse termékek hazai gyárakban készülnek, hazai szakemberek kitartó munkájának termékei” – tudtuk meg Varga Zoltántól,
a Global Green Europe Kft. Regionális Sales&Marketing
managerétől.
A GreenHouse választékában a hagyományos uborka,
gyöngyhagyma, jalapeno savanyúságok, meggy- és cseresznyebefőttek mellett izgalmas ízű és változatos összetételű
termékek is szerepelnek. A fogyasztói és piaci igények kielégítése, valamint a fejlődés érdekében a termékfejlesztés
kiemelt fontosságú a Greenhouse termékek esetében.
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„Jelenleg a szortimentünket a kényelmi termékek, valamint
az egyedi ízvilágok irányába fejlesztjük. Újdonságaink közül
nagy népszerűségnek örvendenek a Kiváló termék minősítéssel is rendelkező, svéd, görög és magyaros ízvilágú, friss
fűszerekkel bőségesen gazdagított csemegeuborka saláták,
a narancshéjjal, citromnáddal és fahéjjal ízesített meggybefőttek és a grillezéshez és szendvicskészítéshez kínált barbecue ízvilágú csemegeuborka és jalapeno paprika” - mondta el a menedzser.
A retail csatornában a pandémiás időszak kezdetén elsősorban az ételkészítéshez használt termékek forgalma
emelkedett jelentősen, de az étkezést kiegészítő termékek
fogyasztása is növekedett. Az első hullám végére stabilizálódott a forgalom, a lakosság számára nyilvánvalóvá vált, hogy
az élelmiszerek beszerzésében nem lesz fennakadás, és így
a rend is hamarosan visszaállt.

DOBOZVA ZÁRVA –
TARTÓSÍTÓSZERMENTESEN
A zöldségkonzerveken belül – a
standard kiszereléseken felül –
egyre inkább növekszik az igény
a családi kiszerelésekre. Az olyan
hozzáadott értékkel rendelkező
termékek kereslete nő, mint a reformtermékek, a zöldségkeverékek és a babkonzervek.
Berényi László
értékesítési igazgató,
A fogyasztók a hűtést nem
Globus Konzervipari Zrt.
igénylő, tartósítószer mentes zöldségkonzervek közül az eddig is kedvelt top termékek mellett a konzervek szinte teljes választékát kipróbálták, mely
vélhetően további fejlődést hozhat a zöldség- és gyümölcskonzerv kategóriának is.
„A konzervpiac további fejlődéséhez fontos kulcs lehet a
fogyasztói edukáció, az egészséges étrend és a napi zöldségfogyasztás tekintetében is. Szeretnénk, ha minden fogyasztó tudná, hogy zöldségkonzerveink szinte kivétel nélkül
tartósítószer nélkül készülnek. Termékfejlesztéseink során, minden esetben a minőségi, a fogyasztók számára kényelmi megoldásokat kínáló termékek, innovációk jelentik
a stratégiai irányt. Egyelőre annyit mondhatok, hogy a kategóriában egyedülálló termékfejlesztéssel készülünk. Az
új termékcsoport fejlesztése várhatóan az év második felére fejeződik be” – tudtuk meg Berényi Lászlótól, a Globus
Konzervipari Zrt. értékesítési igazgatójától.
A vásárlók tudatosságának köszönhetően folyamatosan
erősödik a Magyar Termék védjeggyel ellátott termékek forgalma. A Magyar Termék védjegyeket a vásárlók több mint
95%-a ismeri, 71%-a megbízható eredettel azonosítja, és
több mint 85%-a inkább a Magyar Termék védjegyes terméket választja az azonos külföldivel szemben. A Globus
zöldség- és gyümölcskonzerv választék több mint 95%-a
védjegyes termék. A kategória top termékei, a kukorica
és a borsó különböző nagyságú és formátumú kiszerelései,
W W W.T ER MEK MI X.HU

jelentős a savanyúságok, a babkonzervek, a gyümölcskonzervek és egyre jelentősebb a zöldségkeverékek értékesítése is.
„A célcsoportunk alapvetően mindenki, aki egy kicsit is
otthonosan mozog a konyhában, vagy szeretné kicsit megkönnyíteni a dolgát főzés közben. Emellett a fiatalabb generációt is szeretnénk ösztönözni a kategória kipróbálására,
rendszeres vásárlására” – magyarázta Berényi László, aki azt
is elárulta, hogy a legtöbb üzletláncnál a Globus márkatámogatással párhuzamosan, jelentős promóciós kedvezményekkel érhetőek el a termékeik, valamint a kiemelt szezonokon
kívül is rendszeresen terveznek kereskedelmi aktivitásokat,
jelentős kedvezményekkel.
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KONZERVVÁSÁRLÁSKOR A NAGYOBB BOLTOKAT VÁLASZTJUK

Márciusban megduplázódott
a zöldségkonzerv-forgalom
A zöldségkonzervek értékbeli
eladásában még magasabb,
22%-os növekedést regisztrált a NielsenIQ kiskereskedelmi indexe a 2020-as évben
(január-december) az előző
VörösmarthyHorváth Zsóﬁa
évhez viszonyítva, a kategória
Client Consultant,
forgalma 18 milliárd forintra rúNielsen ConnectIQ
gott. A tavalyi évben több mint
26 ezer tonna zöldségkonzervet vásároltak a magyar
fogyasztók, ami 9%-kal lépi túl a 2019-es mennyiséget.
2020. márciusban majdnem kétszer annyit költöttünk
a kategóriára, mint 2019 azonos hónapjában.
Ebben a kategóriában is a 401–2500 négyzetméteres boltok vezetnek, értékben mért piaci részesedésük 47%-os. A legnagyobb, 2500+ négyzetméteres csatornában a forintban mért eladás 24%-a
realizálódott, a maximum 200 négyzetméteres üzletek pedig 22%-ot tesznek ki.
A kereskedelmi márkás zöldségkonzervekre valamelyest nagyobb rész jut a piacból, mint a gyártói
márkás termékekre, értékben 53, mennyiségben pedig 63%-ot tesznek ki az eladásból.
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A kukoricakonzerv – noha részesedése 2 százalékpontot esett – továbbra is magasan az élen jár: a
forintban mért forgalom 31%-át ez adja. A második
helyen a gomba (12%) áll, bronzérmes a vörösbab
(11%). Ez utóbbiak 20% feletti értékbeli növekedést
produkáltak.
A legmagasabb bevételt a 301–350 grammos kiszerelés generálta, 10-ből 3 forintot ilyen zöldségkonzervekre költöttünk. A kategória piacának egynegyedét teszik ki a 351–400 grammos termékek,
egyötödét pedig az 500 gramm feletti kiszerelés.
A tonhalkonzervek 10 milliárd forintos piaca
A tavalyi teljes év során (2020. január–december) csaknem 10 milliárd forintot költöttünk tonhalkonzervre – ez
17%-kal magasabb összeg, mint 2019-ben. Mennyiségben mérve 2500 tonna konzerv került a vásárlók
kosaraiba egy év leforgása alatt, ami 12%-kal több,
mint 2019-ben. A kategória forgalma 2020. márciusban, a koronavírus-járvány hazai kitörésének hónapjában láthatóan megugrott, 2019 márciusához viszonyítva 79%-kal volt magasabb az értékbeli eladás.
A kategória részét képezik a tonhalsaláták is,
amelyek a forintban mért forgalom 19%-át generálják.
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Kiváló immunerősítők , gazdag C-vitamin ,
A-vitamin és ásványianyag források!
w w w.sprint.agrosprint.hu
ÚJ VEGÁN KÖRET BÁRMELY ÉTRENDHEZ
Egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a járvány hatására az
egészségünk fontossága felértékelődött. A fogyasztók számára az egészségtudatos táplálkozás előtérbe került, melynek természetesen részét képezi a zöldség és gyümölcs
fogyasztása is. Az egyre erősödő egészségtudat, a vegetáriánus és vegán étrendek, mind-mind a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök mellett szóló érvek.
„A többi szektorhoz viszonyítva azt gondolom, hogy
a hűtőipar szerencsés iparágnak mondható.
A mezőgazdaság és élelmiszeripar az
egyike azon iparágaknak, amelyek
legkevésbé sújtottak a járvány által. A retail piacokon hullámzó
igény mutatkozott a járvány
bekövetkezését követően, de
úgy gondoljuk, hogy mára
emelkedő trend van keresleti oldalt tekintve. A fagyasztói trendeket figyelembe
véve olyan termékújdonságok kialakítására törekszünk,
amelyek szolgálják a kényelem
és gyors elkészíthetőség jellemzőket. A hetekben kerül piaci bevezetésre Sprint termékcsaládunk új tagW W W.T ER MEK MI X.HU

ja a Sprint Riced Veggies, amely
100% zöldségből készült vegán
köret alternatíva a rizs helyettesítésére. Szénhidráttartalma
94%-kal kevesebb a hagyományos rizshez képest, így bátran
ajánljuk bármely étrendhez” –
tudtuk meg Fülöp Csillától, az
Agrosprint Zrt. marketing vezetőjétől.

Fülöp Csilla
marketing vezető,
Agrosprint Zrt.

NÖVEKVŐ
GYÜMÖLCSIGÉNY
A gyorsfagyasztott termékek
igen népszerűek az egészségtudatos vásárlók körében, hiszen
ennek a technológiának köszönhetően a zöldségek, illetve a gyümölcsök mindenféle egyéb kémiai tartósítási
eljárás nélkül csak egyszerűen
a hőkezeléssel, előfőzéssel és
a fagyasztásnak köszönhetően
megtartják az élettanilag fontos
beltartalmi értékeiket és vitaminokat.
Mivel a gyorsfagyasztott termékek
X XIX . É VFOLYA M – 2021. M ÁRCIUS
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az év 12 hónapjában bármikor fogyaszthatók szezonalitástól függetlenül, az egészségtudatos emberek
bármikor a szervezet számára szükséges vitaminokhoz tudnak jutni a
legtermészetesebb módon.
„A pandémia hatására a vásárlók talán jobban előnyben részesíDr. Losó Adrienn
igazgató,
tik az egyes kereskedelmi láncok
MIRELITE MIRSA Zrt.
úgynevezett saját márkáit, hiszen
ezekre a termékekre a láncok mindig nagyobb figyelemmel
vannak és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek ezeknek a termékeknek a hirdetésére, népszerűsítésére. Emellett persze a
MIRELITE brand termékeinkből is jelentős növekedés jelentkezett, de ezt még nem igazán tudjuk megmagyarázni,
hogy a pandémiának köszönhetően vagy az erősebb marketing aktivitásunk eredménye. Ami viszont egyértelműen a
pandémiával magyarázható, az a gasztro-értékesítési csatornák átrendeződésében figyelhető meg, hiszen itt jelentősebbek voltak a mozgások, illetve a hullámok minden irányban.”
– tudtuk meg Dr. Losó Adrienntől, a MIRELITE MIRSA
Zrt. igazgatójától, aki a vállalat újdonságait illetően elmondta, hogy „idén egy új gyorsfagyasztott gyümölccsel, a gyorsfagyasztott magozott cseresznyével léptünk piacra, amely
elsődlegesen egy nagyon keresett export termékünk, de szerettük volna a belföldi kiskiszerelt termékek körét is bővíteni ezzel, hiszen úgy láttuk, hogy a gyümölcsökre egyre nagyobb az igény belföldön.”

