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Közös Értékteremtés – 
avagy miről is szól ez a kiadvány?
A Nestlénél a Közös Értékteremtés (Creating Shared Value) 
megközelítés nem csak alapfilozófiánk, de napi szintű 
működésünk alapja is. 
Tisztában vagyunk vele, hogy hosszú távon csak akkor 
lehetünk eredményesek, ha működésünk az etikai, törvényi 
és üzleti megfelelőségben, valamint egy tiszteleten alapuló 
kultúrában gyökerezik, és nem sérti mások jóllétét és jólétét. 
Nem csak részvényeseink, de az egész társadalom számára 
– és azzal együttműködve - kell értéket teremtenünk; ideértve 
fogyasztóinkat, a helyi közösségeket, amelyekben gyárainkkal 
és termékeinkkel jelen vagyunk, valamint környezetünk és 
bolygónk egészét is. 

Küldetésünk, hogy világszerte egyre több ember  
számára tegyük lehetővé egy jobb életminőség  
és az egészségesebb jövő megteremtését.  
A kézzel fogható eredmények érdekében mindenhol 
– így Magyarországon is - három olyan területre 
összpontosítjuk erőfeszítéseinket, melyeken méretünknek 
és alaptevékenységünknek köszönhetően jelentős mértékű 
befolyással bírunk. 
Ezeken a területeken az ENSZ Fenntartható Fejlődési  
Céljai mentén hangoltuk össze üzleti tevékenységünket és 
társadalmi együttműködésünket, és 2030-ig konkrét  
globális célszámokat is meghatároztunk. 

A következő oldalakon arról olvashat részletesen, hogy 
a Nestlé Hungáriánál a hazai érdekelt felekkel, stakeholderekkel 
közösen milyen hosszú távú, értékteremtő tevékenységeket 
folytatunk a fenti területeken annak érdekében, hogy  
a legmagasabb szintű társadalmi és környezeti fenntarthatósági 
elvárásoknak is megfeleljünk.

1.	 Arra	törekszünk,	hogy	2030-ig 
világszerte 50 millió gyermek 
egészségesebb életéhez 
járuljunk hozzá.	Fogyasztóink	
elvárásait	szem	előtt	tartva,	
termékfejlesztéseinknek	
köszönhetően	Magyarországon	
is	ízletesebb	és	
kiegyensúlyozottabb	
választási	lehetőségeket	
kínálunk.	Programjainkkal	
kiegyensúlyozottabb	életmódra	
ösztönözzük	az	embereket,	
tovább	bővítjük	és	formáljuk	
a	táplálkozással	kapcsolatos	
ismereteiket.

2.	Célunk,	hogy	2030-ra 
globálisan 30 millió, az üzleti 
tevékenységünkhöz közvetlenül 
kapcsolódó közösség 
megélhetésén javítsunk.	
Hazánkban	is	kiemelt	figyelmet	
szentelünk	a	mezőgazdaság-	
és	vidékfejlesztésnek,	
beszállítóink,	valamint	a	működési	
környezetünkben	található	
közösségek	jóllétének.	Idehaza	
is	folytatjuk	Nestlé	a	Fiatalok	
Foglalkoztatásáért	Programunkat,	
melynek	keretében	elsősorban	
gyakornoki,	frissdiplomás	és	
duális	képzési	lehetőségeket	
biztosítunk.

3.	2030-ra tevékenységünk 
valamennyi környezeti 
hatását igyekszünk teljesen 
kiküszöbölni.	Az	egyik	
legsürgetőbb	problémának		
a	műanyagszennyezést	tartjuk,	
ezért	jelentős	lépéseket	
tettünk	a	csomagolóanyagok	
újrahasznosításának	
megoldására,	melyben	kiemelt	
szerepet	játszik	magyarországi	
gyártásunk	is.	Tovább	
csökkentjük	a	vízfelhasználás	és	
üvegházhatású	gázok	kibocsátás-	
mértékét,	és	felelős	módon	
szerezzük	be	a	termékeinkhez	
használt	anyagokat	is.

Az egyénekért 
és családokért 

A 
közösségekért 

A 
bolygónkért 

A magyarországi eredmények összefoglalójában érintett 
témákról, az eddig elért eredményekről és a további 
célkitűzések részleteiről a www.nestle.hu és www.nestle.hu/csv 
oldalakon olvashat bővebben. 
Csatlakozzon online közösségünkhöz és kövessen minket  
a Facebookon is: www.facebook.com/nestleHU. 
Globális eredményeinkről és vállalásainkról bővebben  
a www.nestle.com vállalati weboldalon, illetve az itt található 
“Creating Shared Value and meeting our commitments 2018” 
beszámolóban olvashat (www.nestle.com/CSV).

Köszöntő

Önök egy olyan kiadványt tartanak most a kezükben, mely röviden bemutatja, 
hogy 2018-ban milyen lépéseket tettünk az egészségesebb táplálkozás, valamint  
a társadalmi- és környezetvédelmi fenntarthatóság területén. 
A Nestlé Hungária Közös Értékteremtés Összefoglalója a magyarországi 
kezdeményezések és eredmények bemutatása mellett tartalmazza a Nestlé  
globális céljainak és tevékenységeinek leírását is. Az összefoglaló oldalain 
megjelenik mindaz, amit a Nestlénél a jobb életminőség és az egészségesebb 
jövő megteremtése érdekében teszünk nap mint nap. 
A Nestlé közel 30 éve működik Magyarországon, jelenleg a legnagyobb 
svájci befektetőként és munkáltatóként. Célunk, hogy a helyi közösségek, 
melyekben működünk, minél többet profitáljanak jelenlétünkből és minél 
jobban hozzájáruljunk a városok, régiók fejlődéséhez, gazdasági jólétéhez. Velük 
együttműködve és számukra is értéket teremtve tudjuk csak üzleti sikerünket 
biztosítani – a Nestlénél ezt a megközelítést hívjuk Közös Értékteremtésnek 
(Creating Shared Value – CSV).
Márkáink tízből kilenc magyar háztartásban megtalálhatóak. Ebből fakadó 
felelősségünkből adódóan  igyekszünk érdemben hozzájárulni azon aktuális 
társadalmi kérdések megoldásához, melyekkel működésünk során találkozunk; 
legyen szó akár a magyar gyermekek tápláltsági állapotáról, akár környezetünk 
védelméről, a műanyagok újrahasznosításának egyre sürgetőbb problémájáról, 
vagy a magyar munkaerőpiaci adottságokról. 
Munkánk során arra törekszünk, hogy megfeleljünk fogyasztóink, partnereink, 
munkatársaink, beszállítóink és környezetünk változó elvárásainak: egy 
egészségesebb és boldogabb élet megteremtését tesszük lehetővé, támogatjuk  
a közösségek fejlődését, és igyekszünk megőrizni bolygónk erőforrásait  
a következő generációk számára. Ennek érdekében folyamatosan dolgozunk azon, 
hogy ezeken a területeken minél szélesebb körű, szektorokon átívelő érintetti 
összefogás valósulhasson meg, mely a társadalmi problémák mielőbbi, hatékony 
megoldását célozza.
Bízom abban, hogy a kiadványban bemutatott eredmények, célok és tervek  
nem csak a Nestlé hosszú távú magyarországi elkötelezettségéről tanúskodnak, 
hanem hozzásegítenek bennünket a folyamatos érintetti, azaz stakeholder  
párbeszéd fenntartásához is. 
A Nestlé Hungária minden dolgozója nevében köszönöm az eddigi bizalmukat és 
együttműködésüket! Büszke vagyok közös eredményeinkre, egyúttal  
arra kérném Önöket, hogy ne habozzanak velünk megosztani véleményüket 
teljesítményünkkel, céljainkkal és terveinkkel kapcsolatban.

