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2020-ra úgy fogunk visszaemlékezni, mint az évszázad egyik nagy 
mérföldkövére – egy olyan évre, amely visszavonhatatlanul megváltoztatta 
az életünket. A koronavírus-járvány átírta a mindennapjainkat, legyen szó  
a munkavégzésünkről, a szabadidőnkről, a vásárlási szokásainkról vagy  
a társas kapcsolatainkról. Tavaly nemcsak az egészségügyi veszélyhelyzettel 
kellett szembenéznünk, hanem egy akkora globális gazdasági visszaeséssel 
is, amelyre a második világháború óta nem volt példa. A váratlan kihívások 
azonban nem tántorítottak el minket attól, hogy továbbmenjünk a jobb 
életminőségért és az egészségesebb jövőért tett vállalásaink útján, 
ezért minden eddiginél büszkébb vagyok idei Közös Értékteremtés 
összefoglalónkban bemutatott eredményeinkre.

Az élelmiszeripar stratégiai fontosságú ágazat, különösen krízishelyzet 
idején, hiszen az emberek, közösségek élelmiszerrel való ellátása ilyenkor 
sem állhat le. A Nestlé a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként  
– és így a Nestlé Hungária Kft. is –  nélkülözhetetlen szerepet vállal  
a társadalomban, hiszen nemcsak a magyar családokat, közösségeket látjuk 
el alapvető termékekkel, hanem Európát és az olyan országokat is, melyeket 
nálunk súlyosabban érintett a járványhelyzet. Éppen ezért a pandémia 
kezdetén az első dolgunk volt, hogy biztosítsuk munkavállalóink egészségét 
és anyagi biztonságát, valamint hogy fenntartsuk ellátási láncunk és 
gyáraink zavartalan működését. De a felelősségvállalást kiterjesztettük 
tágabb értelemben vett közösségeinkre is: jelentős mértékű adományokkal 
támogattuk az egészségügyi intézményeket, a nehéz helyzetben lévőket 
és az állatmenhelyeket is. Büszke vagyok rá, hogy a járványhelyzet 
ellenére egy gyárunk sem állt le, sőt 2020-ban Bükön Magyarország 
legnagyobb élelmiszeripari beruházását indítottuk el. Mindemellett nem 
feledkeztünk meg fenntarthatósági vállalásainkról sem, és megsokszoroztuk 
erőfeszítéseinket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kiadványban 
bemutatott eredmények, célok és tervek nem jöhettek volna létre  
a szektorokon átívelő érintetti, azaz stakeholderi összefogás nélkül.

2020 bebizonyította, hogy együttes erővel képesek vagyunk megfelelni  
a legváratlanabb kihívásoknak is. Most arra kérem Önöket, hogy ünnepeljük 
meg az elmúlt időszak győzelmeit, nosztalgiázzunk együtt régi Nestlé 
termékeket és gyárképeket nézegetve, olvassák el az ez alkalomból készített 
visszaemlékezéseket, hiszen a Nestlé Hungária idén, 2021-ben ünnepli 
alapításának harmincadik évfordulóját.

Vállalatunk minden dolgozója nevében köszönöm eddigi bizalmukat 
és együttműködésüket, egyúttal biztatom Önöket arra, hogy osszák meg 
velünk véleményüket a tevékenységünkkel kapcsolatban. 

Jó olvasást kívánok! 

Noszek Péter
Ügyvezető igazgató
Nestlé Hungária Kft. 

Kedves Olvasók!

A kiadvány a Nestlé Hungária Kft. megbízásából, 100%-ban újrahasznosított papírra készült. 
Nestlé Hungária Kft. Budapest, 1093, Lechner Ödön fasor 9. www.nestle.hu
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Diósgyőrben

1991
A Szerencsi Édesipari Vállalat, 
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Magyarországra érkeznek az első  

import NESQUIK® termékek Brazíliából

Bár a Nestlé Hungária története harminc évvel ezelőtt 
kezdődött, a ma jól ismert Nestlé termékek sokkal 
régebben vannak jelen a magyar fogyasztók életében:  
a cég csecsemőtápszereivel és MAGGI® termékeivel  
a boltok polcain nagyanyáink és dédanyáink már a  
19. század végén is találkozhattak.
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30 éves  
a Nestlé Hungária

A svájci élelmiszer-óriás magyar leányvállalata 
hazánk legnagyobb svájci befektetője, 
munkáltatója és élelmiszeripari vállalata.  
Három magyarországi gyárunkban és a központi 
irodánkban összesen 2400 embert foglalkoztatunk.