FAGYASZTOTT ZÖLDSÉG:
2020-BAN IS ÉLEN A ZÖLDBORSÓ
Egy év alatt, 2020. január-december közt csaknem 23 milliárd
forintot hagytunk ott a kasszákban fagyasztott zöldségért. Ebből az összegből közel 34 ezer
tonnányi mirelitárut vásároltunk.
A megelőző teljes évvel összeGruber Enikő
vetve (2019. január-december) a
Senior Client Executive,
NielsenIQ kiskereskedelmi indeNielsen ConnectIQ
xe 23%-os értékbeli és 12%-os
mennyiségi növekedést mutat.
A 2019-es adatok azt mutatják, hogy a gyártói és a
saját márkás termékek között egyenlően oszlott meg
a forintban mért eladás. 2020-ra azonban megváltozott a látkép, a kereskedelmi márkák
javára. Tavaly értékben másfélszeresére, mennyiségben 42%-kal bővült
a saját márkás fagyasztott zöldségek
eladása, míg a gyártói márkás termékeké
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értéket tekintve 10, volumenben 29%-kal csökkent.
2020-ban tehát 63%-ot hasítottak ki a fagyaszott
zöldségek piacából a saját márkák, ami 13 százalékpontos emelkedés. Volumenben az eladás közel háromnegyede ilyen.
A 401–2500 négyzetméteres csatorna súlya 3 százalékponttal nőtt, az értékben mért eladás 57%-át
hasítja ki. Itt a legmagasabb a növekedés mértéke
is, volumenben 19, értékben pedig 31%-kal emelkedett a forgalom egyik évről a másikra. A 2500 négyzetméternél nagyobb boltok jelentik a piac csaknem
egyötödét.
A kategória legnagyobb szegmense a fagyasztott zöldborsó, piacrésze 27%-os. További 16%-ot
tesznek ki az egyéb zöldségkeverékek.
A zöldbab 9, a spenót pedig
7%-ot jelent a kategória
teljes forintban mért
eladásából. 5% körül
mozog a mexikói és
a franciasaláta-keverék,
valamint a bab és a brokkoli.
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EGÉSZSÉGES ÚJDONSÁGOK
Az Eisberg kínálata egytől egyig
az egészséges életmódba beilleszthető termékeket tartalmaz.
Az Eisberg friss, mosott és konyhakész salátái elsősorban idő- és
költségmegtakarítást nyújtanak a
vásárlók részére. Ezen kényelmi
Spielmann Laura
termékek összetételeinek köszönkiemeltügyfél- és marketing
hetően mindenki számára elérhemenedzser
Eisberg Hungary Kft.
tővé válik a változatos és egészséges fogások elkészítésének lehetősége.
„A csomagolt salátáinkon túl a salátatálak is említésre
méltóak, amik a ready to eat /ready to go kategóriát erősítik és egy egészséges főétkezéshez nyújt alternatívát azoknak, akik a rohanó életmód mellett kevésbé tudnak erre
odafigyelni. A portfólióban megtalálhatóak még a salátaönteteink, amik tartósítószer mentesek. A vegán Smoothie
és Juice termékcsalád pedig a hidegen préselt gyümölcsökről, zöldségekről és a HHP (High Hydrostatic Pressure) eljárásról híresek, aminek a segítségével a magas nyomás hatására a mikroorganizmusok és az enzimek inaktiválódnak
anélkül, hogy a termék elveszítené az aromaanyagát és tápértékét. Valamint tartósítószert, színezőanyagot vagy hozzáadott cukrot sem tartalmaznak. Ráadásul ezen termékeink
W W W.T ER MEK MI X.HU

saláta

már újrahasznosított palackokban találhatóak meg az üzletek polcain” – tudtuk meg Spielmann Laurától az Eisberg
Hungary Kft. kiemeltügyfél- és marketing menedzserétől.
A járványhelyzet hatására az Eisberg felgyorsította az
egyadagos salátájának a bevezetését, ami tökéletesen passzol
köretként a főétkezésekhez és nem kell bajlódnunk a felbontás utáni megmaradt salátával, így az élelmiszerpazarlást
is háttérbe lehet szorítani. A veszélyhelyzet idején a vásárlók megválogatják, hogy mire költenek, így igyekeztek egy
olyan terméket, olyan árponton kialakítani, ami kedvezőbb
lehet az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók részére.
„Számunkra a 2020-as év is több újdonságot hozott. Piacra
került az első általunk gyártott BIO salátakeverékünk, megalkottuk az első csirkemellet tartalmazó Syrtaki névre hall-
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gató gyros salátatálunkat, valamint egy teljesen új területen
mutattuk meg magunkat a 100%-ban természetes, vegán
smoothie és juice termékcsaládunkkal, amihez hamarosan
egy zöld színű, uborka és bébispenót alapú Juice is csatlakozik. Ezeken a termékeken kívül 2021 márciusában bevezetjük a Csicseri névre hallgató, első vegán salátatálunkat,
amely egy teljeskörű, húsmentes és egészséges főétkezésnek
felel meg” – ismertette Spielmann Laura.

NASSOLNI IS LEHET EGÉSZSÉGESEN
Napjainkban már tudatosabbak
a vásárlók, mint akár öt évvel ezelőtt. Ez pedig hatványozottan
igaz arra, akinek valamilyen táplálékallergiája, autoimmun betegsége van, vagy ha komolyan veszi
a diétáját. A nők alapvetően előrébb járnak az önmagukra figyeGyarmati Lajos
ügyvezető,
lésben, így a helyes táplálkozásban
Marovino
is. Ettől függetlenül, ha keresnek,
a férfiak is találnak maguknak olyan ízletes nassolnivalókat,
amik akár az edzéstervükbe is beépíthetőek.
„Minden kollégánk az élelmiszeripar valamely területéről érkezett. Ezért átfogó képünk van az egyes termékek
gyártásáról, illetve költségeiről. Az mára már közhely, hogy

a jövő az egészséges, vagy egészségesebb élelmiszereké, de
azt is látjuk, hogy ezek az élelmiszerek mennyivel drágábbak, mint a kevésbé egészséges társai. A legtöbb kereskedő
ugyanis ezeket a termékeket extra felárral értékesíti, akinek szüksége van rá, az úgyis áldoz rá – alapon. Ennek pedig nem kell így lennie. Ezért is fordultunk ebbe az irányba,
mert hisszük, hogy ezeket a termékeket elérhetőbb áron is
lehet kínálni a vásárlóknak” – avatott be Gyarmati Lajos, a
Marvorino ügyvezetője.
Az egészséges termékek iránti kereslet egyértelműen
növekvő tendenciát mutat, ami természetesen a kínálatra
is igaz. Összességében azonban a normál termékek forgalmazásában még mindig klasszisokkal nagyobb volumen van.
Ami szintén visszavezethető az egészséges termékek magasabb árpontjára.
„Mi alapvetően kényelmi és funkcionális késztermékekkel próbáljuk kiszolgálni a vásárlóinkat. Úgymint a cukormentes ízesített kávék, vagy a teljesen allergénmentes gyümölcsszeletek, glutén és cukormentes kekszek, speciális
kakaóporok, vagy proteines krémek és szeletek. Az általunk forgalmazott főbb brandek a Duel kakaók, Beanies
kávék, Nakd szeletek, Proteinella krémek, Lazzaroni kekszek. Ettől függetlenül alapvető termékeket is forgalmazunk
a kategóriában: olajokat, olívabogyókat, édesítőszereket és
egészséges köreteket. A Beanies termékpalettánkba hama-

EGÉSZSÉGES BRANDEK MINDENKINEK
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rosan érkezik két új termékcsoport: allergén és cukormentes öntetek több ízben, illetve shake porok, melyek szintén
több ízben lesznek elérhetőek. Meglepően sok megkeresést
kapunk, mind az egyéni vásárlóink, mind a viszonteladóink részéről a termékeink gluténmentességével kapcsolatban. Ezért alapvetően ők is célcsoportnak számítanak, hiszen több termékkörünk is megfelel ennek az elvárásnak”
– mondta el az ügyvezető.

