A Nestlé Magyarországon
Fenntarthatósági és Közös
Értékteremtés összefoglaló 2019

Nestlé. A jobb életminőségért és az egészségesebb jövőért.

Köszöntő

Önök a Nestlé Hungária Közös Értékteremtés összefoglalóját tartják
a kezükben, amely bemutatja, hogy milyen lépéseket tettünk 2019-ben
az egészségesebb táplálkozás, a társadalmi és környezeti fenntarthatóság,
valamint a helyi közösségek érdekében. Amikor jelen kiadványunkat
szerkesztjük, a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben már
minden szükséges higiéniás intézkedést megtettünk gyárainkban,
biztosítjuk a fogyasztók folyamatos ellátását és munkavállalóink anyagi
biztonságát is. Ez a helyzet sok kihívással jár és mindenki részéről nagy
erőfeszítéseket igényel, ugyanakkor ráirányítja figyelmünket azokra az
alapértékekre, amelyek lehetővé teszik, hogy biztonságban és jólétben
éljük mindennapjainkat. Az egészség, a közösségekkel való kapcsolatok
ápolása, az egymásra figyelés, a környezetvédelem, a digitalizáció
nyújtotta lehetőségek és az életünket megkönnyítő innovációk mind
olyan tényezők, amelyek a kezdetektől meghatározó szerepet játszanak
vállalatunk üzletmenetében. Tevékenységünk során arra törekszünk,
hogy a technológiát és a tudományt úgy állítsuk a jobb életminőség,
a fenntarthatóság és a gazdasági jólét szolgálatába, hogy közben nemcsak
részvényeseinknek, de az egész társadalom számára értéket tudjunk
teremteni. Ezt a megközelítést hívjuk Közös Értékteremtésnek
(Creating Shared Value – CSV).

Kedves Olvasók!

Ennek megfelelően folyamatosan lépést tartunk a kor elvárásaival, és
kiemelt figyelmet fordítunk a termékfejlesztés, a termelés és a gyártás
innovációjára. Támogatjuk a közösségek fejlődését, és azon igyekszünk,
hogy környezetünkben a munkavállalók, a partnerek és a közösségek
minél többet profitálhassanak a jelenlétünkből. Mindent megteszünk
azért, hogy megőrizzük bolygónk erőforrásait a következő generációk
számára, és olyan széles körű összefogásokat valósítunk meg, melyek
a társadalmi problémák mielőbbi, hatékony megoldását célozzák.
Bízom abban, hogy a kiadványban bemutatott eredmények, célok és
tervek nemcsak 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.

Közös
értékteremtéssel
a jövőért
Küldetésünk, hogy világszerte egyre több
embernek segítsünk a jobb életminőség és
az egészségesebb jövő megteremtésében.
Ezért a Nestlénél a Közös Értékteremtés
(Creating Shared Value) megközelítés nemcsak
filozófiánk, hanem napi szintű működésünk
alapja is. A részvényeseinken túl az egész
társadalom számára értéket szeretnénk
teremteni; ideértve fogyasztóinkat, a helyi
közösségeket, amelyekben gyárainkkal
és termékeinkkel jelen vagyunk, valamint
környezetünk és bolygónk egészét is.
Tisztában vagyunk vele, hogy hosszú
távon csak akkor lehetünk eredményesek,
ha működésünk etikai, törvényi és üzleti
megfelelőségben, valamint tiszteleten alapuló
kultúrában gyökerezik, és nem sérti mások
jóllétét és jólétét. A kézzelfogható eredmények
érdekében mindenhol – így Magyarországon
is – három olyan területre összpontosítjuk
erőfeszítéseinket, melyeken méretünknek és
alaptevékenységünknek köszönhetően jelentős
befolyással bírunk. Ezeken a területeken
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mentén
hangoltuk össze üzleti tevékenységünket és
társadalmi együttműködésünket, 2030-ig
pedig számszerűen is meghatároztuk az elérni
kívánt eredményt.

Jó olvasást kívánok!
Noszek Péter
Ügyvezető igazgató
Nestlé Hungária Kft.

A kiadvány 100%-ban újrahasznosított papírra készült.
PANTONE 2738 C
C:100
M:87
Y:0
K:2

2

PANTONE Process Blue C
C:100
M:0
Y:0
K:0

További információk
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 ott
található „Creating Shared Value and meeting our
commitments 2019” beszámolóban olvashat.

Az egyénekért és a családokért
Célunk, hogy 2030-ig világszerte
50 millió gyermek egészségesebb életéhez
járuljunk hozzá. Fogyasztóink elvárásait
szem előtt tartva, termékfejlesztéseinknek
köszönhetően Magyarországon is
ízletesebb és egészségesebb választási
lehetőségeket kínálunk. Programjainkkal
kiegyensúlyozottabb életmódra ösztönözzük
a fogyasztóinkat, tovább bővítjük és
formáljuk a táplálkozással kapcsolatos
ismereteiket.

A közösségekért
2030-ra globálisan 30 millió, az üzleti
tevékenységünkhöz közvetlenül
kapcsolódó közösség megélhetésén
szeretnénk javítani. Hazánkban is kiemelt
figyelmet szentelünk a mezőgazdaság- és
a vidékfejlesztésnek, a 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.

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

Azért, hogy a legmagasabb szintű társadalmi és környezeti
fenntarthatósági elvárásoknak is megfeleljünk, a fenti
területeken cégünk a hazai érdekelt felekkel közösen számos
hosszú távú értékteremtő tevékenységet folytat. A következő
oldalakon részletesen is bemutatjuk ezeket.
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Táplálkozási
vállalásaink és
termékfejlesztések

HOZZÁADOTTCUKOR-TARTALMÁT

GYERMEKEKNEK SZÁNT TERMÉKEINK TELJESÉRTÉKŰGABONA-TARTALMÁT
ÉS

Vezető élelmiszeripari
vállalatként nap mint
nap a jobb életminőség
és az egészségesebb
jövő megteremtése
érdekében dolgozunk. Arra
törekszünk, hogy a változó
fogyasztói elvárásoknak
és a legkorszerűbb
táplálkozástudományi
irányelveknek megfelelően
a családok és az egyének
ízletesebb, finomabb,
tápanyagban gazdagabb
termékeket vásárolhassanak.
Programjainkkal kiegyensúlyozottabb életmódra
ösztönözzük az embereket,
tovább bővítjük és formáljuk
a táplálkozással kapcsolatos
ismereteiket.
Ma Magyarországon a termékeink tízből
kilenc háztartásban megtalálhatók.
Annak érdekében, hogy a magyar
családok egészségesebb táplálkozását
és kiegyensúlyozottabb életmódját
előmozdítsuk, 10+1 olyan vállalást tettünk,
melyet munkánk során szem előtt tartunk.
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ÁSVÁNYIANYAG- ÉS VITAMIN-ÖSSZETÉTELÜKET