Jó olvasást kívánok!

2019. május 22.

Noszek	Péter
Ügyvezető igazgató
Nestlé Hungária Kft. A kiadvány 100%-ban újrahasznosított papírra készült.

Kedves	Olvasók!
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Termékfejlesztések 
és táplálkozási vállalásaink

Világelső innováció
Világelső innovációnak számított 2018-ban a Nestlé 

által fejlesztett porózus szerkezetű cukor bemutatása. 
A korszakalkotó felfedezés a Nestlé egyik ikonikus 
csokoládémárkájában, a Milkybarban debütált az  
Egyesült Királyságban és Írországban. Érdekessége, hogy  
az ezzel készült csokoládé a hasonló édességekhez képest  
30%-kal kevesebb cukrot tartalmaz, miközben ugyanolyan 
édesnek érezzük, mint a hagyományos terméket.  
A Nestlé kutatói kizárólag természetes összetevők 
felhasználásával módosították a cukor szerkezetét, az  
ezzel készült termék nem tartalmaz édesítőszereket sem.  
Az innovációt 2018 májusában a Nestlé Hungária Food4Talk 
konferenciáján részletesen bemutattuk a résztvevőknek, 
akik megkóstolhatták a módosított cukorszerkezettel készült 
csokoládét is. A cukortartalom csökkentése érdekében  
ezt az új technológiát a továbbiakban is használni kívánjuk  
a gyerekeknek szánt márkáinkban Magyarországon 
forgalmazott termékek esetében is. 

Hazai 
táplálkozási 
vállalásaink

Annak érdekében, 
hogy a magyar családok 
egészségesebb táplálkozását és 
kiegyensúlyozottabb életmódját 
előmozdítsuk, 10 + 1 olyan 
vállalást tettünk, melyet a Nestlé 
Hungáriában végzett munkánk 
során szem előtt tartunk. 

Sócsökkentés 
és letisztult receptúra
MAGGI	termékeink	sótartalmát	2013	óta	
átlagosan	8%-kal	csökkentettük.	Ezen	
felül	mára	a	MAGGI	termékcsaládnak	33	
olyan	terméke	van,	mely	a	konyhában	
is	megtalálható,	ismerős	összetevőket	
tartalmaz.	Így	portfóliónk	28%-a	már	ezzel		
a	letisztult	receptúrával	található	meg		
a	boltok	polcain.

Vezető	élelmiszeripari
vállalatként	arra	törekszünk,	
hogy	a	változó	fogyasztói	
elvárásoknak	és	a	legkorszerűbb	
táplálkozástudományi	
irányelveknek	megfelelve	egyre	
ízletesebb	és	egészségesebb	
választási	lehetőségeket	
kínáljunk.	A	termékfejlesztések	
és	innovációk	megtervezésében,	
kivitelezésében	és	termékszintű	
megvalósításában	a	Nestlé	
kutatás-fejlesztés	szervezete	
segít	bennünket,	mely		
a	legnagyobb	magántulajdonban	
levő	élelmiszer-	és	
táplálkozástudományi		
K+F	hálózat.	

NESQUIK All Natural 
2019-től	szerencsi	gyárunkban	készül	az	első	
újrahasznosítható	papírcsomagolású	NESQUIK	
kakaópor.	A	környezetbarát	csomagolású	NESQUIK	All	
Natural	öt	természetes	összetevőt	tartalmaz.		
Az	új	változatban	több	a	kakaó,	és	a	klasszikus	NESQUIK	
kakaópornál	kevesebb	cukrot	tartalmaz,	valamint		
a	finomított	kristálycukor	helyett	nyers	nádcukorral	
készült.	A	kakaót	a	Nestlé	Kakaóterv	(Cocoa	Plan)	
keretében	felelős	beszerzéssel	Nyugat-Afrikából	
vásárolják	és	a	többi	NESQUIK	termékhez	hasonlóan	
UTZ	tanusítvánnyal	rendelkezik.

Csökkentett cukortartalmú gabonapelyhek
Gyermekeknek szánt gabonapelyheink hozzáadott cukortartalma 

2013 óta átlagosan 23%-kal csökkent. 2018-ban csökkentettük NESQUIK 
Alphabet gabonapelyhünk cukortartalmát is, mely így most legalább 
30%-kal kevesebb cukrot tartalmaz a piacon forgalomban lévő csokis és 
kakaós gyerek gabonapelyhek átlagos cukortartalmához képest.

A puffasztott gabonapelyhek esetén alkalmazott cukorcsökkentési 
technikánk, hogy a pelyhek külső felszínén lévő cukortartalmat 
meghagyjuk, belsejük azonban csak minimális mennyiségben tartalmaz 
hozzáadott cukrot. Mivel a nyelvünkön található ízlelőbimbók az édes 
ízű bevonattal találkoznak elöszőr, így a gabonapelyhet a csökkentett 
cukortartalom ellenére is ugyanolyan édesnek érezzük.

           A TÁPÉRTÉK ADATOKON TÚL ADAGOLÁSI INFORMÁCIÓT 
IS ELHELYEZÜNK, HOGY SEGÍTSÜK VÁSÁRLÓINKAT A TUDATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁBAN

 
REKLÁMOZUNK
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KITKAT Ruby 
2018-ban a magyar fogyasztók Európában 
elsők között kóstolhatták meg a világelső rubin 
csokoládéval bevont édességét, a KITKAT Ruby-t. 
A svájci Barry Callebaut és a Nestlé által közösen 
fejlesztett édesség mesterséges aromák és színezék 
hozzáadása nélkül, természetes rózsaszín árnyalatú 
Ruby kakaóbabból készül. A kakaóbabokat, mint 
a többi KITKAT termék esetében is, 100 százalékig 
fenntartható forrásból szerzik be. 
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Csökkentett cukortartalmú  
NESQUIK termékek
2016 óta Magyarországon is elérhető a csökkentett 
cukortartalmú NESQUIK kakaóitalpor, melynek 
hozzáadott cukortartalmát több mint 50%-kal 
csökkentettük, így a zsírszegény tejjel elkészített, 
fogyasztásra kész kakaóital cukortartalma legalább  
30%-kal alacsonyabb a piacon jelenleg megtalálható  
többi kakaóital átlagos cukortartalmához képest. 
2018-ban megérkezett hazánkba a csökkentett 
cukortartalmú dobozos kakaóital is, melynek 
cukortartalma legalább 30%-kal alacsonyabb  
a legtöbb, piacon megtalálható UHT kakaós  
tejital átlagos cukortartalmához képest.

Nyisd ki a Nestlét 
A #NyisdkiaNestlét kampány 2017-ben a www.ígyteljesazélet.hu oldalunkon indult 
ismeretterjesztő cikkekkel és videókkal. Célja, hogy betekintést engedjen a Nestlé 
Hungária kulisszái mögé, így minden fogyasztónak meg tudjuk mutatni, honnan és hogyan 
kerülnek termékeink a magyar családok asztalára. Az oldalon dietetikus szakértőinkkel, 
szakmai támogatóinkkal együttműködve olyan hasznos információkat osztunk meg 
fogyasztóinkkal az egészséges táplálkozásról, melyek maradéktalanul megfelelnek  
a legmodernebb táplálkozástudományi irányelveknek.
A kampány második fázisának köszönhetően 2018-ban több mint 1 890 000 
oldalmegtekintésünk és közel 912 000 egyedi látogatónk volt az oldalon. A Nyisd ki  
a Nestlét rovat legnépszerűbb cikke „Tények és tévhitek a cukorról” edukációs tartalom,  
mely közel 12 000 embert érdekelt. 