ÍZLETES LEPÉNYEK PILLANATOK ALATT
A mai felgyorsult, elvárásoktól hemzsegő világunkban általában gyorsan akarunk enni valami finomat, frisset, táplálót
és lehetőség szerint egészségeset. Esetleg egy kellemesen
sült, mennyei illatú, rusztikus, kézzel nyújtott, kívül ropogós,
belül különböző finomságokkal töltött lepényt? Egy ínyenc
libamájas, lilahagyma lekvárosat vagy egy magyaros ízvilágú
kolbászosat? Ugyan, ki mondana erre nemet? Senki! Feltéve,
ha nem neki kell megcsinálnia.
Ezeknek a lepényeknek viszont éppen az az egyik legnagyobb előnyük, hogy gyorsfagyasztott termékek lévén
előmelegített sütőben csupán 6-8 perc alatt elkészíthetők.
„A Lepényes Lepények a kényelmi termékek minden
előnyével rendelkeznek, elkészítésük gyors, egyszerű, nem
igényel szakképzett munkaerőt, hosszú, 12 hónapos szavatossági idejük miatt is az egyik legjobb választás a vi-
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szonteladó partnerek számára. HoReCa palettánkban egyes
lepényeink glutén-, laktóz- és szójamentes változatban is
elérhetőek” – ismertette a lepények előnyeit Tuza Gyula,
a GASTLAND Kft. értékesítési vezetője.
A Lepényes Lepények a kényelmi termékek közül nemcsak megjelenésükben, de gazdag ízvilágukkal, könnyű elkészíthetőségükkel is kitűnnek. Akár street foodként, akár
take away termékként, vagy otthoni fogyasztásra is kiválóan alkalmas termékek, melyek mögött 15 év fejlesztés, több
száz hazai és nemzetközi fesztiválon való megjelenés és immár közel 400 viszonteladó partner sikere áll.
„A Lepényes Lepények több, mint 10 féle ízben kaphatóak, legnépszerűbb termékeink a sajtos-sonkás, az extra,
a paradicsomos mozzarellás, a chilis marharagus lepények,
melyek modern, minden igényt kielégítő, nemcsak a szigorú törvényi, de saját magunk által támasztott minőségi elvárásoknak is megfelelő üzemünkben készülnek Vecsésen.
Termékeink folyamatos fejlődésen mennek keresztül, megőrizve az eredeti receptek magas minőségi elvárásait. Mindig
keressük az új ízeket, reflektálunk a piacon történő trendekre. Az idei év során kerülnek lakossági forgalomba 6 ízben
készülő, egyedi csomagolású lepényeink és üzemünk szintén az idei év folyamán éri el teljes kapacitását, mely által
termelési volumenünk jelentősen növekedni fog” – tudtuk
meg az értékesítési vezetőtől.
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Az a legfontosabb, hogy
változatos legyen az étrend
A koronavírus-járvány miatt számos olyan étkezési és fogyasztói szokás került előtérbe,
amely megerősítette a vásárlói, táplálkozási és egészségtudatosságot.
Interjú Antal Emese dietetikus szociológussal, a TÉT Platform Egyesület szakmai vezetőjével.
Kibelbeck Mara
» Az elhúzódó járványhelyzet a szokottnál jobban felhívja a
figyelmet az egészséges táplálkozásra, megfelelő vitaminok,
étrendkiegészítők megvételére és fogyasztására. Melyek a legfontosabb vitaminok, melyeket érdemes mindenkinek szedni?
Lényeges hangsúlyozni, hogy
egészséges egyénnek kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás
mellett tavasztól őszig nem szükséges az étrendi vitaminkiegészítés.
A D-vitamint ősztől tavaszig ajánlott szedni, ami a jelenlegi járványidőszakban is kiemelten fontos.
Olyan összefüggéseket állapítottak meg a D-vitamin ellátottság és
Antal Emese
szakmai vezető,
a Covid–19-fertőzés között, hogy
TÉT Platform Egyesület
gyakrabban kerültek súlyosabb állapotba azok, akiknek alacsonyabb volt a D-vitamin szintjük.
Komoly D-vitaminhiányosság figyelhető meg több túlsúlyos,
elhízott embernél is.
A C-vitamint mindig megemlítjük, hiszen előmozdítja a
kollagén szintézisét, védi a sejtek membránját a szabad gyökök okozta károsodástól. Azonban a túlfogyasztás sem jó,
mert akkor a vitamin nem antioxidánsként működik, hanem pont ellenkezőleg, prooxidánsként. Mindig azt ajánlom, hogy az arany középutat kell megtalálni, és nem szabad egy vitaminból sem túl sokat, sem túl keveset szedni.
Megemlíteném még a cinket, ami számos enzim összetevője.
Funkciója ezért széleskörű: részt vesz az immunsejtek differenciálódásában, több úton gátolja a gyulladásos folyamatokat.
A szelén lényeges antioxidáns. Megfigyelték, hogy a megfelelő szelénellátottság elősegíti a gyorsabb gyógyulást. Amire
még felhívnám a figyelmet többek között az a megfelelő folyadékfogyasztás fontossága.
» Mennyire egészségtudatosak a magyarok?
Egyre inkább azok vagyunk. Ez volt a jó hír. A rossz hír az,
hogy sajnos a tévhiteket azok osztják, akik egészségtudatosnak vallják magukat. Van egy olyan nagy nyilvánosságot magának követelő csoport, akik szélsőséges étrendeket követnek.
Maga az egészségtudatosság fogalma nagyon tág. Van, aki azt
érti alatta, hogy sok zöldséget-gyümölcsöt eszik, más adalékmentesen táplálkozik.
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2017-ben készítettünk egy reprezentatív vizsgálatot, ami
szerint a lakosság 18%-a (főként 15–69 éves nő, felsőfokú
végzettségű, vidéki értelmiségi) azt vallotta, hogy odafigyel az
étrendjére és tudatosan keresi az egészséges ételeket. Azonban
azt hozzá kell tennem, hogy ez a réteg mindenféle diétát, egészséges étrendet kipróbál, egészségesnek vallja magát, de általában túlsúlyos. Van egy nagyobb réteg, akit egyáltalán nem érdekel, hogy mit és milyen minőségű ételt eszik. 15% pedig azt
mondja, hogy bár rossz a táplálkozása, szívesen enne egészségesen és tudatosan, azonban nincs ereje változtatni az életmódján. És persze vannak a hedonisták (a lakosság negyede),
akik jókat esznek-isznak, nem foglalkoznak az egészségükkel.
Ez utóbbi réteget az étel finomságának hangsúlyozásával lehet esetleg megfogni.
» A járvány alatt mennyiben változtattak fogyasztási és vásárlási szokásaikon a magyarok?
A NÉBIH, a Debreceni Egyetem és a TÉT Platform végzett
egy reprezentatív kutatást 2020 májusában. Ott láttuk, hogy
a járványügyi veszélyhelyzet nem változtatta meg az élelmiszervásárlással kapcsolatos alapvető fogyasztói és vásárlási szokásokat, és így valószínűleg az élelmiszer-fogyasztások is kedvezőnek mondhatók a táplálkozástudomány szempontjából.
Viszont több zöldség és gyümölcs, tejtermék és szárazhüvelyes, ugyanakkor kevesebb nassolnivaló, cukor, energiaital, alkohol szerepelt az étrendünkben a veszélyhelyzet alatt, ami az
otthon töltött idő miatt is lehet, hiszen többet és többször főztek otthon a háztartások.
Szakály Zoltán és munkatársai elemezték az élelmiszervásárlási szokásokat is.* A járvány alatti elmúlt egy évben több
gyümölcsöt, tésztafélét, fagyasztott árut, tojást vásároltak az emberek. Jelentős növekedést mutattak például a tartós élelmiszerek, illetve a sütéshez-főzéshez szükséges alapanyagok, pl. konzervek (27%), burgonya (22,2%), tej- és tejtermékek (22,7%),
rizs (24,3%), baromfihús (20,7%), száraz hüvelyesek (18%).
Amiből kevesebbet vásároltak azok az impulzív és nagy kényelmi termékek, pl. a gyorséttermi ételek (32%), sós nassolnivalók (26%), gyümölcslevek (19,1%), energaitalok (18,5%) és
az alkoholos italok (24,7%).
A fogyasztók szívesebben választották a hazai termékeket,
felértékelődtek a rövidebb értékesítési utak, ami kedvezett a
Magyarországon gyártott élelmiszereknek. E szerint a magyar
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élelmiszerkoncepció észlelése pozitív, azaz vásárlás során a magyarok szívesen választják a hazai termékeket.
Mindeközben noha a karantén drasztikusan nem változtatta meg a fogyasztói szokásokat, a boltlátogatási gyakoriság
csökkent, nőtt a heti egyszeri és a soha nem vásárlók aránya,
ami várhatóan hatással lesz a későbbi időszakokra is.
» Jellemzően mikor vásárolnak vitaminokat a magyarok?
A kutatásunkból** kiderül, hogy az étrendkiegészítők népszerűsége töretlen maradt. Például a járvány belobbanása óta több
étrendkiegészítőt szedett a válaszadók majdnem egyharmada.
Ez arra utal, hogy ezek az emberek a vitaminoktól is remélik,
hogy egészségesek maradnak.
Az étrendkiegészítők szerepéből adódik, hogy nem helyettesíthetik az egészséges táplálkozást. Az a fontos, hogy az étrend változatos legyen. Tartalmazzon gyümölcsöt, zöldséget,
teljeskiőrlésű gabonát, húsokat, tejet és tejterméket, valamint
tojást. Ráadásul minden esetben a változatosságon és a mennyiségen van a hangsúly. Ez a tudatos táplálkozás alapja is. Maga a
tudatosság nem azt jelenti, hogy aszkéta életmódot folytatunk,
hanem jól megtervezett életvitelt kell, vagy kellene folytatni.
» A járvány alatt milyen fogyasztói trendek lettek jellemzőek
a fogyasztók körében?
Érdekes, mert például néhány nagyon felkapott étkezési trend
iránti érdeklődés kicsit lecsendesedett, visszaszorult vagy állandósult. A glutén- és/vagy laktózmentes étrend sokkal inkább a mindennapok része már, mint egyfajta életmód. A járvány hatására megerősödött a természetesség, élménygazdagság,
fenntarthatóság és a személyre szabottság – ezek azok a hívószavak, amelyek ma divatosabbak.
A Mintel 2021-es Global Food and Drink Trends felmérése
szerint a világjárvány arra késztette a fogyasztókat, hogy ráébredjenek a jólét létfontosságára. A mentális és érzelmi egészségre fordított már amúgy is megerősödött figyelmet a pandémia
és annak jövőbeli hatása megsokszorozta. Elképzelhetőnek
látom, hogy az elkövetkező években a fogyasztók érdeklődése tovább fog nőni azon kényelmi termékek és szolgáltatások
irányába, amelyek egyaránt mentális és érzelmi egészségi előnyöket kínálnak.
» Vagyis tisztán érzelmi alapú lehet a fogyasztás?
A Mintel felméréséből kiderül, hogy a funkcionális készítmények és a minél több érzékszervre ható, esetleg érzelmeket kiváltó termékek segítenek az étel- és italmárkáknak nagyobb
részesedést elérni azok körében, akik nemcsak testi, hanem
szellemi és lelki táplálékra is vágynak az étrendjük kapcsán.
Az innovatív étel- és italkészítmények segítségével az emberek
megtanulhatják, hogy a megfelelő ételvásárlás, étrendkialakítás
hogyan befolyásolhatja a mentális és érzelmi egészséget.
A kedvelt, megszokott márkák iránti fogyasztói hűség csökkent a járvány első évében, a tartósság fontossága azonban növekedett. Mindeközben a magyar termékek iránti elköteleződés erősödött, ez a bezárkózás, bizalom kérdése is.

» Mennyire fontos, befolyásoló a márka, illetve a gyártó cég
neve a termékválasztás során?
Úgy gondolom, hogy egyre fontosabb. Az látható, hogy a felelős gyártók gyorsan reagálnak a fogyasztói igényekre, legyen szó valamilyen egészségügyi kérdésről (pl. glutén- vagy
laktózmenetesség, szójaérzékenység, cukor- és sótartalom csökkentése), a cégek változtatnak a termékösszeállításon, figyelik a
táplálkozástudományi kutatások eredményeit. Ez egy erős trend.
» Milyen újdonságokat találni a piacon?
Kapásból például a kenyereket említeném. A megszokott fehérkenyér helyett ma már a szénhidrátcsökkentett és fehérjében kicsit gazdagabb terméktől kezdve, vitaminokkal dúsított,
magvas, magas rosttartalmú kenyerekig minden előfordul a boltokban. De az adagok is változatosabbak lettek. Egyre több fajtából van már nemcsak kisebb kiszerelés, de egyadagos kínálat
is. Ezt is nagyon hasznosnak látom, hiszen egy adott adagnál
nem lehet többet enni. Újdonságként éljük meg a divatos gabonafélék, vagy álgabonák előtérbe helyezését. De mondhatom a hús- és tejhelyettesítő ételeket, növényi italokat is, amelyek szerepe szerintem felértékelődött az elmúlt hónapokban.
» A vegán étrend mennyire terjedt el hazánkban?
Egyre többen fordulnak a tisztán növényi alapanyagokból készült élelmiszerek felé. Ennek több oka is lehet, köztük kiemelhető a természet- és állatvédelem, az egészségtudatosság,
de akár a betegségmegelőzés szempontja is. Fontos megemlítenem, hogy az egészséges táplálkozásban 20%-ban szerepelnek az állati eredetű termékek, viszont ezeket az ételeket
nem olyan egyszerű kiváltani vagy helyettesíteni.
» A piac résztvevői számára ez egyfajta kihívás lehet.
Igen, ez látszik az élelmiszerpiacon. Minden gyártócég és kereskedelmi hálózat arra törekszik, hogy minél több információval lássa el a vásárlókat. Van, aki könyvet ad nekik, más
akadémiát, életmódprogramot indít, megint más oktatási
anyagokkal támogat, vagy ismert chefekkel együtt segít sütni-főzni. Nemcsak a termékekre szeretnék rábeszélni a vevőket, hanem plusz információkkal, egészséggel kapcsolatos tanácsokkal látják el őket különböző módokon, amelyeket én
dietetikusként nagyon hasznosnak találok.
» Van-e fogyasztói igény az élelmiszerekkel kapcsolatos információkra?
Azt mondanám, hogy nagyobb az igény rájuk, mint korábban.
Éppen a tudatosabb életvezetésből adódóan még több, még
könnyebben értelmezhető információt szeretnének a vásárlók.
Jó példa, hogy néhány éve vált még csak kötelezővé a részletes tápértékjelölés, de máris azon dolgozunk, hogy a csomagolások legjobban látható részén, a frontoldalon is megjelenjenek ezek, méghozzá könnyen értelmezhető formában, akár
színkódokkal jelölve. A jövő útja egyértelműen az, ha a vásárlók mindent mérlegelni tudnak döntésük meghozatalakor – az
életmódjuk érdekében.

* A magyar lakosság életmódja: táplálkozás, testmozgás és lélek, TÉT Platform, Budapest 2017
** A magyar lakosság életmódja: táplálkozás, testmozgás és lélek, TÉT Platform, Budapest 2021
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Idén nagyobb
húsvéti forgalomra
számítanak
a kereskedők
A húsvét ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszünnep
jellegét, amikor a legtöbb háztartásban sonkát, tojást,
süteményeket tálalnak. Noha a világjárvány hatással
lehet a húsvéti forgalomra is, a kereskedelmi
hálózatok idén nagyobb forgalomra
számítanak a tavalyinál.
Kibelbeck Mara

FRISSÁRUVAL ÉS KLASSZIKUS
TERMÉKEKKEL
Hazánkban a húsvét elképzelhetetlen locsolkodás, családi
összejövetelek nélkül. A koronavírus-járvány miatt a nagy családi, széleskörű baráti találkozások
idén is biztosan elmaradnak, illetve csökkennek, ami azonban
a vásárlókedvet nem befolyásolja.
Tóth Géza
vezérigazgató,
„Egy éve tart ez a sajátos helyCo-op Hungary Zrt.
zet, azonban a tavalyi ünnephez
képest nagyobb forgalomra számítunk, mert úgy gondoljuk,
a lakosság megtanult a pandémiával felelősen együtt élni” –
fogalmazott kérdésünkre Tóth Géza. A Co-op Hungary Zrt.
vezérigazgatója, mint elmondta, a vásárlók fegyelmezetten
betartják a biztonsági szabályokat, ennek ellenére, ahogy
karácsonykor is, talán nagyobb nyitottság tapasztalható a
szűkkörű, családi ünneplésre, mint tavaly húsvétkor, közvetlenül a járvány kitörése után. A pandémia alapvetően nem
befolyásolja a Coop üzletek húsvéti kínálatát.
A tavalyihoz képest a jelenleg is érvényben lévő korlátozások és betartandó biztonsági szabályok ellenére idén kereskedelmi szempontból egy normalizálódott helyzetben várható a húsvét, ennek megfelelően a vásárlók felkészülése is
kiegyensúlyozottabb lehet – véli Tóth Géza. A vezérigazgatótól megtudtuk, a Coopnál március közepe után számolnak
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az ünnepi vásárlások élénkülésére, de a forgalom meghatározó részét a húsvétot megelőző hétre várják.
A tapasztalatok szerint a Coop üzletekben a húsvéti
ünnepek előtt főként a frissáruk és az idénytermékek területén (pl. húsvéti sonka, tojás, kiegészítő termékek) tapasztalható felfutás, illetve a klasszikus szezonáruk (pl. csokinyúl,
csokitojás) iránt nagyobb az érdeklődés.
A Coop elsősorban az élelmiszertermékek kínálatára koncentrál: az üzletlánc főként friss húsok és húskészítmények,
zöldségek és gyümölcsök, valamint szezonális édességek széles
skálájával készül, amelyek az ünnepi asztal részei minden évben.
A lánc húsvéti kínálatára a nagyobb üzleteiben kiemelt
kihelyezésekkel, vagyis másodlagos megjelenítésekkel és
egyedi szállítói displayekkel hívja fel a figyelmet.