ÉS FOGYASZTÁSI IGÉNNYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

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

REKLÁMOZUNK

Nestlé innováció:
Már nem kell hozzáadott cukor
az étcsokoládé előállításához
2019-ben finomított cukor hozzáadása nélkül,
kizárólag a kakaógyümölcsben található
kakaóbabból és gyümölcshúsból készült
egyedi csokoládéval jelentünk meg a piacon:
olyan természetes eljárást fejlesztettünk ki,
amellyel a kakaógyümölcsből kinyert kocsonyás
gyümölcshús úgy használható fel a csokoládégyártásnál, hogy az ne menjen az íz, a textúra és
a minőség rovására. A szabadalmazott
innovációnak köszönhetően a teljes kakaógyümölcs felhasználásával, hozzáadott cukor
nélkül is kiváló ízű étcsokoládé-massza
készíthető. Az első terméket 2019-ben a KITKAT
CHOCOLATORY hálózatán keresztül Japánban
dobtuk piacra, de a bevezetést a közeljövőben
a világ más országaiban további termékek követik.

Új formavilágú SMARTIES®
alacsonyabb cukortartalommal

Csökkentett cukortartalmú gabonapelyhek – innovatív megoldás,
hogy kevesebb cukorral is ugyanolyan édesnek érezzük a terméket
Gyermekeknek szánt gabonapelyheink hozzáadottcukor-tartalma
2013 óta átlagosan 23 százalékkal csökkent. A NESQUIK® Alphabet
gabonapelyhünk például a piacon forgalomban lévő csokis és kakaós
gyerek-gabonapelyhek átlagos cukortartalmához viszonyítva minimum
30 százalékkal kevesebb cukrot tartalmaz. A puffasztott gabonapelyheink
esetén alkalmazott cukorcsökkentési technikánk alapja, hogy a pehely
belső része csak minimális mennyiségben tartalmaz hozzáadott cukrot,
miközben a külső felszínen lévő cukortartalmat meghagyjuk. Így a
termék fogyasztásakor a nyelvünkön található ízlelőbimbók továbbra is
az édes bevonattal találkoznak először, a terméket pedig a csökkentett
cukortartalom ellenére is ugyanolyan édesnek érezzük.

Megjelentek a diósgyőri gyárunkban
készült, teljesen egyedi formavilágú ünnepi
– karácsonyi és húsvéti – SMARTIES®
csokifigurák. Ikonikus szivárványszínű
édességünk új formát kapott, és drazsé
alakú csokiformákba töltve került
a boltok polcaira. A formai megújuláson túl
továbbfejlesztettük az édesség receptúráját
is, és 8 százalékkal csökkentettük
a csokoládémassza cukortartalmát.

Továbbfejlesztett NESQUIK®-kínálat – természetes összetevők,
csökkentett cukortartalom
2019-ben a világon elsőként Magyarországon mutattuk be a hozzáadott cukor
nélkül készült NESQUIK® All Natural Zero kakaóitalport. A 100 százalékban
természetes összetevőkből készült kakaóitalporunkhoz etikus forrásból
származó, nyugat-afrikai kakaóport használunk. Az egyadagos, teljes
mértékben újrahasznosítható papírtasakok praktikus használatot
tesznek lehetővé, és újabb lépést jelentenek cégünk környezetvédelmi
célkitűzéseinek megvalósításában. Ezen kívül bemutattuk a háromféle
ízben elérhető NESQUIK® All Natural zabkását is, amely 100 százalékban
természetes összetevőkkel, teljes értékű gabonával készül.
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Starbucks kávéélmény az otthonunkban –
Megérkeztek a polcokra a STARBUCKS AT HOME®-termékek
2019-ben Magyarországon is elérhetővé váltak a Nestlé STARBUCKS
AT HOME® termékek. A két vállalat egy olyan közös termékportfóliót
hozott létre, amellyel a jól ismert életérzés átléphet a kávéházak
világának küszöbén, és beköltözhet az otthonokba, irodákba.
A különböző kávéfogyasztási szokásoknak és kedvelt elkészítési
módoknak megfelelve a portfólióban itthon háromfajta Starbucks
kávé kerül a kiskereskedelem polcaira: NESPRESSO®- és NESCAFÉ®
Dolce Gusto®-kompatibilis kávékapszulák, illetve szemes kávék.
Az új márka bevezetésének köszönhetően világszerte megerősítettük
kávépiaci pozíciónkat, hiszen a NESCAFÉ®, a NESCAFÉ® Dolce
Gusto® és a NESPRESSO® mellett az amerikai márkaóriás otthoni
termékportfóliójának disztribúciójáért is felelünk.