* HMO hivatkozások: 1. Zivkovic at al. Functional Food Reviews. 2013;5(1):3-12, 2; Kobata A. Structures and application of oligosaccharides in human 
milk. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2010;86:731-747; 3. Ballard O, Morrow AL. Pediatr Clin North Am. 2013;60:49-74; 4. Rudloff S, Kunz C. Adv 
Nutr. 2012;3:398S-405S; 5. Hennet T et al. Swiss Med Wkly. 2014;144:w13927; 6. Borgstöm B et al. J Clin Invest. 1957;36:1521-1536;  7. EFSA Panel on 
Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2015;13:4184; 8. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA 
Journal 2015;13:4183; 9. US FDA, GRAS Notice No 650; 10. US FDA, GRAS Notice No 659>

Bővebb	információt	táplálkozási	vállalásainkról,	eredményeinkről	és	termékfejlesztéseinkről	
a	www.nestle.hu,	illetve	a	www.igyteljesazelet.hu	oldalakon	találhat.

Teljes értékű gabona 
Gyermekeknek	szánt	
gabonapelyheinkben	a	teljes	értékű	
gabona	az	első	számú	összetevő,	de	
kilenc	hozzáadott	vitamin	és	ásványi	
anyag	is	található	bennük.	2018	végére	
gabonapelyheink	csak	természetes	
aromákat	tartalmaznak.

Gluténmentes termékeink
2018 végéig három gluténmentes 
CornFlakes gabonapelyhünk szerepel  
a piacon, de NESQUIK kakaóitalporunk, 
NESQUIK tejkrémmel és ropogós 
rizsdarabokkal töltött tejcsokoládé 
szeletünk, valamint a közétkeztetők  
számára árusított CHEF termékeink  
is gluténmentesek.

Mérföldkő  
a csecsemőtáplálásban
A HMO (anyatej oligoszacharid) 
mérföldkő a csecsemőtáplálásban. 
Az anyatej szilárd alkotóelemei 
közül a harmadik legnagyobb 
mennyiségben előforduló csoport  
a HMO-k csoportja (1-6)*.  
A biotechnológiai fejlesztéseknek 
köszönhetően napjainkra 
lehetségessé vált a 2’FL és  
az LNnT nevű HMO-k reprodukálása, 
amelyek szerkezetükben 
teljesen identikusak az anyatej 
oligoszacharidjaival (7-10)*.  
A HMO-knak bioaktív 
összetevőkként kulcsszerepük  
van az immunrendszer  
támogatásában (3-6)*.

A Nestlé, követve a WHO javaslatát, 
teljes mértékben támogatja a kizárólagos 
szoptatás fenntartását a baba 6 hónapos 
koráig, illetve a hozzátáplálás megkezdését 
a szoptatás fenntartása mellett,  
a gyermekorvos, vagy más egészségügyi 
szakember tanácsának megfelelően.
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Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért
Célunk, hogy 2030-ig világszerte 50 millió gyermek egészségesebb életéhez járuljunk hozzá.

GYERE® - Gyermekek Egészsége Program
2014-ben a Nestlé Hungária és a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetségének (MDOSZ) közös kutatása rámutatott, hogy a 4-10 éves 
magyar gyerekek életmódját a helytelen táplálkozási szokások,  
a korai túlsúly és az egyes tápanyagok hiányos vagy épp túlzott bevitele 
jellemzik. Ezen ismeretek birtokában indítottuk el 2015-ben az MDOSZ 
szakmai vezetésével és a Nestlé Hungária kizárólagos finanszírozásával  
a GYERE® Programot Szerencsen. 

Tisztában	vagyunk	vele,	hogy	
a	megfelelő	táplálkozási	és	
életmódbeli	szokások	kialakítása	
kisgyermekkorban	kezdődik.		
A	globálisan	működő	Nestlé		
az	Egészségesebb	Gyerekekért	
Program	összefogja	mindazokat	
az	erőfeszítéseket,	melyeket	
világszerte	a	gyermekek	és	
családjaik	egészségesebb	
táplálkozásának	és	
kiegyensúlyozottabb	életmódjának	
kialakításáért	teszünk.	
Kapcsolódó	termékfejlesztéseink	
és	innovációink,	
táplálkozástudományi	kutatásaink,	
valamint	táplálkozási	ismereteket	
terjesztő	és	életmódprogramjaink	
ezen	kezdeményezés		
keretében	valósulnak	meg		
Magyarországon	is.

Eredményeink: 
2018	júniusáig		a	szakmai	szervezet	segítségével	
több	mint	2200	gyermek	egészségfejlesztéséhez	
járultunk	hozzá,	akiket	a	dietetikusok	
közreműködésével	az	egészséges	táplálkozás	és	
életmód	alapjaira	oktattunk.	A	három	évre	szóló	
program	végén	a	vizsgált,	6-12	éves	korosztályban	
stagnált	a	túlsúly	és	az	elhízás	mértéke,	
azonban	a	gyerekek	egészséges	táplálkozással	
kapcsolatos	tudása	jelentősen	bővült.	A	leginkább	
veszélyeztetettnek	tekinthető	11-12	éves	lányoknál	
csökkenés	mutatkozott	a	túlsúly	és	elhízás		
vonatkozásában.

Folytatás: 
A	program		
a	2018/2019-es	
tanévben	fenntartó	
jelleggel	folytatódik,	
így	a	szeptemberi	
iskolakezdés	óta	
Szerencs	két	általános	
iskolájának	mintegy	
700	tanulója	vesz	
részt	a	hat	új	tematika	
mentén	megvalósuló	
oktatásban.

2018 októberében elindult a GYERE® Program Diósgyőrben is, ahol  
az MDOSZ szakmai vezetésével és a Nestlé az Egészséges Gyerekekért 
Program kizárólagos támogatásával az elkövetkező három évben 3000 
gyermeket ér el a kezdeményezés.

Célunk, hogy egészségnevelő oktatóprogramokkal 2019 végére 
4000 gyereket érjünk el Észak-Magyarországon, 2030-ra pedig 
összesen 35 000 gyereket az ország más régióiban is. 

Noszek Péter
ügyvezető	igazgató
Nestlé	Hungária	Kft.

Kubányi Jolán
elnök
MDOSZ

Dr. Bíró Krisztina
főosztályvezető	helyettes
EMMI

A	GYERE®	Program-ról	további	információkat	az	MDOSZ	www.mdosz.hu	oldalán	találhat.

Food4Talk konferencia
A Nestlé Hungária éves stakeholder 
rendezvényét harmadik alkalommal 
rendeztünk meg 2018-ban. A konferencián 
hivatalosan bejelentettük a globális Nestlé 
az Egészségesebb Gyerekekért Program 
indulását és céljait, aminek kapcsán  
több érintettet bevonva beszéltünk  
a GYERE® Program szerencsi eredményeiről.   
A gyermekek egészségesebb életmódját 
támogató termékek kapcsán a Nestlé 
központi kutatóintézetének munkatársa 
bemutatta az új cukorszerkezet fejlesztését 
és annak termékszintű megvalósítását. 
A rendezvényen közel 80 meghívott vett 
részt kormányzati, szakmai és iparági 
szervezetektől (Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Földművelésügyi 
Minisztérium, Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet, 
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége, 
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége). 
A konferencia nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a Nestlé stakeholder management 
tevékenységét az erre vonatkozó, nem 
reprezentatív 2018-as kutatásban  
a döntéshozók kimagaslónak értékelték.