Az előző harminc évben több mint  
150 milliárd forintot meghaladó értékben 
hajtottunk végre beruházásokat. Szerencsi 
gyárunkban kakaó- és kávétermékeket, 
Diósgyőrben üreges csokoládéfigurákat, 

Bükön PURINA® állateledeleket állítunk elő. 
A magyarországi gyárak világszerte több 
mint negyven országba szállítanak Nestlé 
terméket, termelésük 80–90 százaléka 
kifejezetten exportra készül. 

Több mint 15 éve dolgozom együtt a büki 
PURINA® gyárral, alapvetően gabonaféléket, 
búzát, kukoricát, szárított répát szállítunk Bükre, 
de a Nestlé globális beszállítói partnereként árpát 
is exportálunk az olaszországi és a franciaországi 
PURINA® üzemekbe. Ez éves szinten a hazai 
gyárnak akár 5000–6000 tonna alapanyagot 
is jelent. Nagyon megkönnyíti a munkát, hogy 
mindössze 7 kilométer távolságra vagyunk a büki 
üzemtől, így ha esik, ha fúj, a mi traktoraink akkor 
is billentenek.

2015-ben kezdtünk a NESPRESSO®-val kísérletezni 
azon, hogyan lehetne hatékonyabban és 
gyorsabban feldolgozni a használt alumínium-
kapszulákat. Egy partnercég segítségével végül 
olyan gépsort sikerült kifejlesztenünk, amely 
jelenleg is képes feldolgozni az exponenciálisan 
növekvő mennyiségeket. 2021-ben elindítottuk 
a műanyag NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulák 
újrahasznosítását is. Nekem mindig sikerélmény, 
amikor egy együttműködés ilyen mértékben 
fejlődik. Érdekes, hogy bár különböző területen 
dolgozunk, mégis mennyire személyes üggyé tud 
válni a közös cél. Környezetmérnökként és apaként 
is szeretném, hogy Földünk a jövőben is egy élhető 
hely legyen, ehhez pedig sok olyan szemléletű 
cégre lenne szükség, mint amilyen a Nestlé.

Én már akkor is a szerencsi gyárban dolgoztam,  
amikor a Nestlé megvásárolta a Szerencsi 
Édesipari Vállalatot. Akkortájt csokoládékat, 
drazsékat és kézzel készült finomságokat 
gyártottunk. 2008 körül a csokoládégyártás 
átkerült egy másik Nestlé gyárba, azóta itt kakaó- 
és kávétermékek készülnek. Én 1994-ig maradtam 
igazgató, utána indítottam el a Szerencsi Bonbon 
Kft.-t, ami azóta is a kézi édességeket gyártja.  
A helyiek mindig nagyon szerették a Nestlét,  
mert gondoskodó munkáltató hírében állt, de  
a reputációja akkor nőtt meg igazán, amikor  
a cég 2018-ban lemondott a Szerencsi-védjegy 
csokoládékon való használatáról, ezzel biztosítva  
a városnak, hogy a régióban továbbra is 
csokoládé-nagyhatalom maradhasson. 

A Nestlében mindig megvolt a jövő  
iránti elkötelezettség. Alapító, aktív tagja  
a kiegyensúlyozott életmódot népszerűsítő TÉT 
Platformnak, egyfajta szellemi motorja a szakmai 
közösségnek, mindig aktív szerepet vállal a közös 
gondolkodásban, a kutatások támogatásában. 
Elkötelezett a receptúraváltás, a sócsökkentés 
iránt, felelősen kommunikál, és magára is kötelező 
érvényűnek tartja az EU-vállalásokat. Meghatározó 
szakmai rendezvénynek tartom a Nestlé budapesti 
Food4Talk konferenciáját is, ahova a svájci 
központból minden évben komoly szakemberek 
érkeznek előadni. Kulcsfontosságú üzenet a Nestlé 
részéről, hogy bár a magyar piac a „legkisebb 
gyerekek” közé tartozik a családban, mégis 
értékes tagja a famíliának.