Nestlé Health Science:
Táplálkozástudomány az egészség
szolgálatában

Organikus, alacsony cukortartamú és
magnéziummal dúsított kávékülönlegességek
A NESCAFÉ® Gold Organic gondosan válogatott, 100% bio
Arabica kávészemekből készül, ennek köszönheti frissítő
és kristálytiszta karakterét.
A RICORÉ® jellegzetesen lágy, selymes, enyhén édes íze
miatt közkedvelt. Hozzáadottmagnézium-tartalmának
köszönhetően tejjel elkészítve hozzájárul a fáradtság
és a kifáradás csökkentéséhez, illetve az idegrendszer
megfelelő működéséhez. Mérsékelt koffeintartalma miatt jó
választás lehet mindenkinek, aki törekszik a kávéból történő
koffeinbevitel csökkentésére, cikóriatartalma révén pedig
rostforrásként szolgál.
A NESCAFÉ® 3in1 classic termékek cukortartalmát a
régi receptúrához képest 9,5 százalékkal csökkentettük,
illetve tovább bővítettük a NESCAFÉ® Dolce Gusto
termőhelyszelektált, organikus kávékapszula-kollekcióját is.
A NESCAFÉ® fenntarthatósági programjáról, a Grown Respectfully
kezdeményezésről a 23. oldalon olvashat.
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A Nestlé 2011-ben alapított
üzletága, a Nestlé Health Science
a táplálkozástudományi szektor
nemzetközileg elismert, vezető
szereplője, melyet működése során
fáradhatatlanul motivál a kíváncsiság:
a táplálkozás szerepét kutatja
az egyes betegségek kezelésében és
az egészség megőrzésében.
Táplálkozási terápiát segítő termékeink
számos egészségügyi területet
céloznak meg, köztük az anyagcsere
veleszületett hibáit, az elhízást,
az egészséges öregedést, valamint
bél- és emésztőrendszer egészségét.
– 2018-ban útjára indult
Morzsacsaták Facebook-oldalunk,
ahol hasznos életmódtanácsokkal
és receptekkel segítjük a PKU-s
és fehérjeszegény diétát követők
mindennapjait.
– OptiFibre® speciális gyógyászati
célra szánt élelmiszerünk pedig
a világ több mint 30 országában
sikerrel segít nap mint a nap
az emésztési problémák
kezelésében, illetve a napi
rostbevitel támogatásában.*
* Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Orvosi
ellenőrzés mellett alkalmazható. Gyermekeknek
3 éves kortól adható. Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazható.

Mérföldkő
a csecsemőtáplálásban

A HMO (anyatej-oligoszacharidok)
szerepének megismerése 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.

A Nestlé 150 éve
az édesanyák partnere

Egy nemzetközi vizsgálat tanulsága
szerint egy anyának két főállású
tevékenysége van, ha minden
munkahelyi és családi feladatát elvégzi.
A Nestlé több mint 150 éve partnere
az édesanyáknak: a vállalat története
is egy tehéntejből és búzalisztből
kifejlesztett csecsemőtápszerrel
kezdődött, amely a 19. század második
felében jelentősen hozzájárult a
csecsemőhalandóság csökkentéséhez.
Termékeink fejlesztésénél azóta is
folyamatosan arra törekszünk, hogy
továbbra is megkönnyítsük a szülők
dolgát: kiváló minőségű termékeinkkel
támogatjuk a kiegyensúlyozott
táplálkozást, azzal pedig, hogy
termékeink könnyen elkészíthetők,
segítjük az édesanyákat abban, hogy
több időt tölthessenek a családjukkal.
2019-ben anyák napja alkalmából egy
különleges kisfilmmel méltattuk az
édesanyák mindennapi helytállását,
illetve Pimasz úrral közösen egy olyan
live hack videót készítettünk, amelyben
a népszerű műsorvezető becsatlakozott
az RTL Klub Konyhafőnök című
adásába, és a show-val párhuzamosan
MAGGI® chilis babot főzött –
bebizonyítva, hogy pár perc alatt is
lehet ízletes ételt készíteni.

Így Teljes az Élet életmódweboldalunk
Így Teljes az Élet weboldalunk célja, hogy gyakorlati tippekkel,
receptekkel, praktikákkal, játékokkal, promóciókkal és változatos
témákkal dobja fel a mindennapokat. A látogatók inspirációt
meríthetnek az egészséges életmódtól kezdve a családi
programajánlókon át egészen az otthoni kreatív időtöltésig
mindenhez. 2019-ben összesen 2,18 millió kattintás érkezett
a www.igyteljesazelet.hu weboldalunkra – 1,17 millió egyedi
felhasználótól. Látogatóink közel 60 százaléka 25–44 év közötti.
Az év során több mint 240 új tartalom jelent meg az oldalon,
melynek több mint a fele a táplálkozás témakörét erősítette.

* 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.
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Nestlé az
Egészségesebb
Gyerekekért

GYERE® – Gyermekek Egészsége Program

A gyermekek egészséges
életmódra és változatos, helyes
táplálkozásra nevelése az egyik
legfontosabb feladatunk.
A globálisan működő Nestlé
az Egészségesebb Gyerekekért
programunkat (Nestlé for
Healthier Kids) azzal a céllal
indítottuk el 2018-ban, hogy
2030-ig 50 millió gyerek életét
tegyük egészségesebbé.
Azóta termékfejlesztéssel,
oktatóprogramokkal és innovatív
megoldásokkal segítjük
a szülőket és gondviselőket
ennek megvalósításában,
a gyermekek táplálékbeviteli
felméréseit pedig mind
a 4–10 éves, mind a 0–3 éves
korosztályban támogattuk.

Pantone
Red: 199
green: 354

A három éven keresztül futó életmódprogram után Szerencsen
júniusban a GYERE® (Gyermekek Egészsége Program) első kiegészítő,
fenntartó éve is véget ért. A szakmai szervezet a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége (MDOSZ) által létrehozott és a Nestlé támogatásával
megvalósított kezdeményezés első három évében (2015 és 2018 között)
2200, az első fenntartó évben további 700 gyermeket ruházott fel egészséges
táplálkozásról szóló ismeretekkel. A hosszabbításnak köszönhetően a Bolyai
János Katolikus Általános Iskola, valamint a Szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei olyan egészségfejlesztési témákról tanulhattak, mint
az élelmiszer-higiénia, a táplálkozással összefüggő pszichés tényezők, az
élelmiszer-pazarlás vagy a tudatos bevásárlás fontossága. Tavaly a sikeres
szerencsi programmal párhuzamosan Diósgyőrben is elindítottuk az MDOSZ
GYERE® programját, ahol összesen 3000 fiatalt értünk el.

Online kampányok
A kiegyensúlyozott táplálkozás előremozdítása
érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeink
receptúráját: a só-, a telítettzsírsav- és
cukortartalom csökkentése mellett fontosnak
tartjuk a teljes értékű gabonák, vitaminok,
ásványi anyagok használatát. Tevékenységünkkel
igyekszünk segíteni abban, hogy minél több
család elsajátíthassa a kiegyensúlyozott
táplálkozás alapjait, így az kicsik és nagyok
életének része lehessen. Így Teljes az Élet
életmódoldalunkon a tájékoztató anyagok mellett
recepteket és életmódtippeket is megosztunk.
A Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért globális
social media kampány hazai adoptációjában
egészséges életmódról szóló üzeneteinkkel több
mint 1 millió magyar fogyasztót értünk el.