A	Nestlé	az	Egészségesebb	Gyerekekért	Programról	további	részleteket	itt	olvashat:	www.nestle.hu/egeszsegesebb-gyerekekert

SPAR Maraton részvétel
A	Nestlé	Hungária	a	budapesti	SPAR	Maraton	
rendszeres	támogatója	és	résztvevője.	A	rendezvény	
részeként	meghirdetett	500	méteres	Nestlé	családi	
futás	alkalmat	ad	arra,	hogy	a	gyerekek	átéljék	első	
futóversenyüket	és	kedvet	kapjanak	a	mozgáshoz.	
2018-ban	ezen	a	távon	több	mint	1700	résztvevő	
indult.	A	Nestlé	sátornál	egy	dietetikus	kolléga	és	
Menümérleg	fejlesztésünk	segítségével	közel		
10	000	látogató	gyarapodott	további	ismeretekkel		
a	kiegyensúlyozott	étrend	összeállításával,	az	egyes	
élelmiszerek	kalóriatartalmával,	valamint	a	napi	
kalóriabevitellel	kapcsolatban.	Ezen	felül	közel		
2000	db	Nestlé	társasjátékot	osztottunk	ki,	hogy		
a	versenyre	látogatók	otthon,	az	egész	családdal	
együtt	játékos	módon	tudjanak	meg	többet		
a	legmodernebb	táplálkozástudományi	
alapismeretekről	és	a	mozgás	fontosságáról.

Célunk, hogy a társasjáték segítségével 
2019-ben legalább 1000 résztvevőt érjünk el 
a rendezvényen családjukkal együtt, akikkel 
aztán eDM feliratkozást követően rendszeres 
kapcsolatban maradhatunk. 

A	GYERE®	Programban	2018-ban	résztvevő	szerencsi	és	diósgyőri	
óvodások	és	iskolások	tornazsákot	és	kulacsot	kaptak,	melyek	az	MDOSZ	
által	kifejlesztett	Okostányér	®	új	magyar	táplálkozási	ajánlást,	valamint	
hidratációs	tananyagot	tartalmaztak.

Szintén	ebben	az	évben	fejeződött	be	az	Eatself	középiskolásoknak	szóló	
oktatóprogramunk,	mely	során	az	MDOSZ	szakmai	támogatásával	több	
mint	1000	serdülőkorú	gyerekhez	juttattuk	el	egészséges	életmóddal	
kapcsolatos	üzeneteinket.



2018-ban	négy	lapszámmal,	25	000-es	
példányszámban	jelentkezett	az	ingyenes	
Gondos	Gazdik	Magazin,	melyben	szakmai	
tanácsokkal,	személyes	történetekkel	és	jó	
gyakorlatokkal	támogatjuk	a	gazdákat		
a	felelős	gondoskodásban.	

2018	során	eltávolítottuk		
a	hozzáadott	mesterséges	
színezéket	az	összes	FRISKIES		
és	DARLING	termékből	is,	így		
a	piacon	lévő	PURINA	termékek	
egyike	sem	tartalmaz	hozzáadott	
mesterséges	színezékeket.	
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PURINA 
a társadalomban

Kedvező termékösszetétel 
a kiegyensúlyozott táplálásért

Termékkínálatunkkal igyekszünk lefedni a kedvencek 
eltérő típusú táplálkozási és gondozási igényeit. Arra 
törekszünk, hogy termékösszetételüknek köszönhetően 
termékeinkkel segítsük a gazdikat kisállataik 
kiegyensúlyozott és egészséges táplálásában. Ezeknek  
a követelményeknek maradéktalanul megfelelő termékek 
készülnek büki gyárunkban is, mely az európai állateledel-
gyártás egyik központja. Bükön a termékek több mint 90%-a 
export piacra készül, melyek száma az utóbbi években 
jelentősen bővült: jelenleg 42 ország piacaira termel a gyár.

Meggyőződésünk,	hogy	
a	családok	jóllétének	
elengedhetetlen	része	
kedvenceink	egészséges	
táplálása.	A	PURINA-nál	
partnereinkkel	együttműködve	
folyamatosan	végzünk	
kutatásokat	annak	érdekében,	
hogy	a	kutyák	és	macskák	
egészségének	megőrzését		
és	kiegyensúlyozott	
táplálkozását	termékeinkkel	
is	előmozdítsuk.	Ezzel	
párhuzamosan	társadalmi	
programjaink	a	felelős	
állattartás	népszerűsítését	
célozzák	Magyarországon	is.

A	macskák	étkezési	szokásainál	megfigyelhető,	hogy	
egyszerre	kevesebb	mennyiséget	fogyasztanak	el	
szívesen,	így	sokszor	a	kitálalt	eledelből	maradékot	
hagynak,	amit	később	már	nem	esznek	meg.	
A	GOURMET	MON	PETIT	eledelek	pont	akkora	
mennyiségűek,	melyet	a	macska	egy	étkezés	alkalmával	
szívesen	elfogyaszt,	így	nem	marad	a	tálkában	maradék.

BEYOND® termékcsalád
 A BEYOND® kutyaeledelek 9 olyan kulcsfontosságú 
összetevőt és ásványi anyagot tartalmaznak, melyet  
a gazdik ismernek, melyben megbíznak, és melyet 
kedvencük is élvezettel fogyaszthat. A BEYOND® termékek 
50 féle szabályozásnak megfelelően készülnek, többek 
között kiváló minőségű magyar alapanyagokból. Az eledelek 
receptúráit több száz állattáplálkozási szakértő tudásbázisát 
felhasználva alakítottuk ki. 
 Hiszünk benne, hogy a gabonák fontos szerepet 
játszanak a kutyák étrendjében, de tudjuk, hogy nem 
minden kutyatulajdonos szeretné búzával etetni kedvencét. 
Ezért a BEYOND® eledelek teljes kiőrlésű árpából, zabból 
és rizsből álló kombinációt tartalmaznak, mely más 
szénhidrátforrásokhoz képest kiegyensúlyozottabb energia-
felszabadítást tesz lehetővé. A termékek nem tartalmaznak 
hozzáadott mesterséges színezéket, ízanyagokat és 
tartósítószereket.

Felelős állattartás
A HEROSZ Állatotthon 2011 óta a PURINA kiemelt 

együttműködő partnere. Elsődleges célunk, hogy közös 
programjainkkal felhívjuk a figyelmet a felelős állattartás 
fontosságára, javítsunk a menhelyen élő kutyák és macskák 
életkörülményein és hozzájáruljunk, hogy minél rövidebb idő alatt 
szerető gazdát találjanak. 

2018-ban összesen 7,7 millió forint értékű kutya- és 
macskaeledellel támogattuk a budafoki és a szentesi HEROSZ 
menhelyeket, ami közel 30 tonnányi terméket, 105 000 adagot 
jelent. Ezen felül munkaruhát és a napi működéshez szükséges 
eszközöket biztosítottunk a szentesi menhely dolgozóinak. Minden 
örökbefogadott kutya és macska mellé egy kezdőcsomagot is 
adunk az új gazdiknak.

Tevékenységünkről	további	részleteket	a	www.purina.hu	oldalon	olvashat

PURINA Pets@Work
2017	óta	kollégáink	magukkal	
hozhatják	házikedvenceiket	
budapesi	munkahelyükre	is,	így	
nem	kell	lemondaniuk	az	együtt	
töltött	időről.	

Az Ön kereskedője:

Gondos 
Gazdik 
m a g a z i n
2018/03.