A gyakorlatorientált képzési törekvéseink 
támogatása mellett a Nestlé nagy segítséget 
nyújt a gyakornoki programok és a szakmai 
gyakorlati helyek biztosításával. Az együtt-
működés legfontosabb motorja az őszi és  
a tavaszi szemeszteren is átívelő Nestlé kurzus, 
amelynek keretein belül hallgatóink betekintést 
nyerhetnek a vállalatirányítás szinte valamennyi 
területére. Az elmúlt években több mint száz 
hallgató vett részt a kurzuson, akik jól érzékelik 
annak a jelentőségét, hogy olyan szakemberektől 
tanulhatnak, akik nagyon mély tudással és 
tapasztalattal rendelkeznek az adott témakörben. 

A Nestlé céltudatos, elkötelezett társadalmi 
szerepvállalását a mindennapi tevékenységében 
is folyamatosan megjeleníti. Közel húsz évvel 
ezelőtt, a NUTRIKID® program előkészítésén 
kezdtünk el közösen dolgozni, lektoráltuk 
az oktatási segédanyagokat, tréningeket 
szerveztünk a pedagógusoknak. Az évek során 
kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki, ami többek 
között az itthoni vezetőség érdeme is, hiszen  
az ő támogatásuk nélkül nem tudta volna szakmai 
szervezetünk a GYERE® (Gyermekek Egészsége)  
programját megvalósítani sem Szerencsen, sem 
Diósgyőrben. A Nestlé ezzel jelentős mértékben 
járult hozzá a gyermekkori túlsúly és elhízás 
visszaszorításáért működő célkitűzéshez.

Alapanyagok magyar gazdáktól 

Bodorics Pál
Repcevölgye Kft.

Szerencsi védjegyátadás

Takács István 
Szerencsi Bonbon Kft.

Fiatalok támogatása

Fehér Orsolya
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt SZIE)

Kapszulák újrahasznosítása

Ondi Zoltán
P. M. R. Kft.

Felelős kommunikáció

Fazekas Ildikó
TÉT Platform Egyesület,  
Önszabályozó Reklám Testület 

Társadalmi szerepvállalás

Kubányi Jolán
Magyar Dietetikusok Országos  
Szövetségének (MDOSZ) tiszteletbeli elnöke

1991 
Megalakul  
a Nestlé  
Hungária Kft.

1992 
óta Szerencsen gyártják a NESQUIK® 
kakaót, amit az összes környező 
országba innen szállítanak

1996 
A gabonapehely- 
üzletág elindulása

1997 
Megjelenik  
a Nestlé Professional 
üzletág

1998 
A büki Darling  
állateledelgyár  
megvásárlása

2006 
Bevezetésre kerül  
a NESPRESSO® 
és megnyílik az első  
NESPRESSO® Boutique

2006 
A Nestlé megfogalmazza a Közös Értékteremtés szemléletet, mely 
szerint az üzleti tevékenységében a részvényesek érdekében tett 
lépéseknek egyúttal a szűkebb közösség (ahol jelen vagyunk) és  
a társadalom egésze számára is értéket kell teremtenie

2015 
Elindul a Nestlé  
az Egészségesebb  
Gyerekekért  
program

2015  
Elindul a GYERE®  
program Szerencsen

2017 
Húszmilliárdos  
beruházással 
bővül a büki  
PURINA® gyár

2017
UTZ-tanúsítványt kap  
a szerencsi gyár 

2018 
A Nestlé átadja a Szerencsi  
csokoládé védjegyét  
a Szerencsi Bonbon Kft.-nek

2019 
Bevezetésre  
kerül  
a STARBUCKS  
AT HOME®

2020 
Újabb 50 milliárd forintos beruházással  
bővül a büki PURINA® gyár

Pantone
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2009 
Megjelenik a magyar  
piacon a NESCAFÉ®  
Dolce Gusto®

2012 
Elindul a NESPRESSO® 
használt kapszulákat 
újrahasznosító  
programja

2003 
Elindul a NURTIKID® 
oktatóprogram, 
melyben az évek 
során közel félmillió 
gyerek vett részt

2019 
Szerencsen készül  
az első újrahasznosítható 
papírcsomagolású NESQUIK® 
All Natural kakóitalpor
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Értékteremtés  
a koronavírus-
járvány idején  
A Nestlé Hungáriának mint  
a magyar élelmiszeripar egyik 
legnagyobb szereplőjének minden 
helyzetben kiemelt stratégiai 
feladata a lakosság élelmiszerrel 
és állateledellel való folyamatos 
ellátása. A koronavírus-járvány 
alatt mindent megtettünk 
munkavállalóink egészségének 
és anyagi biztonságának 
megőrzéséért, hiszen  
a korlátozások közepette ők 
biztosították a termelés zavartalan 
működését és a fogyasztók 
igényeinek kielégítését. 
Mindemellett felelősségünknek 
tartjuk, hogy társadalmi fronton 
is szerepet vállaljunk a járvány 
negatív hatásainak enyhítésében, 
ezért adományokkal segítettük  
a nehéz helyzetbe kerülőket és  
az egészségügyi dolgozókat. 