Food4Talk konferencia 2019
A Food4Talk konferencián immár negyedik
alkalommal láttuk vendégül az ország
legjelentősebb egészségügyi döntéshozóit.
A rendezvényen Kubányi Jolán, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke
tartott előadást a diósgyőri GYERE® program
eddigi eredményeiről és jövőjéről, Aidan
Makwana, a Nestlé Research Center kutatója
a gyerekek táplálkozással kapcsolatos
szokásainak változásáról beszélt, majd
kutatásvezetőnk, Mutschler Ágnes
a Nestlé Hungária 4–10 éves gyerekek
életmódját vizsgáló kutatás folytatásáról
tartott beszámolót. A rendezvényhez
kapcsolódóan megalapítottuk a Nestlével
az Egészségesebb Gyerekekért díjat is,
amit elsőként Kubányi Jolánnak, az MDOSZ
elnökének adott át ügyvezető igazgatónk.
A konferencia résztvevői megkóstolhatták
a világszenzációnak számító, hozzáadott
cukor nélkül készült NESQUIK® All Natural
kakaóitalporból készített kakaót és a 100 százalékban növényi alapú Incredible Burgert.

®

CMYK
Red: 0-100-62-0
green: 80-0-90-0

RGB
Red: 227-0-67
green: 23-163-69

SPAR Maraton® támogatás –
Nestlé Családi Futás program
A Nestlé Hungária a budapesti SPAR Maraton rendszeres
támogatója és résztvevője. A rendezvény részeként meghirdetett
500 méteres Nestlé Családi Futás kiváló lehetőséget biztosít arra,
hogy a gyerekek átéljék az első futóverseny élményét, és kedvet
kapjanak a mozgáshoz. A jóleső közös mozgás mellett a Nestlé
sátor 2019-ben ®is érdekes táplálkozással kapcsolatos tudnivalókkal,
játékokkal és ajándékokkal várta a résztvevőket.

A Nestlé-dolgozók gyermekei Junior
Egészségesebb Jövőért Szakértők
Az őszi szünet első napjaiban újra vendégül láttuk a
központi iroda dolgozóinak gyermekeit egy egész napos
programra, ahol az érdeklődő nebulók a kiegyensúlyozott
táplálkozásról és a mozgás fontosságáról, sőt, idén
először a fenntartható hulladékkezelésről is sokat
tanulhattak. A résztvevők a nap végére mind kiérdemelték
a Nestlé Junior Egészségesebb Jövőért Szakértője címet.
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A Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért programról
további részleteket itt olvashat:
www.nestle.hu/egeszsegesebb-gyerekekert
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Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
A Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
programunk célja, hogy
valós munkatapasztalatot
és hasznos továbbképzést
nyújtson a pályakezdő
fiataloknak. Az élelmiszeripar
meghatározó szereplőjeként
és munkáltatóként egyaránt
fontosnak tartjuk, hogy
foglalkozzunk a fiatalok
foglalkoztatásának
problémájával, a tehetségek
bevonzásával, és hogy
innovatív megoldásokat
kínáljunk a szaktudás
megszerzéséhez. A program
keretében Magyarországon
is azért dolgozunk, hogy
megfelelő tudással és releváns
tapasztalattal készítsük fel
a fiatalokat a munka világára.

Duális szakképzés Szerencsen
A Nestlénél fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a lehető legkönnyebben
és leghatékonyabban tudjanak beilleszkedni a munka világába, és
olyan szakmai tapasztalatokkal bővítsék elméleti tudásukat, melyek
hozzájárulnak egy sikeres karrier elindításához. 2018-ban Szerencs város
polgármesterének támogatásával három szerencsi vállalkozás, a Nestlé
Hungária Kft., a Szerencsi Bonbon Kft., valamint a Halász Produkt Kft.
fogott össze, hogy megszervezzék az édesipari duális szakképzést.
A tervek szerint a következő 5–10 évben körülbelül 300 fiatal szerezhet
majd középfokú végzettséget, a három édesipari cég pedig az itt végzett
szakemberek közel 80 százalékát tudná alkalmazni a nyugdíjba vonuló
vagy egyéb okból távozó munkavállalóik pótlására. Hogy megünnepeljük
az elért eredményeket, az első évfordulón meghívtuk a Nestlé szerencsi
üzemébe azt a tizennyolc fiatalt, akik 2019-ben kezdték meg a képzést.

Stratégiai együttműködés a Nestlé és a Szent István Egyetem között

METUNEST Hackathon

A Nestlé Hungária és a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi
Kara között 2016-ban indult együttműködés az azt követő három
évben komoly sikereket ért el, így ezt tavaly egy újabb stratégiai
megállapodással egészítettük ki. A Nestlé és az egyetem közös
kurzusán az első három évben közel 90 hallgató vett részt – az új
megállapodásnak köszönhetően a következő öt évben ez a szám akár
150 főre is emelkedhet. Az eddigi együttműködésen felül a jövőben
több projektfeladat megoldásába vonjuk be a hallgatókat, gyakorlati
helyet biztosítunk számukra, szakembereink pedig előadóként és
az államvizsga-bizottságok tagjaiként segítik az egyetem oktatási
tevékenységét. Ezen kívül előadásokkal, üzemlátogatásokkal, vezetőink
melletti tapasztalatszerzési lehetőséggel is támogatjuk a szakma iránt
érdeklődők munkáját, de segítjük a közösségi terek kialakítását és
az egyetemi rendezvények sikeres lebonyolítását is. A Szent István
Egyetemen sor került az új Nestlé Mini Bisztró átadására is, amely
elérhető étkezési lehetőséget kínál a hallgatók számára a campuson.

A Budapesti Metropolitan Egyetemmel együttműködve
2019-ben rendeztük meg az első METUNEST Hackathon
ötletversenyt, ahol a hallgatókból álló csapatoknak
egy általuk választott üzleti kihívásra kellett stratégiát
kidolgozniuk. Az egyetemisták a közös munka során
belekóstolhattak egy startup indulásának a hangulatába:
az üzleti ötlet „kipattanásától” kezdve a kivitelezésen
át a befektetők megnyeréséig számos feladatban
kipróbálhatták magukat. A nap folyamán tapasztalt
mentorok segítették munkájukat, hogy olyan üzletileg is
értékes projekteket hozhassanak létre, melyeket a verseny
végén szakemberek előtt is prezentálhattak.