Kutyával  
a munkahelyen

Rám néz,
és minden gondom  

elszáll 
Interjú Kulcsár Edinával

A kötelező 
nem elég
Mindent az 
oltásokról

Ára: 499 Ft
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Nestlé a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért

Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért
2014 óta Magyarországon is fut az Összefogás a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért elnevezésű partnerprogramunk, mely egy üzleti 
szektoron, kormányzaton és oktatáson átívelő kezdeményezés. 
A programban a Nestlé Hungária mellé további 16 vállalat 
sorakozott fel, hogy pályaorientációs, gyakorlati készségfejlesztő, 
munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő programokat szervezzünk 
fiataloknak. Célunk, hogy a fiatal generáció számára olyan tudást 
biztosítsunk, aminek köszönhetően a jövő vezetői, vállalataink kreatív 
éllovasai, sikeres vállalkozók, meghatározó személyiségek lehetnek, 
attól függetlenül, hogy milyen területen vagy pozícióban dolgoznak.

Szakképzési tanulmányút
2018 novemberében Svájc Magyarországi Nagykövetségével  
a European Vocational Skills Week regisztrált eseményeként svájci 
tanulmányutat szerveztünk, melyen fontos kormányzati képviselők  
és oktatási intézmények vezetői vettek részt. 
Az út legfőbb célja az volt, hogy közösen segítsük elő az európai fiatalság 
versenyképes szakmai oktatásának fejlődését, és hozzájáruljunk 
a magyar szakképzési rendszer átfogó reformjának sikeres 
megvalósításához. A hatékony szakképzési programok létrejöttéhez 
elengedhetetlennek tartjuk az iskolák és vállalatok közti kapcsolatok 
megfelelő kidolgozását és rendszeres ápolását, egy jól működő PPP 
(public-private- partnership) modell felépítését. Hazai programjaink 
további fontos célkitűzése a kkv-k bevonása a szakképzésbe, illetve  
a hátrányos helyzetű térségek segítése. 

A	fiatalok	munkanélkülisége	
világméretű	probléma,	
mely	hozzájárul	a	globális	
szegénység	növekedéséhez,	
ugyanakkor	egyre	több	
iparágat	súlyt	a	megfelelően	
képzett	munkaerő	hiánya	
is.	Az	élelmiszeripar	
meghatározó	szereplőjeként	
és	munkáltatóként	fontosnak	
tartjuk,	hogy	a	következő	
generáció	számára	képzési	
és	valós	munkatapasztalat-
szerzési	lehetőségeket	
biztosítsunk.		
Nestlé	a	Fiatalok	
Foglalkoztatásáért	programunk	
keretében	világszerte,	így	
Magyarországon	is	azért	
dolgozunk,	hogy	a	fiatalok	
megfelelő	tudással	és	
készségekkel	felvértezve	
vághassanak	neki	a	munka	
világának.

Duális szakképzés
A képzett munkaerő hiánya gyárainkat sújtja leginkább. A Nestlé 
Hungária kezdeményezésére 2018-ban a Szerencsi Bonbon 
Kft.-vel, a Halász Produkt Kft.-vel, valamint a Szerencsi Szakképzési 
Centrum egy tagintézményével összefogva Szerencsen is 
kérvényeztük a duális szakképzési program elindítását.

A 2016-ban Diósgyőrben indult képzésünkhöz hasonlóan a cél, 
hogy segítsük a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatását és 
a nyugdíjba vonuló szakembereink utánpótlását, elsősorban 
édesipari termékgyártó, elektronikai műszerész és gyártósori 
gépbeállító területeken.  A tervek szerint Szerencsen  
a következő 5-10 évben körülbelül 300 fiatal szerezhet majd 
középfokú végzettséget, akiknek 80%-át a három cég 
alkalmazni is tudná a távozó dolgozók pótlására.

2018 végéig a gyárainkban futó duális szakképzési 
programokban összesen 31 fő vett részt.

Egyetemi képzés 
A Szent István Egyetemmel együttműködve folytattuk az élelmiszer-

kereskedelmi szakirány hallgatói számára 2017-ben indított kurzusunkat.  
A képzés során különböző üzleti területeken dolgozó kollégáink áttekintést adnak 
a Nestlé működéséről és az élelmiszer-feldolgozó ipar sajátosságairól, de a diákok 
ellátogatnak gyárainkba és irodáinkba is, hogy közelebbről is megismerhessék  
a Nestlé világát. 2019-ben a Nestlé Hungária felsővezetői közül kikerülő mentorok 
bevonásával bővítjük a kezdeményezést. 

Támogattuk a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai 
és Táplálkozástudományi Tanszékén Dr. Ábel Tatjána szerkesztésével készült 
hiánypótló klinikai dietetikai tankönyv kiadását. Ez elsősorban dietetikus hallgatók 
és végzett dietetikus kollégák számára készült, de védőnő, gyógytornász, 
népegészségügyi ellenőr, ápoló szakos hallgatóknak is hasznos tankönyv, mely 
letölthető formában, online érhető el a szakemberek számára.

Egyetemi Nagykövet 
(Student Agent Team) 
program
2018-ban	kibővítettük	2016-ban	
indult	toborzási	programunkat,	
mely	így	már	a	Szent	István	
Egyetemen,	a	Budapesti	
Gazdasági	Egyetem	(BGE)	
Külkereskedelmi	Karán	és	
a	Budapesti	Műszaki	és	
Gazdaságtudományi	Egyetemen	
(BME)	is	működik,	és	vonja	be		
a	diákokat	a	Nestlé	életébe.		
A	program	sikerességét	mutatja,	
hogy	2018	végéig	248	gyakornok	
kapott	tapasztalatszerzési	
lehetőséget	a	Nestlé	Hungáriánál.		

Kovács Enikő
a	Szerencsi	Szakképzési	Centrum	főigazgatója	
Nyiri Tibor
Szerencs	város	polgármestere
Helene Kovalevsky
a	Nestlé	szerencsi	gyárának	igazgatója
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Gyáraink, beszállítók 
és helyi közösségek

Budapesten található a Nestlé Hungária központi irodája, ahol 
több mint 300 munkatársunk dolgozik marketing, értékesítési, 
üzleti és támogató funkciókban, teljes- és részmunkaidőben 
egyaránt. Jelenleg az alábbi termékkategóriákkal szereplünk  
a magyar piacon: állateledelek, édesség, kávé- és kakaó alapú 
italporok, tejtermékek, csecsemőtápszerek, gabonapelyhek, 
konyhai, valamint vendéglátóipari (HORECA) termékek, illetve  
a speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

A hazai üzemeinkben előállított termékek Európa-, sőt 
világszerte megtalálhatók a boltok polcain, a termékeket  
a helyi fogyasztói igényekhez, valamint étkezési kultúrához 
igazodva fejlesztjük ki. A gyártás során kizárólag olyan 
alapanyagokat használunk, melyek megfelelnek  
a magas szintű élelmiszerbiztonsági és minőségi 
előírásoknak, így bárhol is forgalmazzuk termékeinket, 
mindig arra törekszünk, hogy fogyasztóinknak a legjobb 
minőséget és ízélményt nyújtsuk. 

Szerencs
Szerencsi gyárunk a Nestlé közép-európai regionális kávé- és 
kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme, amely közel 30 országot lát 
el itt készülő termékekkel. Szerencsen készül például 20 ország 
piacára a NESQUIK OptiStart termékünk, illetve itt fejlesztettük ki 
2002-ben az európai piac számára a NESCAFÉ 3in1 termékeket, 
melyeket azóta is gyártunk.

Magyarországon	jelenleg		
a	Nestlé	Hungária	a	legnagyobb	
svácji	munkáltató	és	befektető.	
Három	gyárunkban	–	Bükön,	
Diósgyőrben,	Szerencsen	–	
budapesti	központi	irodánkban	
és	értékesítési	csapatunkban	
összesen	több	mint	2400	embert	
foglalkoztatunk.	Regionális	
gyártókapacitásainknak,		
a	gyártástechnológiáknak,	illetve	
a	hazai	termékfejlesztéseknek	
köszönhetően	termelőüzemeink	
a	Nestlé	cégcsoporton	belül	is	
kiemelt	szerepet	játszanak.