Bérkiegészítést és rendkívüli 
juttatásokat kaptak  
a termelésben dolgozó 
és területi képviselő 
munkatársaink  
Egyedülálló, béreket érintő
juttatásokat vezettünk be
a koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzetben:
áprilistól kezdve három hónapon 
át a termelésben és  
az ellátási láncban dolgozó 
értékesítési munkatársainknak 
nyújtott átlagosan 10 százalékos
bérkiegészítés mellett
többek között bérgaranciát, 
részmunkaidő-lehetőséget,
vállalatikölcsön-moratóriumot  
és ingyenes étkezési lehetőséget 
vezettünk be, a koronavírus- 
megbetegedéssel
összefüggő táppénz és
betegszabadság idejére
pedig extra bérkiegészítést
biztosítunk azóta is.

10 millió svájci frank és 12 tonna csokoládé: 
itthon és külföldön is segítettük a koronavírus elleni küzdelmet
Anyavállalatunk 10 millió svájci frankkal támogatta a koronavírus elleni 
küzdelmet a világban, amelyet a Nemzetközi Vöröskeresztnek és 
nemzeti társaságainak ajánlott fel. A Nestlé Hungária Magyarországon 
közel 100 millió forint értékű felajánlást juttatott el a nehéz helyzetben 
lévő, rászoruló családoknak: más termékek mellett közel 12 tonnányi 
húsvéti csokoládét adományoztunk a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesületnek.Dolgozóink adománya  

a Magyar Vöröskeresztnek
A termékeken túl pénzbeli adományokkal is 
támogattuk stratégiai partnerünket, a Magyar 
Vöröskeresztet. Munkatársaink saját belátásuk 
szerint felajánlhatták fizetésük tetszőleges 
részét a társadalmi szervezetnek, amelyet mi 
a felajánlás mértékének megfelelő összeggel 
egészítettünk ki.

A sikeres járványstratégia 
kiemelkedő eredményei
2020-ban vállalatunk 420 millió forintot 
költött munkavállalóink közvetlen 
pénzügyi támogatására, és további 
100 millió forintot egészségvédelmi és 
biztonsági intézkedésekre. A munkába 
járást célzott támogatással segítettük,  
a gyáregységekben pedig napi egyszeri 
ingyenes étkezést biztosítottunk. 
Cégünk három üzemében összesen  
87 ezer adag ételt osztottunk ki  
a dolgozóknak, miközben a teljes 
munkavállalói gárda részesült az 
összesen 20 millió forint értékű ajándék 
élelmiszercsomagból. Kiemelkedően 
sikeres és hatékony járványstratégiánk 
2020-ban kiérdemelte a HRKOMM 
Award Járványhelyzetre adott 
HR-kommunikációs válasz különdíjat.

Kórházi dolgozók támogatása
A vírushelyzetben különösen nagy nyomás nehezedett a kórházak 
dolgozóira. Országszerte 10 érintett kórházban mintegy 12 millió forint 
értékben támogattuk kihelyezett NESPRESSO® és NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
kávégépekkel és kapszulákkal, édességgel és gabonapehely-szeletekkel, 
instant tésztaételekkel, instant kávéval és kakaóval a frontvonalban dolgozó 
egészségügyi dolgozók napi energiaszintjének fenntartását.

Különleges adomány  
a magyarországi menhelyeknek 
A Nestlé PURINA® a járvány ideje alatt is folyamatosan 
biztosította az állateledel gyártását és értékesítését, hogy  
a krízishelyzet ideje alatt se legyen fennakadás a háziállatok 
ellátásában. 2020-ban összesen több mint 75 tonna tápot 
adományoztunk, a koronavírus-járvány miatti nehéz helyzetben 
400 ezer adagnál is több állateledelt ajánlottunk fel  
a magyarországi menhelyeknek, melyet a Magyar Állatvédő  
és Természetbarát Szövetség segítségével juttattunk el  
az állatotthonokba. Ez a vállalás a PURINA® nemzetközi 
támogatásának keretén belül történt, amely során a márka 
az európai régió 15 országában több mint 2 millió adag 
állateledellel segítette a rászoruló menhelyeket.