A MEGSZOKOTT ÜNNEPI KÍNÁLATON TÚL
Az ünnepek előtti időszakban egyértelműen megnő a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékek iránti kereslet az ALDI
üzletekben. Ilyenkor a szezonális, tradicionális ételekhez, süteményekhez szükséges
alapanyagokat, a locsolkodáshoz szükséges termékeket keresik a vásárlók, valamint a játékok és az
ajándékok kelendők, tudtuk meg az ALDI Magyarország
üzletlánctól.
Mint ismertették, az ALDI gondosan kialakított, gazdag választékú szezonális kínálata tökéletesen illeszkedik a
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húsvéti készülődéshez. „A pandémia, a tavalyi karantén időszaka és a mostani korlátozások kapcsán egyértelműen látszik, hogy az otthoni sütés-főzés rendkívül hangsúlyossá vált,
ami természetesen az ehhez kapcsolódó termékek iránti kereslet növekedését eredményezte, ez a fokozott érdeklődés,
a nagyobb kereslet feltehetően a húsvéti időszakra is érvényes lesz” – közölték.
Az idei évben is nagyon gazdag sonkakínálattal várja vásárlóit az ALDI. A klasszikus füstölt comb, füstölt főtt tarja,
füstölt csülök mellett Kőrishegyi mestersonkával, diósonkával
és füstölt kötözött lapockával is színesítik a szezonális húskínálatot.
Az édességek közül a szezonális termékeké ilyenkor a főszerep, keresettek a különféle csokoládéfigurák, a töltött és
töltetlen csokoládétojások, az előre összeállított húsvéti csomagok és más szezonális édességek, valamint a gumicukor.
Mint megtudtuk, az ALDI húsvét előtt újdonságokkal,
különféle akciókkal, displayekkel készül a vásárlói számára.
Az áruházlánc idén húsvétkor is számos újdonságot kínál,
országosan, a készlet erejéig elérhető termékeket, amelyekről a vevők az online is elérhető katalógusokból tájékozódhatnak. A szezonális ajándékkatalógusban a vásárlók megtalálhatják az ideális ajándékot és kedvükre válogathatnak
a gazdag szezonális dekorációkból is.
Az ALDI friss tapasztalatai szerint a vásárlók már a
pandémiával járó korlátozásokhoz igazították a vásárlási szokásaikat, úgy alakítva a bevásárlásaikat, hogy azok illeszkedjenek a jelenlegi helyzethez. A tavalyi, az első hullám
kapcsán kialakult pánikszerű felvásárlások során márciusban nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert vásároltak, így
értelemszerűen ezek iránt a termékek iránt áprilisban csökkent a kereslet, és a kosárérték sem volt kiugróan magasabb,
mint az ünnep előtti időszakban.
A megváltozott vásárlási szokásokra való tekintettel, az
ALDI idén márciusban kiegyensúlyozottabb forgalommal
számol és azzal, hogy a megszokott, húsvét előtti nagybevásárlások idején, nagypénteket megelőző csütörtökön,
valamint az azt követő napon, nagyszombaton erősebb forgalom jellemzi majd az üzleteket. A vállalat várakozása szerint az ünnepet követő napokban is erősebb forgalom várható, ez főleg a hó eleji nagybevásárlásoknak tudható be.
Az ALDI üzleteiben már február eleje óta kaphatók a
húsvéti szezonális édességek, amelynek kínálata folyamatosan bővül. Ebben az időszakban külön blokkban rendezve
kínálja a sütéshez szükséges termékeket, ezzel is megkönynyíti a szezonális desszertek, sütemények hozzávalóinak
összeválogatását, beszerzését. Az áruházlánc a húsvét előtti
időszakban a klasszikus húsvéti termékek (sonka, tojás, kalács), valamint a sütési hozzávalók iránti kereslet növekedésével számol, ennek megfelelően – a kínálat folyamatos
bővítése mellett – igyekszik garantálni a termékek folyamatos elérhetőségét.
A szezonális édességek külön blokkba való rendezése
mellett az ALDI üzleteiben a különféle sütési kellékek
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külön display-en is helyet kapnak, így a vevők számára
még egyszerűbb és kényelmesebb a húsvéti alapanyagok
beszerzése.

SZÉLES KÍNÁLATTAL A JÁRVÁNY ALATT IS
A tavalyi 2020-as húsvéti és karácsonyi vásárlási tendenciát látva, a járványhelyzet ellenére továbbra is az ünnepet megelőző pár napban tapasztalható a legnagyobb forgalom a boltokban
(illetve az ünnephez közeledve nő hétről-hétre a kereslet
az ünnepi hozzávalók iránt), így az idei évre is hasonló tendenciára számít a Tesco áruházlánc, különösen azért, mert
a húsvéti ünnepi menühöz sok frissáru tartozik.
„Ugyanakkor továbbra is arra kérjük vásárlóinkat, hogy
amit csak tudnak, szerezzenek be időben, ne hagyják az
utolsó pillanatra a vásárlást. Mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy biztosítsuk a biztonságos vásárlási körülményeket – mind az áruházainkban, mind pedig online szolgáltatásink során –, munkatársainknak pedig a biztonságos
munkavégzéshez szükséges feltételeket” – hangsúlyozta a
Tesco sajtóosztálya.
Hagyományosan az ünnepi menü hozzávalói a legnépszerűbbek húsvétkor, tehát a tojás, sonka, torma, hónaposretek,
kalács, az édességek, illetve a dekorációs termékek, ugyanakkor az aktuálisan érvényben levő korlátozások és vírushelyzet befolyásolhatja az ünnepre való készülést.
Mint megemlítették, alapvetően a zöldség-gyümölcs választékot és keresletet a járványhelyzet nem befolyásolja; a
Tesco alapválasztéka után folyamatosan nagy az érdeklődés,
s a tavasszal érkező friss zöldségek pedig újabb vitaminforrást
jelenthetnek, melyek miatt talán még népszerűbbek lesznek.
A járvány hatására egyértelműen látszik, hogy a készítmény kategórián a vásárlók szívesebben választanak csomaX XIX . É VFOLYA M – 2021. M ÁRCIUS
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golt termékeket. Ha pedig húsvét, akkor a sonkatermékek kerülnek előtérbe. A legnépszerűbb termék a kötözött lapocka,
melyből idén mintegy 300 tonnát tervez értékesíteni a hálózat.
Ezeken felül keresettek még a klasszikus sonkák – dió, comb –
és a „Békebeli” termékek is. A különlegességeket, nemzetközi ízeket kedvelők is széles választékkal találkozhatnak, elérhető lesz Serrano sonka, Tapas tálak és Chorizo kolbászok is.
A friss és csomagolt tőkehús kategóriában húsvét idején
az áruházlánc kínálata jellemzően nem változik, de szezonális jelleggel néhány különlegességet is kínál, például az
ínyencek számára megtalálhatók lesznek sous vide termékek, bárány lapocka, töltött sertés szűzpecsenye, kacsa combmellfilé csomag is.
A pékáru vonatkozásában a járvány jelentősen megváltoztatta a vásárlói szokásokat: sokkal népszerűbbek lettek az
előre csomagolt termékek. Így húsvétkor is ennek a trendnek megfelelően készülünk sós és édes húsvéti kaláccsal, répatortával, zserbóval és egyéb süteményekkel. De helyet kap
a tavaszi friss pékáru kínálatban a frissen sütött diós és mákos bejgli, valamint a tormás-sonkás rúd is.
Ami a tojás kategóriát illeti, a húsvét előtti hónapban az
éves mennyiség valamivel több, mint 10%-át értékesítjük.
Átlagban kétszer annyi tojást értékesít ilyenkor az üzletlánc,
mint egy átlagos héten. Mint megtudtuk, a Tescóban kapható tojások szinte kizárólag magyar szállító partnerektől
származnak, import tojás csak esetenként fordul elő, s ekkor is kizárólag az S-es méretű tojások esetében.
„A pandémiás időszak tapasztalata, hogy vásárlóink szívesebben választják a nagyobb kiszereléseket, illetve megnőtt a
kategória online forgalma. Ez utóbbi esetben jellemzően a magasabb árponttal rendelkező termékek népszerűek” – közölték.

ÜNNEP SONKÁVAL ÉS FRISSÁRUVAL
A járványhelyzet ellenére az áprilisi ünnep idején jelentős
forgalombővüléssel kalkulál a SPAR. A vevők a pandémia
kialakulása óta kevesebbszer, de alkalmanként jóval többet
vásárolnak. A SPAR a hagyományosan bőséges ünnepi árukínálatát újdonságokkal, többek között rövid ideig elérhető, exkluzív termékekkel egészíti ki több árucsoportban is.
„A koronavírus világjárvány nagyban rányomta a bélyegét a tavalyi húsvétra, az első hullám éppen az ünnepre és az
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azt megelőző beszerzési időszakra esett. Az eltelt egy évben kényszerűen módosultak az üzletlátogatási szokások: a vevők kevesebb
alkalommal, de esetenként többet
vásárolnak. Ezért a húsvétra általában jellemző forgalombővülés
idén valószínűsíthetően úgy érvéMaczelka Márk
kommunikációs vezető,
nyesül, hogy kiemelkedően megnő
SPAR Magyarország Kft.
az átlagos vásárlói kosár egyszeri
értéke” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország
kommunikációs vezetője.
A SPAR ezért már márciustól feltölti az áruházak polcait a húsvéti sláger termékekkel, sonkákkal, füstölt árukkal,
kalácsokkal és bejglikkel, illetve a többi szezonális árucikkel, hogy minden pillanatban a lehető legszélesebb választék
fogadja a vásárlókat mind az alacsonyabb árfekvésű, mind
a prémium kategóriás termékeket illetően. Ezzel is szeretnék segíteni a vásárlókat abban, hogy a csúcsidőszakot elkerülve, minél kevesebb kontaktust teremtve tudjanak bevásárolni az ünnepre a járvány idején is.
A SPAR saját húsüzeme, a Regnum Húsüzem és
Oktatóközpont ebben az évben is megnövelt kapacitással
gondoskodik a komplett üzlethálózat ellátásáról. A perbáli
gyártóegység idei ünnepi újdonsága a – csemegepultos és
előrecsomagolt változatban is előállított – füstölt hátsó csülök.
Húsvét idején a szokásosnál jóval nagyobb kereslet mutatkozik a füstölt termékek iránt, de nagy érdeklődésre számíthat a kötözött lapocka is. Emellett mások mellett az áruházak pultjaiba kerül a SPAR páros- és parasztkolbász, az
S-Budget füstölt kolbász, „Hazai, Szeretem” márkanév alatt
sült-hagymás borjúmájas- és kolbász, valamint az S-Budget
és a Regnum főtt-füstölt császárszalonna.
A SPAR Magyarország idén húsvétkor a húsok, húskészítmények, sonkák bővebb kínálata mellett az ilyenkor
szintén kelendőbb édes és sós kalácsok, különböző töltésű
és ízesítésű bejglik, sütési alapanyagok, desszertek, illetve a
klasszikusabb és újabb fűszerezésű különleges sajtok választékát is szélesíti. Természetesen idén is erős kereslet várható
a tojás iránt, különösen a SPAR választékában tavaly tavasztól elérhető szabadtartásos típus iránt is.
A SPAR Online Shop a húsvét időszakában, a nagypéntek utáni szombaton is a megszokott idősávokban várja a
vásárlói megrendeléseket a házhozszállítási és az áruházi
átvételi szolgáltatás keretében. A vállalat webshopja teljes
kapacitással készül a várhatóan jóval nagyobb forgalomra.