Egyetemi Nagykövet és
Egy hét a Nestlé vezetői között programok
Toborzási programunk 2018 óta három különböző
egyetemen – a Szent István Egyetemen, a Budapesti
Gazdasági Egyetemen (BGE) és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) – működik. Ezekben
az intézményekben minden évben kiválasztunk egy-egy
hallgatót, aki az adott tanévben cégünk képviselője lesz.
A Szent István Egyetem Deák Tibor Szakkolégiumával
közösen 2019-ben elindítottuk az Egy hét a Nestlé vezetői
között elnevezésű manager shadowing kezdeményezést is.
A program célja, hogy a diákokat bevonja vállalatunk életébe,
és hogy a hallgatók közelebbről is megismerhessék a Nestlét
mint munkáltatót, és valós tapasztalatokat szerezhessenek
egy nagyvállalat működéséről, illetve irányításáról.
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Innovációs Díj a Debreceni Egyetemtől
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara Szakály
Sándor Innovációs Díjjal tüntette ki dr. Tompa Gábort,
a Nestlé Hungária vállalati kommunikációs és közkapcsolati
igazgatóját. A díjat az egyetem az élelmiszer-innováció
területén kimagasló eredményeket elérő személyeknek
vagy társaságoknak adja át. 2019-ben erre a Debreceni
Táplálkozásmarketing Konferencián került sor.
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Gyárak,
beszállítók
és helyi
közösségek

PURINA
a társadalomban
Több mint 85 év
tapasztalatával a hátunk
mögött szakértői szinten
ismerjük a kisállatok
tápanyagszükségletét.
A Nestlé PURINA®-nál olyan
receptúrák kifejlesztésén
dolgozunk, amelyek
ízletességük mellett
az állatok egészségének és
jóllétének egyaránt a javát
szolgálják. Pets at Work
programunkkal támogatjuk
az állatbarát munkahelyek
létrejöttét, immár nemcsak
a Nestlénél, hanem más
cégeknél, partnereknél is.

Pets at Work
Úgy gondoljuk, hogy a kisállatok szorosan összetartoznak a gazdájukkal,
ezért 2018-ban elindítottuk az állatbarát munkahelyek létrejöttét
támogató programunkat. A Pets at Work alapötlete mögött álló kutatások
bebizonyították, hogy a házikedvencek jelenléte pozitívan hat a munkahelyi
teljesítményünkre, növeli a kreatív energiákat és a produktivitást,
valamint nyitottá és szociálisabbá tesz. Éppen ezért az állatok világnapja
alkalmából a sikeres próbaidőszakot követően szabályzat formájában is
engedélyeztük, hogy a gazdik behozzák kutyájukat a központi irodába.
Emellett összeállítottunk egy segédanyagot, amely minden szükséges
tippet és tudnivalót tartalmaz az állatbarát munkahelyek megteremtésére
vonatkozóan, így más cégek is alkalmazhatják azt.

Támogatás a HEROSZ Állatotthon számára
A PURINA® 2011 óta a HEROSZ budapesti állatotthon kiemelt
együttműködő partnerévé vált. A közös program létrehozásával
elsődleges szándékunk az állatvédelmi munka javítása és
az állatmenhely támogatása volt. A HEROSZ-szal közösen azt
a célt tűztük ki, hogy az együttműködés során minden
lehetséges módon felhívjuk a figyelmet a felelősségteljes
állattartás fontosságára. 2019-ben összesen 48 tonna tápot
adományoztunk a menhelynek, közel 12 millió forint értékben.
Tevékenységünkről további részleteket a www.purina.hu oldalon olvashat.
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A Nestlé Hungária a legnagyobb svájci munkáltató és
befektető Magyarországon.
Három gyárunkban, budapesti
központunkban és értékesítési
csapatunkban összesen
több mint 2400 embert
foglalkoztatunk. Regionális
gyártókapacitásainknak,
a gyártástechnológiáknak,
illetve a hazai termékfejlesztéseknek köszönhetően
termelőüzemeinknek a Nestlé
cégcsoporton belül is kiemelt
szerepük van.
Világszerte több mint negyven
országba szállítunk Nestléterméket Magyarországról,
gyáraink termelésének
80–90 százaléka kifejezetten
exportra készül. A hazai
üzemeinkben előállított
termékeket a helyi fogyasztói
igényekhez, valamint
az étkezési kultúrákhoz
igazodva fejlesztjük ki.

Szerencs
A szerencsi üzem közel harminc éve, 1991 óta tartozik cégcsoportunkhoz, és évek óta ez a gyár a Nestlé közép-európai
regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme, amely
közel harminc országot lát el itt készülő termékekkel. Szerencsen
készül többek között húsz ország piacára a NESQUIK® OptiStart
és a NESQUIK® All Natural termékünk, illetve ebben a gyárban
fejlesztettük ki 2002-ben az európai piac számára a NESCAFÉ®
3in1 termékeket, melyeket azóta is itt gyártunk.

A szerencsi gyár számokban

12%
42 000
6
~600
~30
-kal

milliárd

nőtt a gyár kapacitása az új
beruházásoknak köszönhetően
elérhető kibocsátás
tonna éves szinten
forintnyi beruházást
valósítottunk meg
az üzemben 2011 óta
kollégát
foglalkoztatunk
országot látunk el
itt készülő termékeinkkel
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Bük

Diósgyőri

A cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai
központja, a büki PURINA® gyár 2018-ban ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját. A 2017-ben – cégünk
magyarországi történetének legnagyobb, 20 milliárd forintos
beruházásával – megvalósított fejlesztés révén a büki üzem lett
a Nestlé egyik legnagyobb állateledelgyára Európában.

A diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges figurák gyártására
specializálódott üzeme a világon, ahonnan több mint húsz országba
szállítunk húsvéti és karácsonyi termékeket. A termékpaletta 160 különböző
tételből áll, amelyek tizenegy márkanéven kerülnek a boltok polcaira.
A tavalyi évet a megújult receptúra (8 százalékkal kevesebb cukor és
kétszer több protein) alapján készülő SMARTIES® márka uralta: a teljes
gyártási mennyiség 55 százalékát ez a termék tette ki. A Diósgyőrben
készülő édességek több mint 80 százaléka külföldi piacokra készült,
az üzem exportjának mennyisége 2019-ben 8 százalékkal növekedett.