Segítség a Szent László Kórház munkatársainak
Cégünk két furgonnyi terméket küldött a Szent László Kórház munkatársainak, többek 
között kávét, kávégépet, csokoládét és más egyéb finomságokat. 

Ü G Y V E Z E T Ő

I G A Z G A T Ó

A  H R K O M M  A W A R D  „ J Á R V Á N Y H E L Y Z E T R E 
A D O T T  H R - K O M M U N I K Á C I Ó S  V Á L A S Z ” 

K A T E G Ó R I Á J Á B A  B E A D O T T  P Á L Y Á Z A T A 
A L A P J Á N  A  V E R S E N Y  Z S Ű R I J E 

F E L E L Ő S  É S  E M P A T I K U S 
M U N K A A D Ó  K Ü L Ö N D Í J B A N 

R É S Z E S Í T I  A  V Á L L A L A T O T . 

P Á L Y Á Z A T :  N E M  H A G Y U N K  M A G A D R A !  – 

E X T R A  J U T T A T Á S O K  C O V I D - 1 9  I D E J É N

P Á L Y Á Z Ó :  N E S T L É  H U N G Á R I A
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Kiegyensúlyozott 
táplálkozás és 
termékinnováció

Napjaink élelmiszeripari trendjeit 
az egészségtudatosság és  
a fenntarthatóság határozzák meg. 
Egyre többen követnek speciális 
étrendet, legyen szó hús-, laktóz- 
vagy gluténmentességről, vagy  
a gyorsan felszívódó szénhidrátok 
elhagyásáról. 

A modern fogyasztó számára 
nemcsak az a fontos, hogy  
az élelmiszer természetes eredetű, 
kiegyensúlyozott táplálkozásba 
illeszthető és megfizethető legyen, 
hanem az is, hogy a környezetre 
gyakorolt hatása minél kisebb 
legyen. Innovatív megoldásainkkal 
arra törekszünk, hogy ezek 
a szempontok ne csak az új 
termékek kifejlesztésekor,  
hanem a már meglévők 
megújításakor is érvényesüljenek. 
Azon dolgozunk, hogy a változó 
fogyasztói elvárásoknak 
és a legkorszerűbb 
táplálkozástudományi 
irányelveknek megfelelően  
a családok és az egyének ízletes, 
finom, tápanyagban gazdag 
élelmiszereket vásárolhassanak. 

Az élelmiszerpiaci trendek élvonalában
A termékpalettánkat tekintve folyamatosan bővítjük a növényi alapú 
élelmiszer- és italkínálatunkat. A receptúrák kialakításával nemcsak arra 
törekszünk, hogy termékeink ízletesek legyenek, hanem hogy  
a kiegyensúlyozott táplálkozás alapelveinek is megfeleljenek. 

Garden Gourmet® 
Magyarországon – egyelőre a háztartáson kívüli szegmensben – öt 
különböző termékkel lett elérhető a Nestlé növényi alapú Garden 
Gourmet® termékcsaládja. Az ízben és állagban a megszokott húsos ételek 
élményét nyújtó ízletes, gyorsfagyasztott húsalternatívák hozzájárulnak  
a megfelelő minőségű és mennyiségű napi fehérjebevitelhez, és változatos 
főétkezést kínálnak vegánok, vegetáriánusok, illetve akár flexitariánusok 
számára is a fenntartható, kiegyensúlyozott táplálkozás jegyében.

Vegán italkülönlegességek
A vegán és laktózmentes étrendet követők számára lehet  
tökéletes alternatíva a NESCAFÉ® két vegán kávékülönlegessége,  
a NESCAFÉ® Gold Almond és Coconut Latte. A NESQUIK® dobozos 
kakaóital növényi alapú alternatívája, a vegán NESQUIK® Kakaós 
Zabital 100% természetes összetevőkkel és fenntartható forrásból 
származó kakaóval készül, emellett kitűnő növényi fehérjeforrás.