FRISSÁRUTÓL AZ ÉDESSÉGIG
Az Auchan Retail Magyarország
minden fogyasztói igényt igyekszik kiszolgálni. Ennek megfelelően a klasszikus termékkörök – mint például a sonka, karaj, tarja, csülök, parasztlapocka és parasztsonka – idén is ugyanúgy megtalálhatók
a húsvéti kínálatban, mint a tavalyi évben. Idén viszont a
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vállalat további termékeket is az előtérbe helyez úgy, mint
a kolbászt, szalonnát és a tepertőt.
A húsvéti időszakban a legnagyobb kereslet a húsvéti csokoládéfigurák és csokoládétojások iránt van, de a szeletes
csokoládé és a cukorka kategóriákban is kiugró mértékű
növekedés tapasztalható az Auchan áruházakban. „Ha az
alapvető élelmiszereket nézzük, azt mondhatjuk, hogy az
otthoni sütéshez szükséges liszt és a segédanyagok iránti
igény kiemelkedő” – fűzte hozzá az Auchan sajtóosztálya.
Mint megjegyezték, az édesség osztályon minden kategóriában nagymértékű növekedés tapasztalható, amellett,
hogy a desszert és a praliné esetében ez kisebb mértékű,
mert ezeknek a termékeknek a forgalma nemcsak a húsvéttól függ, hanem más, kisebb szezonok is befolyásolják, mint
például a nőnap. Értelemszerűen megnő a kereslet a füstölt
húsáru iránt is, ez a húsvétot megelőző két hétben szinte
napról napra lényegesen emelkedik.
„A lakásdekor és konyha osztályunkon nagyon keresettek a tavaszi és a nyúl mintájú, kedvező árú kiegészítők,
amivel a vásárlók nagyobb beruházás nélkül tavaszi hangulatot varázsolhatnak az otthonaikba. Ilyenek például a
tavaszi és húsvéti étkészletek, bögrék, szalvéták, asztalterítők, műanyagtojások, tojásbevonók, tojásfestékek, dekorációk
stb.” – sorolta az Auchan sajtóosztálya.
„A húsvéti ajándékok kapcsán is sokan keresik fel áruházunkat, többen itt szerzik be a játékokat, akár a szabadtéri
játékokat, a locsoló kölnit, de ebben az időszakban megnő az kereslet a tavaszi virágok, kertészeti cikkek, kerti húsvéti kiegészítők (nyuszis beszúró, kerti dekor) iránt
is” – tudtuk meg.

KIEGÉSZÍTŐKKEL ÜNNEPELHETÜNK
A dm üzletekben kevés kimondottan húsvéti termék kapható, ezek
főleg home design cikkek, amelyek iránt a jelenleg nehézségeket okozó járványtól függetlenül
ugyanúgy megmaradt a vásárlási
kedv, mint a korábbi években.
Horváth Tímea, a dm Kft.
Horváth Tímea
szortiment menedzser,
szortiment menedzsere elmonddm Kft.
ta, hogy a szezonális termékeknek
külön állványt biztosítanak az ünnep előtti 1–1,5 hónapban,
így könnyítik meg azoknak a vásárlóknak az eligazodását,
akik kimondottan húsvéti cikkeket keresnek.
„A tavaszi-húsvéti szalvéták kb. másfél hónappal húsvét
előtt kihelyezésre kerülnek üzlethálózatunkban, amelyek
iránt egyből megindul a kereslet. Ilyenkor nagyobb hangsúly helyeződik a lakás csinosítására, illatosítására, így kedveltek az illatgyertyák, húsvéti dekorációs kiegészítők már
az ünnepeket megelőzően is” – ismertette Horváth Tímea,
hozzáfűzve, hogy az ünnepre a gyertyák és szalvéták mellett akasztós díszeket, ablak- és szobadekorációs cikkeket,
sütési kiegészítőket kínálnak a vásárlóknak.
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A dm idei húsvéti kínálatából a szortiment menedzser
egy türkiz színű húsvéti teáskannát emelt ki, amelyhez
2 darabos teásbögre szett is vásárolható, illetve kiegészíthető
a vásárlók ízlése szerint számos különböző aromájú teával.
„A húsvéti élelmiszerválaszték
dmBio termékekre szorítkozik
minden évben” – hangsúlyozta
Reményi Rita, a dm Kft. szortiment menedzsere. Mint mondta, a
megszokott alaptermékeken kívül,
mint pl. húsvéti tea, répakeksz vagy
csokitojás, minden évben szolgál
Reményi Rita
valami újdonsággal a húsvéti sze- szortiment menedzser,
dm Kft.
zon. Idén epres-rebarbarás deszszert, nugátos vagy citromos csokoládéval borított mandula,
málnás kakaóbabos tört csokoládé, marcipános csokitojás
egészíti ki a szezonális kínálatot.
Kanyó Roland, a dm Kft. marketing és PR-menedzsere megemlítette, hogy az online forgalom a
pandémiának köszönhetően közel
egy éve folyamatos fejlődést mutat. „Az elmúlt három hónapban
az előző évhez képest 460%-os
Kanyó Roland
növekedést sikerült realizálnunk.
marketing
Ez nagyrészt a jelenlegi helyzetés PR-menedzser,
dm Kft.
nek, de ezen felül az új szolgáltatásoknak is köszönhető. Januárban ünnepeltük a shop
fennállásának 3. születésnapját, ettől a gazdasági évtől
kezdődően már többszörös pontokat is tudnak gyűjteni a
törzsvásárlók és 15.000 Ft felett ingyen kiszállítást is biztosítunk vásárlóinknak” – ismertette Kanyó Roland, hozzátéve, hogy a legkeresettebb kategóriák továbbra is a baba,
pelenka, papír és háztartás a nagy kiszerelések és a kényelmi funkciók miatt.
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Rúzzsal vagy arcmaszkkal
hódítunk?
Milyen kihívásokkal néz szembe a szépségipar? Mekkora hatással volt a pandémia
a kozmetikumokat, egészségügyi termékeket vásárlók szokásaira?
Mennyiben változott a szépségipari termékek, illetve a személyes higiéniai
kozmetikumok iránti kereslet a fertőzés elleni védekezés jegyében?
Várható-e nagy szépségipari „robbanás” a járvány lecsengése után?
Kibelbeck Mara

VÁLTOZÁSOK
A SZÉPSÉGIPARBAN
A koronavírus (Covid-19) terjedése jelentősen befolyásolta a különböző gazdasági ágazatokat. A járvány a kozmetikai piacra éppúgy hatással van, mint
bármely más iparágra. Noha találni
olyan ágazatot, amelyet jobban sújtott
a járvány, a szépségipar számára is nagy
kihívást jelent az elhúzódó pandémia.
Az elmúlt évben több kárt szenvedett
kozmetikai iparban a gyártók mindent
megtesznek azért, hogy a gyártási folyamatokban, fejlesztésekben, illetve a
forgalmazásban semmilyen fennakadás ne történjen; a kereskedőhálózatok
pedig a polcsorokra kihelyezett termékekre hívják fel a figyelmet, és biztonságos vásárlási lehetőséget nyújtanak
a vásárlóknak.
A Statista.com jelentése szerint
Európa több országában visszaesett a
kozmetikai termékek értékesítése 2020
márciusában 2019 márciusához képest,
a legnagyobb csökkenést április és május között regisztrálták.
A felmérés szerint általánosságban
elmondható, hogy a járvány a gyártókat
és a hálózatokat kihívások elé állította
egész Európában például a nyersanyag
szállítás, logisztika terén, de a pánikvásárlás, illetve a megváltozott vásárlói
magatartás is befolyásolja az ágazatot.
A Covid-19 növekvő veszteséglistáján előkelő helyen szerepel a „rúzsindex” – az a praktikus felfedezés,
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galmára nem volt hatással
amelyet Leonard Lauder
kozmetikai óriás talált ki
a járványhelyzet” – monda fogyasztói kereslet méta Rácz Andrea, a dm Kft.
résére a nehéz, veszteséges
szortiment menedzsere.
időkben. A felvetés szerint:
A változások a minőnem számít milyen szorosségi elvárások, valamint
ra kell húzni a nadrágszía biztonságra való törekjat, a nők mindig, minden
vés
jegyében teltek. Mint
Rácz Andrea
szortiment
menedzser,
helyzetben szívesen költemegtudtuk, a szépségápodm Kft.
nek rúzsra.
lási termékek közül a szeDe kinek van szüksége rúzsra ma- mélyes higiénia, ezen belül is a kéznapság, amikor mindenki maszkkal ta- fertőtlenítők piaca nőtt leginkább. De
karja el az arcát? A világjárvány idején
minden olyan kategória, amit korábrúzs helyett inkább a kézhidratálókat,
ban az erős szolgáltató szegmens jelaz arcmaszk okozta pattanások elleni
lemzett, erősödött. Otthon próbálták
bőrtisztítókat és nyugtató hatású arc- meg a fogyasztók megoldani sok esetápolókat választanak a fogyasztók.
ben pl. a hajfestést, a körömápolást, a
A felmérést nézve a kozmetikai
szőrtelenítést.
cégeknek és drogériahálózatoknak
„Köszönhetően a korlátozásoknak
egy teljesen új üzleti valósággal kel- csökkent viszont a dekorkozmetikumok,
lett szembenéznie, azonban úgy tűnik,
a parfümök, dezodorok forgalma”
hogy a piac minden szereplője jól veszi – egészítette ki felsorolást a szortiment
az akadályokat. A Covid-19 első hul- menedzser.
láma után a gyártók aktualizálva bőAz, hogy milyen irányba változik
vítették termékkínálatukat – fertőtle- a jelenleg kissé visszaesett keresletet
nítők, arcmaszkok, egyszerhasználatos
produkáló szépségápolási szegmens
kesztyűk stb. –, a hálózatok pedig na- (pl. rúzs, púder stb.) iránti kereslet, atgyobb hangsúlyt fektetnek az egészség- tól is függ, hogy a járvány lecsengése
megőrző termékek polckihelyezésére.
milyen hosszú folyamat lesz (elnyújtott,
apránként csökkentése a korlátozásokA BIZTONSÁG AZ ELSŐ
nak, vagy „egylépéses”).
„A szépségápolási termékek körében
Rácz Andrea szerint a változás
változóan hatott a pandémia, vannak
szegmensenként is eltérő dinamikájú
kategóriák, amelyek nagy mértékben
lesz, mivel úgy néz ki, a maszk hasznövekedni tudtak, vannak sajnos vesz- nálat – oltástól függetlenül – velünk
tes kategóriák és vannak, amelyek for- marad, így pl. a rúzsok tekintetében
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nem várható egy hullámszerű fellendülés. „Másrészt a fogyasztók most is
nyitottak az újdonságokra, egy jól eltalált bevezető kampány nagyon jó eredményeket tud produkálni” – tette hozzá,
megemlítve, hogy a korlátozások feloldására időzített erős marketing megjelenésekkel el lehet érni a járványhelyzet
után, hogy a kategória iránti kereslet
jelentősen élénküljön.
„A nők életében a szépség, ápoltság
és a jó megjelenés mindig fontos szerepet tölt be. Ezen a pandémia nem
változtat” – fogalmazott Rácz Andrea.
Kanyó Roland megjegyezte, hogy a
termékfejlesztések a pandémia ellenére
nem álltak meg, hamarosan sok érdekes és új dm márkás termék jelenik
majd meg a dm polcain, ahogy az megszokható volt már a korábbi években is.
Mint mondta, a dm számára továbbra
is fontos a trendek alakítása.