Aratóünnep 2019
A 2019-es büki aratófesztivál alkalmából
robotizált állateledelgyárunkban vendégül
láttuk dr. Nagy István agrárminisztert.
A látogatás során a miniszter kulcsfontosságúnak nevezte az automatizációt és
a digitális megoldások térnyerését a magyar
mezőgazdaság felzárkóztatása kapcsán. Büki
üzemünkben világviszonylatban is egyedülálló
technológiával több mint 40 robot teljesít
szolgálatot. Ennek köszönhetően naponta
több millió adag állateledelt állítunk elő.
2019-ben első alkalommal a Nestlé
aratócsapata is részt vett a hagyományőrző
aratóünnepen, mely Bük város egyik
legfontosabb rendezvénye.

Modern Gyárak Éjszakája Bükön
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
immár harmadik alkalommal rendezte meg
a Modern Gyárak Éjszakája programot,
amelyen a lakosság is bepillantást nyerhet
hazai okosgyárak és nemzetközileg is
versenyképes ipari üzemek mindennapi
működésébe. Az előző évhez képest
megduplázódott a kapuit kitáró, mai
technológiákat alkalmazó üzemek száma,
és 2019-ben büki gyárunk is csatlakozott
a programhoz.

A büki gyár számokban
főre emelkedett az üzemben
foglalkoztatott munkavállóink
száma, a folyamatos
beruházásoknak köszönhetően

~1000

A diósgyőri gyár számokban

200 000
90%

exportáljuk: a gyárból
mindennap több mint
50 kamionnyi állateledel indul
útnak a világ 47 országába.

80%

feletti a beszállítók között
a magyarországi vállalatok aránya

-át
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Forrás: IFKA

feldolgozott élelmiszeripari
terméket állítunk elő
tonna
éves szinten

293

féle üreges csokoládéfigurát
készítünk, melyeket több
mint 20 országban forgalmazunk

120
2,5
> 400
millió

darab figura az üzem éves
termelése, ami megközelíti
a 4100 tonnát

milliárd

forintnyi beruházást
valósítottunk meg 2011 óta
kollégát
foglalkoztatunk
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Magyar beszállítók
Beszállítóink többsége magyar
vállalkozás. Közel 1180 hazai kisés középvállalat szállít árut és nyújt
szolgáltatást a Nestlé Hungáriának
és globális hálózatunknak egyaránt,
éves szinten 54 milliárd forintot
meghaladó értékben. Kiemelt
fontosságúnak tartjuk a magyar
beszállítók nemzetközi kapcsolatainak építését, hiszen
ez versenyképességüket és
hatékonyságukat is növeli. Állandó
partnereinket RSA (Responsible
Sourcing Audit), azaz felelős
beszerzés szempontjából is
auditáljuk.

Magyar gabona
A büki gyár 2019-ben közel 138 000 tonna alapanyagot
vásárolt a termeléséhez, melynek 56 százaléka (78 000 tonna)
hazai forrásból érkezett. Az állateledelgyár jelentős
mennyiségű búzát, kukoricát és más gabonaipari
termékeket vásárol közvetlenül magyar gazdáktól és
vállalatoktól, valamint sok fagyasztott húsipari alapanyag is
érkezett ide magyar vágóhidakról. A büki gyár kiszolgálásán
túl a magyar beszállító partnerek közel 21 000 tonna
magyar alapanyagot exportáltak a Nestlé Purina külföldi
állateledelgyáraiba 2019-ben.

Cukor magyar cukorrépából
Szerencsi gyárunkban 70 százalékban hazai
cukorrépából előállított cukrot használunk.
Beszállító partnerünk az előző tíz évben
közel 125 000 tonna kristálycukrot szállított
az üzembe. 2019-ben ez a szám 14 000 tonna
volt, de magyar partnerünk állandó
beszállítója globális hálózatunknak is.

Hazai termelők
A diósgyőri gyár aszalt sárgabarackot
vásárol hazai termelőktől. A gyümölcs
a sárgabarackos-kekszes üreges figurák
masszájába kerül.
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Adományozás,
támogatás
Vezető élelmiszeripari vállalatként
fontosnak tartjuk, hogy
támogassuk az élelmiszerhiány
felszámolásáért küzdő
szervezeteket, hozzájáruljunk
az élelmiszer-pazarlás
megszüntetéséhez, valamint
hogy adományainkkal segítsük
a leginkább rászorulókat.
Stratégiai szövetségünk a Magyar
Vöröskereszttel és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel
több mint egy évtizede tart.
Partnereink hozzáértése
a biztosíték számunkra, hogy
hozzájárulásunk a lehető legjobb
helyre kerül.

Vöröskereszt – Nestlé Alap
A 2008-ban létrehozott nyílt végű jótékonysági alappal tartósan
beteg 0–18 éves korú gyerekek és fiatalok gyógykezeléssel
kapcsolatos kiadásainak támogatását, egészségi állapotuk javítását
tűztük ki célul. Olyan családokat segítünk, akikre a gyermek
betegségével kapcsolatban felmerülő költségek komoly anyagi
terhet rónak, és ez nem egyszer az ellehetetlenülés határára sodorja
őket. 2019-ben 1,5 millió forinttal összesen tíz kiskorú családjának
tudtunk érdemi segítséget nyújtani. Ez az összeg terápiás kezelések
és lakáskorszerűsítések megvalósításában, valamint tisztítószerek és
gyógyszerek beszerzésében tudott segíteni.

Hétcsoda Élménytábor és Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által szervezett Hétcsoda
Élménytáborban minden évben hatvan sajátos nevelési igényű,
hátrányos helyzetű gyerek nyaralhat Balatongyörökön. 2019-ben is
a résztvevők reggelijéhez járultunk hozzá termékeinkkel.
Szintén termékadománnyal támogattuk a Balatoni Elsősegélynyújtó
Szolgálat fenntartását. A szolgálat a nyári szezon alatt közel
háromszáz fiatal, képzett önkéntes segítségével tizenkilenc
Balaton melletti strandon működött közre abban, hogy a nyaralók
biztonságosan pihenhessenek.