Rizottóval és 
kaszottóval bővült  
a MAGGI® termékcsalád
A fogyasztói trendekre 
reagálva fejlesztettük ki  
a kiegyensúlyozott 
étrendbe beilleszthető 
MAGGI® Kaszotto és 
Rizottó termékeinket, 
amelyek tápláló árpából, 
kölesből vagy rizsből, 
illetve egy tasak illatos 
szószalapból állnak.  
Az ízletes egytálételek 
gyors és könnyű megoldást 
jelentenek azoknak, akik 
odafigyelnek a változatos 
és kiegyensúlyozott 
táplálkozásra.

Továbbfejlesztettük gabonapehely-portfóliónkat
2020-ban bemutattuk új Nestlé FITNESS® szeletünket, amely 
a piacon forgalomban lévő gabonapehely-szeletek átlagos 
cukortartalmához képest 30%-kal kevesebb cukrot tartalmaz. 
Megújultak továbbá a FITNESS® granolák, amelyek harmonikus 
keverékei a müzliknek és a ropogós gabonapelyheknek.  
A CHEERIOS® Oat pedig mostantól magasabb zabtartalommal 
járul hozzá a kiegyensúlyozott reggelihez.

Az egyénekért  
és a családokért



10 11

Nestlé az 
Egészségesebb 
Gyerekekért

Vezető élelmiszeripari 
vállalatként arra törekszünk, 
hogy minden lehetséges 
módon edukáljuk a szülőket 
és a gyerekeket, illetve irányt 
mutassunk abban, hogy ne 
csak együtt főzzenek, de 
egészségesebb fogásokat 
is készítsenek. Kiemelten 
fontosnak tartjuk támogatni 
a gyerekeket abban, hogy 
megfelelő táplálkozási 
szokásokat alakíthassanak ki, 
ezért is indítottuk el a Nestlé 
az Egészségesebb Gyerekekért 
programunkat.

A karanténban gyakrabban ebédel együtt a család
Tavasszal a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért program keretében 
reprezentatív kutatást készítettünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan  
alakultak át az étkezési szokások a járvány idején. A karantén alatt  
a válaszadók egyharmada ebédelt együtt a családjával, náluk ez lett a nap 
fő étkezése. Kiderült, hogy ebben az időszakban több idő jut a családi 
étkezésekre, 10-ből 5 háztartásban pedig a gyerekek is kiveszik a részüket 
a konyhai munkából. Az eredményeknek azért is örültünk különösen, 
mert azok a gyerekek, akik részt vesznek a főzésben, több zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztanak, nyitottabbak egészségesebb étkezési szokások 
kialakítására, kiegyensúlyozottabban táplálkoznak, a közös főzés során 
pedig jobban megismerik az összetevőket, fogásokat, alapanyagokat. 
Ezért három játékos kihívást hirdettünk a közösségi médiában, és arra 
kértük a szülőket, hogy fotózzák le a gyerekekkel közösen elkészített 
konyhai alkotásokat. 

Újabb kutatást készítünk a 4–10 éves gyermekek táplálkozásáról
2015-ben reprezentatív kutatást készítettünk, hogy felmérjük a hazai négy 
és tíz év közötti gyerekek táplálkozási szokásait és tápláltsági állapotukat. 
Az egyedülálló kezdeményezést 2020-ban az előző felméréshez 
hasonlóan a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) 
közreműködésével azzal a céllal ismételtük meg, hogy megismerjük  
az elmúlt évek eredményeit, változó tendenciáit. 

A projekt célja a 4–10 éves gyermekek antropometriai adatainak, 
táplálkozásának és fizikai aktivitásának felmérése. A vizsgálatból nyert 
reprezentatív adatok publikálása hozzájárulhat a családokat érintő 
országos egészségfejlesztő, egészségmegőrző programok igény szerinti 
aktualizálásához, továbbfejlesztéséhez, valamint alapul szolgálhat  
az oktatási és egészségügyi intézmények részére a hatékony 
egészségfejlesztési, nevelési és gyakorlati tevékenységekhez, 
továbbá az élelmiszeripar részére a korszerű termékfejlesztési irányok 
meghatározásához. A kutatás fontos kiegészítő pillére egy, a szülőket 
célzó, az ő táplálkozási attitűdjükre vonatkozó kérdőíves felmérés is.  
Az eredményeket felhasználjuk  ahhoz, hogy a portfóliónkat még inkább  
a fogyasztóink igényeihez és szükségleteihez tudjuk igazítani, továbbá 
segítenek feltárni, hogy a gyerekedukációs programjaink során milyen 
információk átadására helyezzük a hangsúlyt. 