Mint megtudtuk, az online vásárlást
választók esetében elsősorban az alaptermékek terén beszélhetünk mennyiségi vásárlásról. A tusfürdő, kézkrém,
kézfertőtlenítő, amiből esetleg többet
rendelnek, a többi termék esetén a
megszokott normál ütemben fogynak.
MI KERÜL A KOSARAKBA?
Kiemelkedő forgalom inkább a papír, hi„A szépségápolás kapcsán
giénia, gyógytermék, pelenketté kell választani az áltaka és háztartás kategóriában
lános és a dekorkozmetika
figyelhető meg.
szegmenst” – jegyezte
Mostanában a járványmeg Kanyó Roland, marnyal kapcsolatos legtöbbet
keting és PR-menedzser.
használt kifejezések, mint
Mint mondta, az általápéldául a termékbiztonKanyó Roland
nos, már bevált, ismert terság vagy a személyes higimarketing
mékeket, mint például egy
énia, beépültek a mindenés PR-menedzser,
dm Kft.
arckrém, testápoló, rutin
napokba.
alapján online is sokan rendelik, de
„Az első pillanattól kezdődően fona dekorkozmetika esetében fontos a
tos volt számunkra mindkettő, erre a
trend, az újdonság és helyi tanácsadás,
vevők felé történő kommunikációban
segítségnyújtás, így ezeket inkább még
(Vigyázzunk egymásra) és a beszállímindig személyesen az üzletekben vá- tókkal történő együttműködés kapcsán
lasztják ki és vásárolják meg.
is figyeltünk és figyelünk a pandémia
A pandémia hatására általánosság- alatt folyamatosan. A kormány védeban elmondható, hogy valamivel na- kezéssel és megelőzéssel kapcsolatos
gyobb figyelem fordul az online vásár- rendeleteit minden esetben betartjuk”
lás előnyeire. Kanyó Roland szerint a – nyomatékosította Kanyó Roland.
két csatorna nagyon jól kiegészíti egy- Mint ismertette, a drogérialánc jelenmást. „A már ismert, bevált, vevők által
leg szünetelteti a szépségtanácsadás
korábban is vásárolt termékeket rendeszolgálatásokat, illetve megszüntette
lik inkább online és inkább azok, akik
a kedvelt játszósarkokat az üzletekkisebb városokban, esetleg olyan he- ben. Ezzel is ösztönözve a vásárlókat
lyen élnek, ahol nem elérhető fizikai- arra, hogy minél kevesebb időt kelljen
lag a dm” – jegyezte meg, hozzáfűzve,
az üzletekben tölteniük.
hogy a kosárértékek emelkedéséből is
„Tesztjelleggel bevezettük 5 üzlejól látható, hogy elsősorban a nagy- tünkben self scanning szolgáltatásunbevásárlást intézik online.
kat, melynek segítségével a vásárlók
W W W.T ER MEK MI X.HU

maguk szkennelhetik be vásárlásuk során a termékeket, azokat egyből saját
táskájukba pakolhatják” – említette a
marketing és PR-menedzser. Ezekben
az üzletekben a kasszánál a megszokott
módon egyenlíthetik ki a számlát a vevők, anélkül, hogy a termékeket a kaszszaszalagra kellene pakolniuk. Kanyó
Roland hangsúlyozta, hogy a járványhelyzet idején az érintésmentes vásárlás, a sorban állás elkerülése, a felesleges
kontaktusok mellőzése felértékelődött.
Mint mondta, a self scanning applikáció egy új lehetőséget kínál azoknak,
akik nyitottak a technikai innovációkra.
„Mindeközben természetesen a személyes tanácsadás is megmarad a dm üzleteiben, a magas színvonalú, emberközpontú kiszolgálás és a technikai
újítások kéz a kézben járnak. Az online szolgálatásokat is bővítettük, vásárlóink az online vásárlásaik során megrendelt árut már a dm-üzletekben is
átvehetik” – fűzte hozzá.
Arra a kérdésre, hogyan fog változni
a szépségápolási termékek iránti igény,
a járványhelyzet utáni időkben, Rácz
Andrea szerint nehéz, illetve nem lehet
pontos választ adni, hiszen több tényezőt is figyelembe kell venni.
„Az biztos, mind a gyártók, mind
a kereskedők abban érdekeltek, hogy
a kereslet élénküljön, és mindenki
készül a járványhelyzet utáni időkre. Hogy ez melyik forgatókönyvhöz
lesz elég, azt reméljük, minél hamarabb megtudhatjuk” – fogalmazott a
dm szortiment menedzsere.
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Feloldjuk a fogyasztás feszegető kérdéseit,
avagy a négy új fogyasztói csoport
és ami mögötte van
2021 tavaszán nincs is nagyobb közhely annál, hogy a Covid-19
minden megváltoztatott. A NielsenIQ legfrissebb, „Unlocking
Consumption” című nemzetközi, 16 országot* lefedő felmérésében
arra a következtetésre jutott, hogy a pandémia következtében
kialakult, újonnan instabil anyagi helyzetűvé váló fogyasztók
szegmense rapid módon növekedni látszik. Az oltási folyamattal
kapcsolatos pozitív várakozások ellenére ez a gyarapodó csoport
Kovács Gergely
ügyfélkapcsolati vezető,
NielsenIQ

komoly változtatásokat kíván meg az FMCG-szférától.

A 16 országot felölelő kutatás szerint a fenti („újonnan instabil”) csoportba tartozók aránya megduplázódott, a szeptemberi 23%-hoz képest decemberre már 46%-ra rúgott és
félő, hogy ezek a számok tovább nőnek majd. Ezek a fogyasztók csökkenést tapasztaltak a jövedelmükben és/vagy
romlott a pénzügyi helyzetük, ami ahhoz vezetett, hogy
több figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy mire és mennyit
költenek. A globális eredmények azt mutatják, hogy minden harmadik fogyasztó érzi bizonytalanabbnak jövedelmi
kilátásait az első félévben.
2020-ban a NielsenIQ a pandémia tisztán látható polarizáló hatását azonosította: ennek nyomán akkor két jól megkülönböztethető fogyasztói csoport rajzolódott ki. Egyrészt
az anyagilag instabilabbaké (akiknek a járvány befolyásolta
az anyagi helyzetét), másrészt a stabilabb financiális helyzetűeké (akiknek a pénzügyeit nem érintette a pandémia
és általánosságban biztosnak érezték a helyzetüket). Ám a
decemberi felmérés szerint a költési szándék és körülmények jelentősen megváltoztak, majd további szegmentációt
eredményeztek. Így mára négy csoportot különíthetünk el,
és arra számíthatunk, hogy az új magatartásminták a tavalyitól merőben eltérnek majd.

 Stabil: hasonló vagy magasabb jövedelem/jobb anyagi
helyzet, mint a pandémiát megelőzően; nem érzi szükségét az óvatos költésnek.
A fenti csoportok mérete közt jelentős eltérések mutatkoznak országonkénti bontásban. Több fejlődő piacon például
magasabb az újonnan instabil helyzetűvé válók aránya, azoké,
akiknek a munkáját, bevételét vagy anyagi helyzetét negatívan befolyásolta a pandémia. Ez olykor köthető a viszonylag
korlátozott pénzügyi támogatásokat kínáló területekhez, és
azokhoz a munkáltatói szektorokhoz, amelyek a járványügyi
intézkedések és korlátozások miatt rengeteg nehézségbe ütköztek. A felmérésben részt vevő országok között az újonnan instabillá váló fogyasztók aránya Thaiföldön (73%), DélAfrikában (66%), Törökországban (65%), az Egyesült Arab
Emírségekben (64%), valamint Indiában (63%) a legmagasabb.
A fejlett piacokon eközben azok aránya számottevőbb,
akiket anyagilag kevésbé vagy egyáltalán nem érintett a
járvány. Ezekben az országokban erősebbek a támogatást

NÉGY ÚJ FOGYASZTÓI CSOPORT
Eleve stabil

Újonnan instabil

Tudatos stabil

Stabil

A KÖLTÉSI MINTÁK VÁLTOZÁSAIT MEGHATÁROZÓ NÉGY ÚJ FOGYASZTÓI CSOPORT
A NielsenIQ a következőképp határozza meg ezeket:
 Eleve instabil: a pandémia előtt is korlátolt költési lehetőségekkel bírtak, s ez azóta sem változott
 Újonnan instabil: romló jövedelem/pénzügyi helyzet; már
tudatosan odafigyel a költésére
 Tudatos stabil: mérsékelt hatás a jövedelemre/anyagi helyzetre, de már sokkal jobban odafigyel, mennyit költ
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17%

46%

27%

9%

73% odaﬁgyel a költésre, megváltoztatva
ezzel a fogyasztási szokásait.

[ Forrás: NielsenIQ ]
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kínáló programok és magasabb a fogyasztói bizalom szintje. Az
Egyesült Királyságban (49%), Ausztráliában (45%), Kanadában
(44%), Németországban (44%) és az Egyesült Államokban (39%)
a legmagasabb a stabilabb financiális helyzetű fogyasztói csoport aránya, ugyanakkor e csoportok kis része érzi csak azt, hogy
szabadon költekezhet.

A FOGYASZTÓK REAKCIÓJA
A VÁLTOZÓ VILÁGRA
Az FMCG-ipar azon kevesek egyike volt, amelyek a legtöbb
piacon a tavalyi évben gyarapodni tudtak, azonban nem valószínű,
hogy hasonló mértékben folytatódik a növekedés.
A pandémia hatására a kiskereskedelmi költés 2020-ban magaslatokra tört. A szigorúbb korlátozások az otthoni fogyasztás
új éráját hozták el. Természetes elvárás, hogy a vírus lecsengésével a pandémia előttihez hasonló állapotot szeretnénk visszakapni, ez ugyanakkor az elkövetkező hónapokban aligha valószínű.
A kutatás rámutat, hogy 10-ből 7 fogyasztónak csökkentek a lehetőségei és/vagy a hajlandósága a szabad pénzköltésre.
A mind óvatosabb vásárlói költést figyelembe véve a márkáknak a döntéshozatalkor érdemes külön figyelmet fordítaniuk az
új fogyasztói csoportok megváltozott magatartási mintázataira.
Célszerű mihamarabb újrakalibrálni a termékválasztékot, az árazást, az innovációs folyamatot és a disztribúciót.
Globálisan a fogyasztók kétharmada változtatott azon, miként,
milyen márkákat és termékkategóriákat vásárol, ami figyelmen
kívül nem hagyható fejlemény a gyártóknak és a kereskedőknek egyaránt.
Sokan újfajta módszerekkel próbálják moderálni a háztartásuk
költését: a fogyasztók 46%-a azt mondja, kizárólag a promóciók
alapján hoz döntést vásárláskor, márkától függetlenül; 42%-ot
a legalacsonyabb ár motivál; 45% pedig a kereskedelmi márkákat keresi megtakarítás céljából. Ám a fogyasztók több mint
fele márkahűnek vallja magát és csak a megszokott ár emelkedése esetén váltana.
A fogyasztók magas hányada jobban átgondolja, mit vásárol,
átértékeli a vásárlási szempontjait és az ár-érték arányt. Globálisan
a fogyasztók négyötöde úgy gondolja, 2021-ben tovább alakítja
a költési szokásait, így további változásokra számíthatunk.
Noha nem létezik univerzális megközelítés, ám van néhány
átfedés az új csoportok között: 85%-uk vágyik szélesebb minőségi termékkínálatra; négyötödük hajlandó közvetlenül a gyártótól vásárolni; 71% pedig még mindig kész többet fizetni a magasabb minőségért.
2020 fogyasztója a múlté. A felmérés eredményei is jól mutatják, hogy 2021-ben átalakult fogyasztói csoportokkal és továbbra is változó vásárlói szokásokkal és magatartással számolhatunk. Fontos, hogy az FMCG-szereplők megismerjék, miként
változott meg a vásárlóik helyzete, hiszen csakis így elégíthetik
ki az új szükségleteiket.
*A 2020 decemberében készült felmérésben résztvevő országok: Ausztrália, Dél-Afrika,
Egyesült Arab Emírség, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, India,
Kanada, Kína, Mexikó, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország,
Thaiföld, Törökország.
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Naprakész, friss hírek
és információk
weboldalainkon