Magyar Élelmiszerbank
A Nestlé 2008 óta stratégiai partnerként segíti a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület munkáját. 2019-ben közel 40 millió forint
értékben adományoztunk termékeket az Élelmiszerbank számára.
2019 őszén ismét megszerveztük a Nestlé, a Tesco és
az Élelmiszerbank közös promócióját, hogy a vásárlók
segítségével közösen támogassuk a rászoruló családokat és
az élelmiszer-pazarlás elleni harcot. A jótékonysági akció ideje alatt
a Tesco hipermarketekben megvásárolt Nestlé termékek árából
1 százalékot ajánlottunk fel az Élelmiszerbank működési
költségeinek támogatására. Az áruházlánc ezt az összeget
megduplázta, így a felajánlásnak köszönhetően összesen
8 100 000 forintot gyűjtöttünk össze. Az összeg felhasználásával
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közel 145 000, a partnerei által
adományozott élelmiszerekből álló csomagot tudott eljuttatni
a rászorulóknak.

Élelmezési világnap
Az élelmezési világnap alkalmából tavaly is rekordmennyiségű
élelmiszer-adománnyal megrakott kamionok haladtak át Budapest
belvárosán. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Adománykonvoja
az éhezésre és a szegénységre, valamint az élelmiszer-pazarlás
elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet. Az Adománykonvojhoz
az Élelmiszerbank kiemelt partnereként mi is csatlakoztunk.
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Környezeti
fenntarthatóság
Természeti erőforrásaink védelme
mindannyiunk közös feladata.
Az előző években olyan célokat
tűztünk ki, melyek segítségével
lehetővé válik ezen erőforrások
fenntartható használata és
megóvása, a klímaváltozás
kezelése, az élelmiszer-pazarlás
és a hulladéktermelés
csökkentése, valamint vizeink
védelme. Fő célunk, hogy
semlegesítsük működésünk
környezetre gyakorolt hatását.

Globális vállalások
A Nestlé bejelentette, hogy 2050-ig teljesen semlegesíti üvegházhatású
gázkibocsátását, amivel a párizsi egyezmény legambiciózusabb célját,
a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra szorítását támogatja. Ennek
érdekében fokozzuk az éghajlatváltozással kapcsolatos erőfeszítéseinket,
melyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló
egy évtizedes munkára épülnek. Vezető szerepet kívánunk betölteni
az éghajlatváltozás kezelésében, és a következő két évben az 1,5 °C-os
korláttal összhangban álló, köztes célokat is megfogalmazó, határidőhöz
kötött tervet határozunk meg. Évente áttekintjük az elért eredményeket,
és azok alapján biztosítjuk, hogy azon az úton haladjunk tovább, amely
vállalásaink teljesítéséhez vezet. A 2050-ig kitűzött célok eléréséhez több
olyan termékkel jelenünk meg a piacon, melyeknek kisebb a környezeti
lábnyoma, több szénmegkötést célzó mezőgazdasági kezdeményezést
támogatunk, valamint célunk, hogy gyárainkban, raktárainkban,
logisztikai egységeinkben és irodáinkban 100 százalékban megújuló
villamosenergiát használjunk.

Víztisztító berendezések és ivókulacsok
Annak érdekében, hogy csökkentsük műanyag-felhasználásunkat, 2019-ben víztisztító
berendezéseket helyeztünk el a budapesti iroda közös területein, és többször használható
kulacsokat biztosítunk minden olyan kollégának, aki tenni szeretne környezetünk
megóvásáért. Az új víztisztító berendezéseknek és a palackhasználat ösztönzésének
köszönhetően már fél év alatt sikerült jelentősen csökkenteni a PET-palackfelhasználásunkat: ez 2018-hoz képest 35 százalékkal kevesebb PET-palackot jelent.
Italautomatáinknál gyárainkban is elérhető a pohár nélküli opció, kollégáink bögréket
vagy saját poharakat használnak, így is csökkentve a műanyag-felhasználást.

Nestlé Csomagolástechnikai Intézet
Elkötelezetten törekszünk az újrahasznosítási lehetőségek
bővítésére, de tudjuk, hogy a 100 százalékos újrahasznosíthatóság
sem elég a műanyaghulladék-válság leküzdésére. Új irányokat
keresünk, és eltökélten vizsgáljuk a csomagolásainkat érintő
komplex kihívás megoldásának valamennyi lehetőségét.
Ezért 2019-ben megnyitottuk az élelmiszeriparban egyedülálló
Nestlé Csomagolástechnikai Intézetet, ahol olyan technológiai
kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az újratölthető és újrahasználható csomagolás, az egyszerűsített és újrahasznosított
csomagolóanyagok, a nagy teljesítményű nem-áteresztő papírok
vagy a komposztálható és biológiailag lebomló csomagolások
témaköreit érintik.
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Fenntartható csomagolások
2020 és 2025 között világszerte minden termékünk csomagolásából eltávolítjuk
a nem vagy csak nehezen újrahasznosítható alapanyagokat. Ezzel a lépéssel egy
időben alternatív csomagolóanyagokat vezetünk be termékportfóliónkba.
Első lépéseink:
– A szerencsi gyártósorunkon készülnek az első újrahasznosítható
papírtasakban forgalmazott NESQUIK® All Natural termékek.
– 2019-től folyamatosan lecseréljük a termékeinkhez mellékelt műanyag
szívószálakat. Ezeket alternatív anyagokkal, például papírral helyettesítjük.
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A fenntarthatóságról
számokban

Fókuszban az edukáció:
Újrahasznosítási kisokos
Fogyasztóknak szóló, egyszerűen és közérthetően
megfogalmazott Újrahasznosítási kisokost
készítettünk a HUMUSZ Szövetség szakmai
támogatásával. A kiadvány célja, hogy támogassa
a magyar hulladék-újrahasznosítási rendszer
működését, és hasznos, gyakorlati tanácsokkal
segítse az emberek mindennapi hulladékkezelési
gyakorlatát. Az Újrahasznosítási kisokos fontos
lépés abban, hogy támogassuk a fogyasztók
téma iránti elköteleződését, hiszen az alternatív
csomagolási megoldások fejlesztése mellett azon
dolgozunk, hogy partnereinkkel és a lakossággal
együttműködve felelős vállalatként szélesebb
körben is felhívjuk a figyelmet a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára.