A szerencsi gyár 
számokban:
•	 	Az	elmúlt	években		

5,5	milliárd	forintnyi	
beruházást	valósítottunk	
meg	az	üzemben.

•	 	Több	mint	500	kollégát	
foglalkoztatunk.

•	 	2018-ban	több	mint		
32	000	tonna	készterméket	
állítottunk	itt	elő,	melynek	
80%-a	exportra	készül.

•	 	Itt	készült	termékeink		
24	országban	kaphatók.		

Regionális érzékszervi labor
A	gyár	minőségbiztosítási	vizsgáló	laborja	mellett	a	szerencsi	üzemben	található	érzékszervi	
laboratórium	az	instant	italporok	kategóriában	a	cégcsoport	közép-kelet-európai	régiójának	
érzékszervi	vizsgáló	központja.	Itt	független	bírálók	képzett	csoportja	a	termékfejlesztéshez,	illetve		
a	termékek	minőségéhez	kapcsolódva	végez	vizsgálatokat,	melyek	során	objektív	módon	kell		
a	mintákat	összehasonlítaniuk.	Az	érzékszervi	labor	nem	csak	Magyarországon	bír	jelentőséggel,	
hiszen	a	Nestlé	piacokon	sem	általános	jelenség	a	saját	érzékszervi	labor	működtetése.	A	labor	
elsősorban	Magyarországról,	Csehországból,	Szlovákiából,	Lengyelországból,	Romániából,	
valamint	a	balti	államokból	kap	megrendeléseket	az	instant	kávé	és	kávékeverék,	illetve		
instant	kakaó	italporok	termékkategóriájában.
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A „Szerencsi” védjegy
A Nestlé közel 30 éve vásárolta meg a nagy múltú Szerencsi Csokoládégyárat, majd azt a 90-es 

évek végén alakította át regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó központtá. Annak érdekében, 
hogy a csokoládégyártás hagyományát Szerencs városa a jövőben is büszkén ápolhassa, a Nestlé  
Hungária Kft. az édesipari termékek gyártásánál felhagyott a tulajdonában lévő „Szerencsi” védjegy 
használatával és ezt a jogot 2018. decemberében átadta a Szerencsi Bonbon Kft-nek.  
A védjegyhasználati megállapodás értelmében a „Szerencsi” védjegy oltalma alatt ezentúl kizárólag  
egy helyi családi vállalkozás, a Szerencsi Bonbon Kft. forgalmazhat édesipari termékeket, azaz  
dr. Takács István cége válik a Szerencsi Csokoládé gyártásának kizárólagos örökösévé. 
Magyarországon ilyen gesztust soha, egyetlen nagyvállalat sem tett, így ez jelentős mértékben tovább 
javította a Nestlé szakmai és társadalmi megítélését. A védjegy átruházásának kezdeményezéséért és 
előkészítéséért a Nestlé Hungária vállalati kapcsolatok és édesség üzletág csapatai „Közös Célunk” 
kategóriában We Make Nestlé díjat is nyertek.

Diósgyőr
A diósgyőri gyár a Nestlé 
cégcsoport egyetlen, kizárólag 
üreges csokoládéfigurák 
gyártására specializálódott 
üzeme a világon. A termékek 
kizárólag valódi csokoládéból 
készülnek. A termékek 
előállításánál szem előtt tartjuk 
a vásárlók kiegyensúlyozott 
étrendjének támogatását is: 
az egy adagos figurák súlyát 
harmonizáltuk, a több adagos 
csokoládék csomagolásán pedig 
minden esetben feltüntetjük  
a javasolt adagolásra vonatkozó 
útmutatót.

A diósgyőri gyár számokban:
•	 	2011	óta	több	mint	2	milliárd	forintnyi	

beruházás	valósítottunk	meg.
•	 	Több	mint	700	kollégát	foglalkoztatunk.	
•	 	2018-ban	több	mint	3700	tonna	

készterméket	állítottunk	elő,	melynek	
közel	88%-át		exportra	gyártottuk.

•	 	Itt	készült	termékeink	20	országban	
kaphatók.	

Bük 
A Nestlé 1998-ban vásárolta meg a Jupiter 

Állateledel Gyártó Kft.-t a DARLING márka használati 
jogával és a büki gyárral együtt. Ez jelenleg  
a PURINA gyár, mely a Nestlé állateledel-gyártásának 
keletközép-európai központja, és amely 2018-ban 
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

A büki gyár számokban:
•	 	Az	elmúlt	20	évben		

66	milliárd	forintnyi	
beruházást	valósítottunk		
meg	a	büki	üzemben.

•	 	Jelenleg	920	főt	
foglalkoztatunk.

•	 	A	gyár	kibocsátása	
megközelíti	az	évi	200	ezer	
tonnát.	Ez	azt	jelenti,	hogy	
több	mint	50	kamion	készáru	
hagyja	el	a	gyárat	naponta.

•	 	A	gyártás	több	mint	90%-a	
exportra	készül;	jelenleg	42	
ország	piacaira	termelünk.	

Egyedülálló 
gyártástechnológia
A	világszínvonalú	büki	üzemben	
jelenleg	40	robot	teljesít	
szolgálatot.	A	2017-ben	átadott,	
20	milliárd	forint	beruházással	
megvalósított	új	gyáregység	
világviszonylatban	is	egyedülálló	
technológiát	alkalmazva	teljes	
mértékben	automatizált.		
A	beruházás	290	cég	
bevonásával,	két	év	alatt		
valósult	meg.	

dr. Takács István
Szerencsi	Bonbon	Kft.

Nagy István
agrárminiszter

Noszek Péter
ügyvezető	igazgató

Nyiri Tibor
Szerencs	polgármestere

Koncz Ferenc
országgyűlési	képviselő



Magyar Élelmiszerbank
A		Nestlé	Hungária	2008	óta	a	Magyar	Élelmiszerbank	Egyesület	
stratégiai	partnere,	2018-ban	összesen	34	525	736	forint	értékben	
adományoztunk	termékeket	számukra.	2018	októberében	a	TESCO-val	
közös	kampányt	indítottunk,	melyben	együtt	léptünk	fel	az	élelmiszer-
pazarlás	ellen.	A	meghirdetett	kampány	keretein	belül	az	akció	ideje	alatt		
a	TESCO-ban	megvásárolt	termékeink	értékének	egy	százalékát,	összesen	
5	570	344	forintot	ajánlottuk	fel	jótékony	célra,	amelyet	a	TESCO		
a	kampány	végén	ugyanakkora	összeggel	egészített	ki.	A	befolyt		
11	200	000	forintot	az	Élelmiszerbank	közel	200	000	élelmiszercsomag	
összeállítására	és	nélkülözőkhöz	való	eljuttatására	fordította.

A	Nestlé	Hungária	részéről	Kispál	Márta	átadja	az	ajándékot	Buncsik	Ildikónak		
a	Vöröskereszt	Fővárosi	Szervezete	igazgatójának	és	Váradi	Mariannak,		
a	Magyar	Vöröskereszt	egészségfejlesztési	szakmai	vezetőjének

Mosolyt a Kórházakba – 
jótékonysági Mikulás futás
2018	decemberében	támogatóként	
vettünk	részt	a	civil	szervezetek	
által	megrendezett	Mosolyt	a	
Kórházakba	jótékonysági	futáson,	
mely	a	mosoly	és	empátia	erejére,	
illetve	az	emberi	gesztusokra	hívta		
fel	a	figyelmet.	
A	Nestlé	Hungária	az	MDOSZ	
partnereként	ajándékcsomagokat	
biztosított	a	rendezvényre,	melyeket	
öt	kórházba	juttattak	el.
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Büki	gyárunk	évente	megközelítőleg	
140	000	tonna	hozzávalót	(húsüzemi	
termékek	és	gabona)	használ	fel,	aminek	
60%-a	hazai	forrásból	származik.