www.termekmix.hu
www.chefpincer.hu

A természet laboratóriuma
Vegyszerek milliói vesznek körül bennünket,
kőolajszármazékok sokaságával ápoljuk testünket,
hisszük hogy szépek és tiszták leszünk…
Életterünket, munkakörnyezetünket megannyi káros
anyaggal tisztítjuk, pedig a ragyogó tisztaság
csak tudatosság kérdése. A válasz: NATURCLEANING.
Ma már egyre több otthon és vállalkozás hoz tudatos döntést.
A NATURCLEANING termékei azokat a tudatos vásárlókat,
háziasszonyokat és cégvezetőket célozzák, akiknek fontos
a tiszta, egészséges otthon és munkakörnyezet.
Azokhoz a nőkhöz, asszonyokhoz és édesanyákhoz szól, akiknek családjuk egészsége és a fenntartható jövő legalább annyira
fontos, mint a tökéletes tisztaság. A legkisebbeknek szánt
Csepke Baby prémium minőségű termékeink hipoallergének,
nem okoznak allergiás reakciót, viszketést, bőrkiütést.
Mosó- és tisztítószereink hatékonysága nemcsak kiváló,
egyben kímélik a környezetet, hiszen kizárólag növényi
összetevőkből készülnek, vegán termékek, biológiailag gyorsan lebomló alkotóelemeket, valamint élelmiszerszínezéket
tartalmaznak, továbbá foszfát- klór- és parabénmentesek.
Tappancsbarát termékeink mind összetevőkben, mind a késztermékeket illetően állatkísérlet-mentesek.
NATURCLEANING Aromatherapy termékekkel élmény a
takarítás, az illóolajok áldásos hatásait ugyanis aromaterápiás

termékeinkbe csomagoltuk, amelyek a szintetikus illatanyagokkal szemben természetes módon védik a felhasználók egészégét,
csökkentik a stressz és néhány másodperc alatt kellemes
közérzetet biztosítanak, a tudatos egészségmegőrzést így
téve bárki számára elérhetővé és megfizethetővé.
A NATURCLEANING termékei komplex módon adnak választ
a jelen kor kihívásaira: úgy tisztítanak, hogy közben óvják a
környezetünket, egyben védik egészségünket. Fejlesztéseinkkel, célunk a tiszta és egészséges otthon és munkakörnyezet
kialakítása, miközben a lehető legkevesebb teret vonjuk el az
élővilágtól és folyamatosan csökkentjük ökológiai lábnyomunkat. Ennek érdekében „zöld” termékeinket a legnagyobb
körültekintéssel, mondhatni „zölden” gyártjuk. Flakonjainkat
visszaváltjuk és újratöltjük. A gyártás minőségét, a folyamatos fejlődést, az ISO 9001, ISO 14001 és a GMP szabványok
működtetése is garantálja.
www.naturcleaning.hu

Kulcsár Ildikó
ügyvezető
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Még sikeresebb kiskeresek
2021-ben
ISMERJÜK FEL,
MELYEK A LEGÉRTÉKESEBB BOLTJAINK!

ÚJ HELYZET: A járványügyi intézkedések egyik von

Kurucz Péter
kereskedői kapcsolatok
igazgató,
Nielsen IQ

A pandémia által formált új és folyamatosan változó norma hatalmas
feladatok elé állítja az egész világot
és annak minden szegmensét – így az
FMCG-ipart is. Ebben a környezetben
elengedhetetlen, hogy minél
agilisebben és hatékonyabban adaptálódjunk a sokszor egészen váratlan
körülményekhez. Mint azt az előző
számban, cikkünk első részében
megírtuk, az otthoni fogyasztás
2021-ben várhatóan még hangsúlyosabbá válik, így fontos a megfelelő
termékdisztribúció és a változó
fogyasztói igények folyamatos
nyomon követése, valamint az ennek
megfelelő termékkészlet-racionalizáció és portfólióoptimalizálás.
A siker eléréséhez fontos,
hogy a fentiek mellett az alábbi
szempontokat is ﬁgyelembe vegyük.

zata az lett, hogy a vásárlók olyan üzleteket kezdtek látogatni, amelyekben ezelőtt még sosem jártak. Globálisan az
ilyen fogyasztók aránya a 2020. májusi 39%-ról szeptemberre 45%-ra növekedett.
Sokaknak az otthoni munkavégzés vált az új normává,
így számukra boltválasztásnál a munkahely közelségének
szempontja eliminálódott, ehelyett mindinkább a lakóhelyhez közeli üzletekben kezdtek vásárolni. Ezáltal a „legértékesebb” boltok – amelyek az FMCG-forgalom négyötödéért felelnek – megváltoztak.

LEHETŐSÉGEK: A növekedés egyik kulcsfaktora a lo
káció, ezt figyelembe véve érdemes a következőképp tervezni. Érdemes beazonosítani az új top üzleteket, mind gyártói, mind kereskedői szempontból, s ezeken a helyszíneken
maximálni a bolton belüli aktivációt. Az új top boltokhoz és
megújult fogyasztói csoportokhoz és szokásokhoz igazodva
érdemes újragondolni a disztribúciós és értékesítési stratégiát. A kereskedőknek pedig tanácsolt a népszerű lokációk
alapján átformálni az ingatlanstratégiájukat.

SZÁMÍT A PROMÓCIÓ – HA JÓL CSINÁLJUK

ÚJ HELYZET: Észak-Amerikában és Európában az

otthoni fogyasztás elterjedése 2020 második és harmadik
negyedévében növekedést hozott az FMCG-piacon.
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ségét nyerhetjük el, de a bevételt is növelhetjük. A promóciós
tevékenységünket pedig a fogyasztók szükségleteihez és magatartásához igazodva tervezzük meg (például tartós, ennélfogva hosszan tárolható termékekre).

KÉSZÜLJÜNK FEL
A PANDÉMIA UTÁNI ÉLETRE!

ÚJ HELYZET: a pandémia következtében az FMCG

Ugyanakkor a promóciók visszaestek: a második negyedévben négy éve nem látott szintre csökkentek a promóciós eladások olyan piacokon, mint az Egyesült Államok,
Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország.
Az erős FMCG-gyarapodás ellenére az Államokban például jelentősen csappant a promócióhatékonyság. A legnagyobb promóciós visszaesést az élelmiszerek szegmensében mérték.
Képzeljük csak el azt az inkrementális növekedést, amit
a gyártói és a kereskedői oldal is tapasztalt volna, ha a lehető leghatékonyabb promóciós tevékenységet folytatják.
Ázsia csendes-óceáni térségein, Latin-Amerikában,
Közel-Keleten és Afrikában az FMCG-szektor a második és harmadik negyedévben jellemzően stagnált vagy
csökkent. Ázsiában az erős modern kereskedelemmel és
online jelenléttel rendelkező piacok (mint például Kína,
Tajvan, Szingapúr, Korea) képesek voltak növekedésre,
ellentétben a hagyományos kereskedelemre hagyatkozó
piacokkal (India, Indonézia, Thaiföld, Vietnám), hiszen az
online tér és a modernizáció – különösen egy világ járvány
korlátolta időszakban – nagyban hozzájárul a fogyasztói
igények széleskörű kielégítéséhez.
LEHETŐSÉGEK: A pandémia kiváltotta változások

alapján – a fogyasztók anyagi helyzetét tekintve vagy akár
a vásárlói magatartás módosulását nézve – új lehetőségek
rajzolódnak ki a gyártók és a kereskedők előtt a megfelelő árazási és promóciós stratégia kialakítására, s ennélfogva a bevétel növelésére.
Ne mellőzzük a promóciókat! Fontos átértékelnünk, mekkora erővel bír a promóció és újabb ösztönző tényezőket kifejleszteni.
Ha kellően jól választjuk meg, mely kategóriákba és csatornákba érdemes promóciós céllal befektetni, és ezt a megfelelő módon és időben tesszük, nemcsak a vásárlók márkahűT ER MÉK MI X
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vásárlók még jobban aggódnak az egészség, a jóllét és a higiénia miatt. A fogyasztási cikkek forgalma a fogyasztók
otthon töltött idejével együtt nőtt, az éttermi étkezés pedig
ezzel egy időben redukálódott. Emellett az online vásárlás
szerepe is mind nagyobb, ahogy a fogyasztók mind jobban
hozzászoknak ahhoz.
LEHETŐSÉGEK: A tömeges oltás folyamatosan zaj
lik és a pandémia hatásai idővel enyhülni kezdenek majd.
Ugyanakkor továbbra is fennáll a kérdés: vajon az FMCGszereplők kellően agilisek lesznek-e ahhoz, hogy reagáljanak a fogyasztói prioritások és a vásárlói szokások területén végbemenő változásokra. Kihasználják-e a promóciók
és alacsony árak kínálta lehetőségeket? Vajon a megfelelő
boltokban optimalizálják-e a termékkínálatot? Mindez elengedhetetlen a kereslet fenntartásához és a növekedéshez.
Racionalizáljuk a termékkínálatunkat, hogy minél több
olyan termékkategória és innováció rendelkezzen polchelylyel, amelyek eleget tesznek a vásárlók elvárásainak és kiszolgálják a higiénia, egészség és védelem iránti megnövekedett igényeiket. A stabilabb anyagi helyzetű fogyasztók
ezek mellett várhatóan a kényelmet és szórakozást nyújtó
termékkategóriákat is keresni fogják.
A hagyományos boltoknak érdemes kihasználniuk a legújabb elemzési modellek nyújtotta lehetőségeket, hogy olyan
promóciókkal és stratégiákkal állhassanak elő, amellyel hatékonyan versenybe szállhatnak az e-kereskedelemmel, valamint előnyükre fordíthatják az online vásárlás elterjedését. A jövő fogyasztója a többcsatornás vásárló.
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Kiugró e-kereskedelmi növekedés a sportcikkek és az élelmiszerek körében
Az élelmiszerek és a sportcikkek voltak a legnagyobb nyertesei az e-kereskedelem koronavírus okozta 2020-as
fellendülésének.
Az amerikaiak 2020-ban 791,7 milliárd
dollárt költöttek elektronikus kereskedelemi platformokon, ami 32,4%-kal
több a 2019-es adathoz képest. Ennek
eredményeként az elektronikus keres-

kedelem a teljes kiskereskedelmi forgalom 14%-át teszi ki, szemben a 2019ben tapasztalt 11%-kal.
Kiugró növekedés volt tapasztalható az olyan kategóriák esetén, mint az
élelmiszerek, a lezárások idején unaloműzésre alkalmas cikkek (például
sportcikkek és hangszerek), valamint
a lakásfelújítási eszközök.

A Morrisons kiterjeszti
nagykereskedelmi
partnerségét
A Morrisons szupermarketlánc azt
nyilatkozta, hogy kiterjeszti nagykereskedelmi partnerségét a McColl’s
Retail Group vállalattal.
A következő 3 évben 300 McColl kisbolt lesz átalakítva Morrisons Daily
típusúra. Az üzletekben a Morrisons
teljes élelmiszerválasztéka elérhető
lesz, és „Morrisons Daily” márkanévvel lesznek kaphatók, de továbbra is a
McColl’s tulajdonában és irányítása
alatt maradnak.

ROMÁNIA

A francia Cora szupermini üzlettípust tesztel
A Louis Delhaize francia-belga csoport irányítása alatt álló hipermarketüzemeltető Cora új kisbolttípust vezet be Romániában – jelentette az
Economica.net.
Az új üzletek átvételi pontként is fognak működni, így megkönnyítve az online
vásárlást. Ha sikeresnek bizonyulnak, az új típusú kisboltok közvetlen riválisai
lesznek a Mega Image üzleteknek, amelyeket a holland-belga Ahold Delhaize
Group irányít.