Víz- és energiagazdálkodás
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy tovább csökkentsük üzemeink
és irodáink vízfelhasználását. Hazai gyárainkban 2017 óta megújuló
energiaforrásokat használunk, így a villamosenergia utáni széndioxid-kibocsátás üzemeinkben megszűnt.
Diósgyőri gyárunkban 1 tonna termék előállításához tavaly
2,16 köbméter vizet használtunk, ez fajlagosan 9,5 százalék
megtakarítást jelent a 2018-as eredményekhez képest. A gyár széndioxid-kibocsátása 33 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva.
Szerencsi gyárunk vízfelhasználása is folyamatosan csökken.
2019-ben 0,29 köbméter vizet használtunk egy tonna termék
előállításához. Ez 6,05 százalékos megtakarítást jelent az előző évi
fajlagos felhasználáshoz képest. A gyár szén-dioxid-kibocsátása
a tavalyi eredményekhez képest további 10,83 százalékkal csökkent.

Fenntarthatósági
Nagykövetek akcióban
Újrahasznosítási kiadványunkat közel 90 000 példányban
fűztük be különböző magazinokba, és természetesen
elérhetővé tettük digitális formában is. A kis füzetet
a HUMUSZ Szövetség által kiképzett Fenntarthatósági
Nagyköveteink segítségével tananyagként juttattuk el
különböző általános iskolákba. A kiadvány cégen k
ívül és belül is számos elismerést kapott, népszerűsítése
és az ahhoz kapcsolódó nagyköveti program 2020-ban
is folytatódik.
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Büki gyárunk vízfelhasználása az üzem folyamatos bővülése, illetve
az új hűtőberendezés telepítése következtében 2,5 százalékkal
emelkedett. Az új berendezésre a dolgozók megfelelő hőmérsékletű
munkakörnyezetének kialakítása miatt volt szükség. A gyár széndioxid-kibocsátása 4 százalékkal csökkent.

Műanyagcsökkentés gyárainkban
Diósgyőri gyárunkban 2019-ben 33,3 tonnával csökkentettük
a csomagolóanyagainkban felhasznált műanyag mennyiségét.
Szerencsen a NESQUIK® All Natural újrahasznosítható
csomagolás bevezetése a 168 grammos termékre számolva
12 tonna, a 400 grammos kiszerelésűek esetében pedig 5,1 tonna
műanyag-megtakarítást jelent.
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Felelős
beszerzés

Grown Respectfully – Felelősen termesztve
Több mint nyolcvan éve, a NESCAFÉ® márka indulása óta folyamatosan
dolgozunk méltányos kereskedelmi gyakorlatunk fejlesztésén és ökológiai
lábnyomunk minél nagyobb mértékű csökkentésén.
A Grown Respectfully kezdeményezés a jövő kávétermelését segíti elő,
átláthatóvá téve a kávé beszerzését – külön figyelmet fordítva a gazdálkodókkal történő kapcsolattartásra, munkakörülményeik javítására és
munkajogaikra. A program keretein belül a NESCAFÉ® az eredményei
mellett a termelők történeteit is megosztja a fogyasztókkal. A NESCAFÉ®
2010 óta több mint 700 ezer farmernek segített fejleszteni mezőgazdasági és
üzleti tudását, de támogatja őket abban is, hogy egészségesebb, ellenállóbb
és jobb minőségű terményük lehessen, aminek következtében a bevételük
is nőhet. A tudás átadása mellett a program résztvevői nagy figyelmet
fordítanak bolygónk jövőjének megóvására azáltal is, hogy folyamatosan
olyan mezőgazdasági technológiákat fejlesztenek, amelyek hozzájárulnak
természeti erőforrásaink védelméhez. A program részeként 2010 óta
több mint 220 millió kávépalántát juttattunk el farmereknek. Ez nagyban
hozzájárult a NESCAFÉ® minőségének és fenntarthatóságának fejlődéséhez.

A Nestlé globális vállalásainak
megfelelően nagy hangsúlyt
fektetünk a termékek
előállításához felhasznált
alapanyagok felelős és
fenntartható módon működő
beszerzésére, amelynek
keretein belül kiemelt figyelmet
szentelünk a hatékony,
méltányos és fenntartható
kakaó- és kávétermesztésnek.

Nestlé Kakaóterv
Elkötelezett tagjai vagyunk a világ legnagyobb kakaótermesztés és -felhasználás fenntarthatóságára törekvő
programjának, az UTZ-nek. Az UTZ tanúsítvánnyal rendelkező
kakaó felvásárlásával hozzájárulunk a termőföldek hosszú
távú termékenységének biztosításához, a helyi gazdák életés munkakörülményeinek javításához, megszüntetve ezáltal
a gyermekmunkát és elősegítve a nemek közti egyenlőség
kialakulását. A Nestlé Kakaóterv (Nestlé Cocoa Plan)
a kakaótermelők, családjaik és közösségeik fő problémáinak
megoldását, enyhítését veszi célba azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a kakaótermesztés fejlődésének
elősegítésével és az alapvető emberi jogok biztosításával
javuljon a gazdálkodók nyereségessége és életminősége,
gyermekeik pedig oktatásban részesülhessenek. Célunk, hogy
2025-re a Nestlé édességüzletágában kizárólag fenntartható
forrásból származó kakaót használjunk – ez közel 300 000 tonna
alapanyagot jelent.
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NESPRESSO® AAA Fenntartható Minőség program
A NESPRESSO® az Esőerdő Szövetség nonprofit szervezettel közösen 2003-ban indította el
az AAA Sustainable Quality™ programot, hogy a farmerekkel szorosan együttműködve javítsa
az ültetvényeken a környezeti és életkörülményeket, valamint hogy támogassa a farmerek és
közösségeik megélhetését. A program keretében a NESPRESSO® világszerte több mint
110 000 farmról szerez be kávét, és több mint négyszáz agronómust alkalmaz azért, hogy segítse
a farmok társadalmi és környezetvédelmi tevékenységét, illetve hogy javítsa a kávé minőségét és
a termelékenységet. A programnak köszönhetően mára az állandó NESPRESSO®-kávékínálat
93,9 százalékának beszerzése a környezeti fenntarthatóság elveivel összhangban valósul meg.
A kávégazdálkodás hatékonysága és a kiváló minőségű kávé biztosítása mellett a program jelentős
lépéseket tett a gazdálkodói közösségekben a nemek közti esélyegyenlőtlenségek leküzdésében is.
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