2018-ban	90.000	tonna	magyar	
gabonát	vásároltunk,	melyet	a	PURINA	
magyarországi	és	olaszországi	gyáraiban	
használtunk	fel.	Így	többek	között		
a	BEYOND	termékek	is	nagy	mennyiségben	
tartalmaznak	magyar	gabonát.

Szerencsi	gyárunkban	hazai	cukorrépából	
előállított	cukrot	használunk	fel.	2010	óta	
hazai	beszállítónk	közel	110	000	tonna	
fehér	kristálycukrot	szállított	ömlesztett	
formában	a	szerencsi	üzembe,	ebből	csak	
2018-ban	14	400	tonnát.	Ezen	túlmenően	
Magyarországon	kívül	más	Nestlé	
gyárakba	is	szállítanak.

Mezőgazdasági alapanyagok  
és beszállítók
A	hazai	alapanyagok	helyi	felhasználása	mellett	
exporttevékenységünk	is	jelentősen	hozzájárul	
a	magyar	mezőgazdaság	versenyképességének	
javításához.	Regionális	gyártókapacitásainknak	
köszönhetően	terméktonnában	számítva	
tizenötször	annyi	terméket	exportálunk,	mint	
amennyit	behozunk	az	országba.

A	szerencsi	gyárunkban	felhasznált	cukor,	
valamint	a	büki	üzemben	felhasznált	kukorica,	
búza,	árpa,	repce	vagy	hús	meghatározó	
részben	magyar	beszállítóktól	érkezik.		
A	kiváló	minőségű	hazai	mezőgazdasági	
alapanyagoknak	és	szigorúan	ellenőrzött,	
auditált	folyamatoknak	köszönhetően	ezek	
a	vállalkozások	részesei	a	Nestlé	európai	
beszállítói	körének	is.

Beszállítóink
A Nestlé Hungária és a Nestlé 

globális beszerzői hálózata 
évente 50 milliárd forintot 
meghaladóan szerez be árut vagy 
szolgáltatást magyar cégektől. 
2018-ban a Nestlé Hungária 
beszállítóinak 70%-a hazai 
vállalkozás volt.

Adományozás, 
támogatások

Magyar Vöröskereszt Nestlé Alap
A	2008-ban	létrehozott	nyílt	végű	jótékonysági	alappal	a	0-18	éves	korú,	egészségileg	rászoruló	
gyerekek	és	fiatalok	kiadásait	támogatjuk	országszerte.	A	gyerekek	betegsége	a	családot	
sokszor	az	ellehetetlenülés	határáig	sodorja,	így	a	kezelés	és	annak	finanszírozhatósága	
akadályba	ütközik.	A	Magyar	Vöröskereszt	Nestlé	Alappal	elsősorban	a	gyermek	gyógyulását,	
egészségi	állapotának	javítását,	illetve	a	család	pénzügyi	támogatását	helyezzük	előtérbe.	
2018-ban	a	támogatás	mértéke	1	500	000	forint	volt,	de	az	alap	az	éves	befizetésünknél	
magasabb	összegben,	összesen	2	315	302	forint	értékben	nyújtott	támogatást	annak	a	22	
családnak,	akiknek	pályázatát	pozitívan	bírálta	el.	Ezen	felül	tavaly	karácsonykor	dolgozóink	
körében	is	gyűjtést	rendeztünk,	melynek	köszönhetően	három	rászoruló	intézményt	
támogattunk	fejlesztő	eszközzel	és	játékkal.

Tevékenységünkből	
kifolyólag	fontosnak	
tartjuk,	hogy	
adományokkal,	önkéntes	
munkával	vagy	más	
együttműködéssel	
támogassuk		
az	élelmiszerhiány	
felszámolásáért		
küzdő	szervezeteket,		
és	segítsünk		
az	élelmiszerpazarlás	
megszüntetésében.	
Évek	óta	stratégiai	
szövetségben	állunk	
olyan	országos	
szervezetekkel,	mint		
a	Magyar	Vöröskereszt	és	
a	Magyar	Élelmiszerbank	
Egyesület,	amelyek	
szakmai	hozzáértése	
biztosíték	számunkra,	
hogy	hozzájárulásunk	
a	lehető	legjobb	helyre	
kerül.						

Csóka Noémi
a	Nestlé	
Hungária	vállalati	
kommunikációs	
menedzsere

Cseh Balázs
a	Magyar	
Élelmiszerbank	
Egyesület	elnöke

Nagy-Peidl Adrienn
Közösségi	kapcsolatok	
menedzser-Tesco-
Global	Áruházak	Zrt.



PALACKOK

25%

TÖBBRÉTEGŰ
CSOMAGOLÓFÓLIA
PET ÖSSZETEVŐJE

ÜVEGEK ÉS FÉMDOBOZOK
MŰANYAG FEDELE

GYŰJTŐ-
CSOMAGOLÁSHOZ

HASZNÁLT VÉDŐFÓLIAHÚSKÉSZÍTMÉNYEKHEZ
HASZNÁLT MŰANYAG

TÁLCA

25%

Vállalás: 25% újrahasznosított 
PET palack lesz 2025-re

Vállalás: 25%-a újrahasznosított
PET összetevő lesz 2025-re

Vállalás: 30%-a újrahasznosított
PP lesz 2025-re

Vállalás: 50%-a újrahasznosított
PET lesz 2025-re

Vállalás: 50%-a újrahasznosított
PE lesz 2025-re

50%

30%
50%

NESTLÉ VÁLLALÁSAI AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
MŰANYAG CSOMAGOLÓANYAGOKRA
A VÁLLALAT NÖVELNI FOGJA AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAG CSOMAGOLÓANYAGOK ARÁNYÁT 2025-RE.
AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ALÁBBI CSOMAGOLÓANYAGOKKAL KEZDŐDIK A VÁLLALÁS TELJESÍTÉSE:

* A vállalás teljesítéséhez a helyettesítő nyersanyagok megfelelő minőségű és mennyiségű rendelkezésre állása szükséges.
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Műanyag-felhasználás és újrahasznosítás
 2018-ban egy, a cégcsoport központja által megfogalmazott 
célkitűzéssel a Nestlé vállalta, hogy 2025-re világszerte 100%-ban 
újrafelhasználható vagy újrahasznosítható csomagolóanyagokat 
használ majd. Az Európai Unión belül felhasznált műanyag 
csomagolóanyagainkban 2025-ig az alábbiképpen növeljük majd  
az újrahasznosított műanyag arányát, mellyel hozzájárulunk  
az Európai Bizottság újrahasznosított anyagokra vonatkozó  
önkéntes vállalásához:

Környezeti 
fenntarthatóság 

Célunk, hogy 2030-ra 
tevékenységünk minden környezeti 
hatását teljesen kiküszöböljük. 

Ennek érdekében olyan területeken 
határoztunk meg magunk számára 
teendőket és célszámokat, mint  
a természetes erőforrások 
megfontolt használata, működésünk 
hatékonyságának növelése,  
a klímaváltozásra adott válaszlépések  
és az élelmiszerfelesleg csökkentése. 