ÉSZAK-MACEDÓNIA

Észak-Macedóniában
terjeszkedik a Lidl
Szlovénia, Horvátország és Szerbia
után a német Lidl Észak-Macedóniába is belépett.
A vállalat február 16-án bejegyezte
helyi észak-macedóniai egységét. Az
észak-macedóniai Lidl székhelye a fővárosban, Szkopjében lesz.
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Továbbra is az Amazon a világ legértékesebb
kiskereskedelmi márkája

Első helyen az e-kereskedelmi index szerint

A Brand Finance nyilvánosságra hozta legújabb kiskereskedelmi rangsorát, amelyet kibővítettek 100 márkával, hogy teljesebb képet adjon a sokszínű ágazatról.
Az Amazon továbbra is magáénak tudhatja a világ legértékesebb kiskereskedelmi
márkájának címét, a márka értéke pedig 15%-os növekedéssel 254,2 milliárd
dollárra rúgott. Az online óriás egyike azon kevés márkáknak, amelyek jelentős
hasznot realizáltak a járvány miatt a kereslet példátlan megugrásából, és ebből
következően a fogyasztók online vásárlásra átállásából.
2020 második és harmadik negyedévében az e-kereskedelmi platformok 2016
óta most tapasztalták a legnagyobb bevételnövekedést.

Svájc az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának B2C E-commerce Indexe szerint az első helyen áll.
Megelőzi Hollandiát, amely az előző
2 kiadásban első helyezett volt. Az elmúlt néhány évben az UNCTAD 152
országot rangsorol az e-kereskedelemben való részvétel iránti hajlandóságuk
szerint. Ahogy eddig is, Európa most is
messze a legfelkészültebb régió az online kiskereskedelmet tekintve – mutatja a legfrissebb index.

NÉMETORSZÁG

A Rewe forgalma 2020-ban elérte
a 75 milliárd eurót
A Rewe vezérigazgatója, Lionel Souque a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak
adott interjújában elmondta, hogy a vállalat forgalma először érte el a 75 milliárd eurót. A Rewe forgalma 2019-ben 62,7 milliárd euró volt.
Souque szerint a Lekkerland 2019-es felvásárlása növelte a vállalat teljesítményét 2020-ban, 12 milliárd euró bevételt eredményezve. A Lekkerland a környékbeli boltokat és a kisboltokat látja el, és ennek kapcsán számos európai vásárló a lakóhelyközeli vásárlás mellett döntött, hogy korlátozzák az otthonukon
kívül töltött időt.
A Rewe szélesebb kínálatú élelmiszerüzletei kedvező növekedést mutattak
2020-ban is. Szupermarketeiben és élelmiszerboltjaiban a forgalom erőteljes növekedése volt tapasztalható.

Szingapúron (4. helyezett) és
Hongkongon (10. helyezett) kívül a
legjobb 10-ben szereplő összes ország
európai. „Az e-kereskedelmi szakadék
továbbra is óriási” - mondta Shamika N.
Sirimanne, az UNCTAD éves indexet
készítő részlegének vezetője.
LENGYELORSZÁG

A Vollmart belép a
lengyel diszkontpiacra
Egy új diszkontáruházlánc, a Vollmart belépett a lengyel piacra, és médiaértesülések szerint megnyitotta
első üzletét Siedlcében.
A Vollmart olyan városokban tervezi
az üzletek nyitását, ahol a lakosok száma legalább 50 000 fő. Mindegyik üzletben körülbelül 1200 féle cikket kínálnak majd.
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BORSODI FRISS
KÖRTE-ALMA 0,0%
A zamatos körte és a savanykás alma édes
találkozásának lehetetlen lesz ellenállni egy
forró nyári napon.

BORSODI MEGGY ALE & BORSODI GYÖMBÉR ALE
A gyömbért régóta használják az angol gyömbérsör készítők, hogy
az enyhén fűszeres ízzel még frissítőbb italokat készíthessenek.
Ezt a hagyományt ötvöztük legújabb felsőerjesztésű, szűretlen
sörünkkel egy igazán nyárias sörélmény kedvéért.
Ez lett a Borsodi Gyömbér Ale.

Legyen az vízparti kikapcsolódás, baráti
összejövetel vagy sütögetés a kertben, a
Borsodi Friss Körte-Alma kiváló kísérője lesz
az alkalomnak.

A felsőerjesztéses technológiával készült,
lédús meggyel együtt érlelt sörünk újra zamatos és meglepő fordulatot hoz el. Ilyen
a Borsodi Meggy Ale: egy könnyen iható
sör, gyümölcsös csavarral a márka legújabb termékei között, amit a savanykás
és édes ízek kiegyensúlyozottsága tesz
igazán frissítővé.

Fogyasztói kiszerelés: 0,5L doboz
Kereskedelmi kiszerelés: 0,5L doboz
Marketingtámogatás: TV kampány, online kommunikáció, social media
támogatás, eladáshelyi POS támogatás
Gyártó, forgalmazó: Borsodi Sörgyár
Ügyfélszolgálat: +36 1 778 6000, vevoszolgalat@borsodi.hu

Fogyasztói kiszerelés: 0,5L doboz
Kereskedelmi kiszerelés: 0,5L doboz
Marketingtámogatás: TV kampány, online kommunikáció, social media
támogatás, eladáshelyi POS támogatás
Gyártó, forgalmazó: Borsodi Sörgyár
Ügyfélszolgálat: +36 1 778 6000, vevoszolgalat@borsodi.hu

KOTÁNYI QUICK AND EASY
SALÁTA FŰSZERKEVERÉKEK
A Kotányi új Quick and Easy termékcsaládja az egészségtudatos
fogyasztókat célozza meg, könnyen elkészíthető fogásaival.
A hamarosan polcokra érkező háromféle fűszerkeverék Klasszikus,
Mediterrán és Egzotikus saláták elkészítéséhez kínál egyszerű
segítséget. Ecettel és olajjal
al
elkeverve, perceken belül különleges dresszinget
varázsolhatunk.
Ízfokozók, tartósítószerek,
színezékek nélkül
– a természet legjava.
Fogyasztói kiszerelés: tasak,
k 20 g
Ajánlott fogyasztói ár: 299 Ft
Marketingtámogatás: Social media (Facebook, Instagram, TikTok),
gasztro inﬂuencerek, online hirdetés, POS
Gyártó, forgalmazó: Kotányi Hungária Kft.
Ügyfélszolgálat: +36 23/516-900

LEPÉNYES LEPÉNYEK
Gyorsfagyasztott,
sütőben pár perc
alatt elkészíthető,
minőségi alapanyagokból készülő
kellemesen sült,
mennyei illatú,
rusztikus, kézzel
nyújtott, kívül
ropogós lepények
minden ﬁnomsággal
töltve.
Kiszerelés: 180–265 g/db
Kereskedelmi kiszerelés: Lédig 10 db/karton és egyedi lakossági
kiszerelésben.
Ajánlott fogyasztói ár: 800–2200 Ft/db
Marketingtámogatás: Ofﬂine és Online csatornák, boltba helyezhető
displayek, foodtruck, kitelepülős sátor, teljes körű marketing támogatás.
Gyártó, forgalmazó: Gastland Flight Catering Kft.
Ügyfélszolgálat: info@lepenyes.hu
www.lepenyes.hu

GLOBUS MEXIKÓI QUINOA SALÁTA TRIO-PACK

NATURALE VEGÁN KENHETŐ KÉSZÍTMÉNY 200G

Ebben a hármas csomagban egy különleges mexikói saláta alapanyagait csomagolta össze a Globus. A csomagolásan megtalálható a recept, így pár perc készíthetsz magadnak egy egészséges
és ízletes salátát.

100% növényi alapú termék, DIÓ, VAJ, AVOKÁDÓ ízesítéssel.
GMO-, koleszterin-, laktóz- és glutén-MENTES.
Információkért keressen bennünket.

Fogyasztói kiszerelés: 3x150 g
Gyártó, forgalmazó: Globus Konzervipari Zrt.
Ügyfélszolgálat: Bartha Lilla +36 30 419 4881

Fogyasztói kiszerelés: 200 g
Forgalmazó: König-Units Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 274.
Telephely: 4060.Balmazújváros, Böszörményi u.65.
www.konigunits.hu
Rendelésfelvétel: +36 (52) 580-588/106, 116 mellék

INNOVÁCIÓ – ÚJDONSÁG

GREENHOUSE ROPOGÓS SAVANYÚSÁG MIXEK
ÉS SALÁTÁK

LIBRESSE LONG DAILY FRESH
ÉS EXTRA LONG DAILY FRESH

Friss fűszerekkel ízesített ropogós, tartósítószermentes csemegeuborka saláták és mixek melyek az étkezések ideális kiegészítője
Barbecue jalapeno paprika és szeletelt csemegeuborka a grillételek
tökéletes kiegészítője.

A Libresse az új tisztasági
betéteinél megnövelte
a hosszúságot és a nedvszívó
képességet, így azok extra
önbizalmat és kényelmet
nyújtanak. Légáteresztő
képességük szabadabb
érzetet, a meglévő CurveFit
technológiának köszönhetően
pedig remek illeszkedést
és teljes kényelmet
biztosítanak.

Fogyasztói kiszerelés: 370 ml és 720 ml
Kereskedelmi kiszerelés: 12 db/gyűjtő
Marketingtámogatás: nyerményjáték
Gyártó, forgalmazó: Global Green Europe Kft.,
www.greenhouse-pickle.com, Facebook/Greenhouse
Ügyfélszolgálat: +36-20-258-3903

BEANIES SZIRUPOK
Az ízesített kávék egyik legnagyobb gyártója a Beanies FlavourCo,
újabb termékcsoporttal rukkolt elő, hogy a cukormentes bűnbeesést támogassa.
A termékek elképesztő adatokkal rendelkeznek: 0 g zsír és 0 g cukor.
Tényleg minden diétába beleillenek.

Fogyasztói kiszerelés: Libresse Long Daily Fresh tisztasági betét 28 db,
Libresse Extra Long Daily Fresh tisztasági betét 24 db
Kereskedelmi kiszerelés: 10 doboz/karton
Marketingtámogatás: digitális marketing és in-store támogatás
Gyártó, forgalmazó: Essity Hungary Kft.

BRADOLIFE 96% ALKOHOLOS
LÉGTÉRKEZELŐ AEROSZOL
A BradoLife 96% alkoholos légtérkezelő
aeroszol forgalmas irodák, várótermek,
szobák, közös helyiségek, járművek
légterének tisztítására, frissítésére,
kezelésére alkalmas.
A folyamat naponta többször megismételhető.
Ajánljuk pandémia és pollenszezon idejére is!

Fogyasztói kiszerelés: 400 ml
Ajánlott fogyasztói ár: 1599 Ft
Gyártó, forgalmazó: Beanies the Flavour Co. Ltd.,
Marvorino Magyarország Kft.
Ügyfélszolgálat: 06 1 794 4227

Fogyasztói kiszerelés: 200 ml
Kereskedelmi kiszerelés: 10 db
Forgalmazó: Malen Kft. 6000 Kecskemét, Városföld 92.
Ügyfélszolgálat: Tel.: +36-76/412-616 (10, 12 mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@malen.hu

CSEPKE BABY MOSÓGÉL
0+ ILLAT ÉS ALLERGÉNMENTES
FMCG hírekért
látogasson el weboldalunkra,
vagy iratkozzon fel hírlevelünkre::

www.termekmix.hu

HORECA hírekért
látogasson el weboldalunkra,
vagy iratkozzon fel hírlevelünkre:
kree:

www.chefpincer.hu

HAM

A RO

SAN
!

Tiszta szeretet a babák bőréhez igazodva.
A csecsemő bőre ötször véknyabb, mint a felnőtteké.
Áteresztő képessége nagyobb, ezért a bőrre kerülő
vegyi allergizáló anyagok könnyebben felszívódnak,
és a bőr mélyebb rétegeibe kerülnek, bekerülhetnek
a véráramba és problémákat okozhatnak.
A kisbaba és kismama környezetében hypoallergen
vagy allergénmentes termékeket használjunk.
Termékjellemzők: Biztonságos használat már újszülött
kortól, természetes növényi összetevők, kiváló öblíthetőség, foszfát-,
klór- és parabénmentes, biológiailag lebomló, állatkísérlet mentes,
pálmaolaj mentes, nem tartalmaz színező- illat- és allergénanyagokat, nem okoz bőrkiütést, viszkető érzést és allergiát.
Fogyasztói kiszerelés: 1000 ml
Ajánlott fogyasztói ár: 1499,Gyártó, forgalmazó: Cudyfuture Kft.
Ügyfélszolgálat: +42 512 788, +36 70 770 2787