A	Nestlénél	világszerte	arra	
törekszünk,	hogy	bolygónk	
egyre	korlátozottabb	mértékben	
rendelkezésre	álló	erőforrásait	
megőrizzük	a	jövő	nemzedékei	
számára.	Feladatunk,	hogy	
működésünket	a	teljes	
értékláncon	fenntartható	
módon	biztosítsuk,	figyelembe	
véve	az	erdők,	a	talaj,		
a	természetes	vizek	és	az	
éghajlati	tényezők	állapotát.	
Ehhez	termékeink	tervezésétől	
kezdve,	gyártásukon		
és	szállítmányozásukon	
keresztül	a	világon	mindenhol,	
így	Magyarországon	is		
a	termékéletút	megközelítést	
használjuk.	

Nem csak újrahasznosítás révén akadályozzuk 
meg, hogy a termékeinkhez használt 
csomagolóanyagok hulladékként kerüljenek vissza 
és halmozódjanak fel környezetünkben. Egyre 
nagyobb szerepet szánunk a biológialiag lebomló 
vagy komposztálható csomagolóanyagoknak, 
melyek előállítását és felhasználását, valamint 
további új csomagolási koncepciókat és 
technológiákat a 2018-ban Lausanne-ban 
létrehozott Nestlé Csomagolástechnikai  
Intézet kutatja és fejleszti.

A használt Nespresso kapszulákat 2017-
től kezdődően, Magyarországon egyedülálló 
módon futárszolgálat segítségével, ingyenesen 
is visszaküldhetik a vásárlók. Az összegyűjtött, 
használt kávékapszulák újrahasznosítását egy 
magyar vállalkozás által fejlesztett speciális 
feldolgozógép végzi, ami az alumíniumkapszulákat 
különválasztja a kávézacctól. A kávézaccot 
a komposztálási folyamat részeként a hazai 
mezőgazdaságban használják fel. Az alumínium 
egyrészt a magyarországi alumíniumgyártás 
során születik újjá, de 2018-ban a világhírű 
Tipton Eyeworks cég dizájnerei egy egyedi 
szemüvegkollekciót is terveztek a Nespresso 
megbízásából, melyek minden kerete 
újrahasznosított kapszulákból készült.  
A szemüvegeket a Nespresso Kazaar, Dharkan,  
Roma és Livanto kapszulák inspirálták.  
Az exkluzív, egyedi tervezésű szemüvegkeretekből 
limitált mennyiség készült, amely kereskedelmi 
forgalomba nem került.

További	részletek	a	kapszulák	újrahasznosításáról		
a	www.nespresso.com/hu	oldalon	találhatóak.

Szerencsi gyárunkban készül a NESQUIK All Natural, mely az első 
újrahasznosítható papírcsomagolású kakaóitalpor. A csomagolás 
az újrahasznosítási folyamatba illeszkedő papírból készül, melynek 
alapanyaga Forest Stewardship Council (FSC) által tanúsított 
fenntartható forrásból származik. Az új papírtasakokat szigorú 
teszteknek vetjük alá, hogy a szállítás és tárolás során biztosítsák  
a NESQUIK kakaópor számára szükséges megfelelő körülményeket.
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Nespresso AAA Program
A	Nespresso	AAA	Sustainable	Quality	
Programnak	köszönhetően	mára	a	teljes	
Nespresso	kávékészlet		93,9	százalékának	
beszerzését	a	környezeti	fenntarthatóság	
elveivel	összhangban	valósítjuk	meg.		
A	kávégazdálkodás	hatékonysága	és		
a	kiváló	minőségű	alapanyagok	biztosítása	
mellett	a	program	jelentős	lépéseket	tett		
a	gazdálkodói	közösségekben	a	nemek	
közti	egyenlőtlenségek	leküzdésében	is.	

További	információt	alapanyagaink	felelős	beszerzéséről		
a	www.nestle.com/csv	oldalon	találhat.

Alapanyagok 
fenntartható forrásból

NESCAFÉ Terv: kávé ellenőrzött forrásból 
A NESCAFÉ Terv a jövő kávétermelését segíti elő, átláthatóvá téve  

a kávé beszerzését, külön figyelmet fordítva a gazdálkodókkal történő 
kapcsolattartásra, munkakörülményeikre és munkajogaikra. Tavaly  
a világ teljes NESCAFÉ készletének 55%-a már bizonyítottan fenntartható 
forrásból származott – a cél ennek a számnak a folyamatos növelése. 
2018-ban elindult a Grown Respectfully program is, mely a NESCAFÉ Terv 
eredményeit, a termelők történeteit osztja meg a fogyasztókkal.

Nestlé Kakaóterv
A Kakaóterv célja, hogy a kakaótermesztés fejlődésének 

elősegítésével és az alapvető emberi jogok biztosításával 
javuljon a gazdálkodók nyereségessége és életminősége, 
gyermeikei pedig oktatásban részesülhessenek.  
Ezzel a Nestlé elkötelezett tagja a világ legnagyobb 
kakaótermesztés és -felhasználás fenntarthatóságára 
törekvő programjának, az UTZ-nek is. Az UTZ tanúsítvánnyal 
rendelkező kakaó felvásárlásával hozzájárulunk a termőföldek 
hosszú távú termékenységének biztosításához, a helyi  
gazdák élet- és munkakörülményeinek javításához, 
megszüntetve ezáltal a gyermekmunkát és elősegítve  
a nemek közti egyenlőség kialakulását. 

A Nestlé szerencsi gyárában közel 20 országba készülnek 
NESQUIK kakaó italporok, melyekhez az alapanyag  
100%-ban UTZ tanúsítvánnyal rendelkező farmokról érkezik. 
Ezek a termékek mind a „Nestlé Cocoa Plan” (Nestlé 
Kakaóterv), valamint az UTZ saját szimbólumával vannak jelölve.

Alapanyagaink	beszerzése		
során	fontos	szempont	
számunkra,	hogy		
a	klímaváltozás	támaszotta	
kihívásokra	válaszolva	hosszú	
távra	biztosítsuk	a	gazdálkodók	
termelékenységét	és		
a	növények	termékenységét.		
Szerencsen	működő	regionális	
kávé-	és	kakaóitalpor-gyártó		
és	-töltő	üzemünkben		
a	Nestlé	globális	vállalásainak	
megfelelően	nagy	hangsúlyt	
fektetünk	arra,	hogy	a	termékek	
előállításához	felhasznált	
alapanyagokat	felelős	és	
fenntartható	módon	működő	
beszállítóktól	szerezzük	be.

Vízgazdálkodás 
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy tovább 

csökkentsük gyáraink és irodáink vízfelhasználását. 
2010 óta szerencsi üzemünkben 53%-kal, diósgyőri 
gyárunkban pedig 29%-kal csökkent a gyártás során 
felhasznált vízmennyiség. Az elmúlt évben  
az 1 tonna termék előállításához használt 
vízmennyiség büki üzemünkben 1,66 m3,  
Szerencsen 0,31 m3, Diósgyőrben pedig 2,37 m3 volt. 

A Nestlé központi vállalásainak megfelelően 
megkezdtük a munkát, hogy felgyorsítsuk felelős 
vízgazdálkodást célzó programunkat.

Üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése

Hazai gyárainkban 2017 óta megújuló 
energiaforrásokat, zöld villamosenergiát 
használunk, így a villamosenergia utáni CO2 
kibocsátás üzemeinkben megszűnt.

A 2018 év végi adatok alapján 2010 óta 
szerencsi gyárunk éves CO2 kibocsátása 72%-kal, 
diósgyőri üzemünké 90%-kal csökkent. 

Büki gyárunk CO2 kibocsátása 2018-ban 
az üzem folyamatos bővülése és a második 
gyártósor beüzemelése miatt arányosan 
emelkedett.