A tavalyi kutatásban az MDOSZ mellett az InsightLab és a Nutricomp 
voltak a partnereink. Az eredményeket 2021 májusban mutatjuk be 
stakeholdereinknek.

Okos Snack a gyermekek 
egészségesebb 
táplálkozásáért 
Legújabb edukációs 
kampányunkban iskola 
utáni foglalkozásokon 
okoskártyákkal oktatjuk 
kiegyensúlyozott 
táplálkozásra és 
egészséges életmódra  
a gyerekeket. A program 
2020-ban indult pilot 
jelleggel, de a következő 
években szeretnénk minél 
több iskoláskorú gyerekhez 
eljuttatni üzeneteinket.

Lezárult a GYERE® – Gyermekek 
Egészsége programunk Diósgyőrben
2020-ban zárult a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetségével közös hároméves 
GYERE® program Diósgyőrben, mely keretében 
az MDOSZ szakemberei 3000 óvodás és 
iskoláskorú gyereket oktattak a kiegyensúlyozott 
táplálkozásról és az egészséges életmódról. 
A projektben részt vevő fiatalok hasznos 
tudásra tettek szert, és elsajátították 
azokat az ismereteket, melyeket később 
a mindennapokban is alkalmazhatnak 
egészségük megőrzése érdekében. 

Spar Maraton támogatás – Nestlé Családi 
Futás program
Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is 
támogattuk a budapesti Spar Maratont, amelynek 
keretében évről évre megrendezzük a Nestlé Családi 
Futást. Az 500 méteres táv kiváló lehetőséget nyújt 
arra, hogy megszerettesse a gyerekekkel a mozgást, 
és később lelkes sportrajongókká váljanak. Kiállítói 
sátrunkban termékkóstoltatással, szerencsekerék-
játékkal és a futók teljesítményének megörökítésére 
szolgáló fotózással fogadtuk a látogatókat.  
Az edukációs programok között most először  
a Hova dobjam? szelektív hulladékgyűjtésre oktató 
játékot is megmutattuk a résztvevőknek, miközben 
dietetikusaink a kiegyensúlyozott táplálkozásról 
beszélgettek az érdeklődőkkel.
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A COVID19-világjárvány súlyos 
hatással van a társadalomra, 
különösen a fiatalokra.  
A legutóbbi statisztikák szerint  
a munkanélküliség újra 
emelkedik, és immár több mint 
3 millió fiatalt érint Európa-
szerte. Most minden eddiginél 
nagyobb szükség van arra, hogy 
támogassuk a pályakezdőket,  
és megakadályozzuk  
a karanténgeneráció létrejöttét, 
amelynek tagjai hátrányos 
helyzetből indulnak 
a munkaerőpiacon. 

Az Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért 2025-ig 
300 000 új lehetőséggel támogatja a fiatalokat
Az Alliance for YOUth programunk keretében idén 
bejelentettük, hogy 2025-ig Európában, a Közel-Keleten 
és Észak-Afrikában 300 000 új munkalehetőséget hozunk 
létre a fiatalok számára. A világjárvány ellenére 300 
partnerünkkel együtt folytatjuk azt a fiatalokat támogató 
tevékenységünket, melynek köszönhetően szakmai 
gyakorlati és gyakornoki lehetőséget, valamint első 
munkahelyet kínálunk a pályakezdők számára.  
Az Alliance for YOUth megfelelő digitális és környezet-
barát (úgynevezett zöld) készségekkel kívánja felvértezni 
a jövő társadalmát formáló fiatal nemzedéket. A Nestlé 
által 2014-ben életre hívott program azokat a vállalatokat 
egyesíti, amelyek célul tűzték ki a munkaerőpiacra lépő 
fiatalok segítését. A program indulása óta már több 
mint 450 000 munkahelyet és képzési lehetőséget 
biztosítottunk.

A TOP 15 legvonzóbb hazai 
munkáltató között a Nestlé 
Büszkék vagyunk rá, hogy  
a zyntern.com kutatása szerint 
2020-ban a Nestlé Hungária Kft. 
szerepelt a fiatalok körében 
legvonzóbbnak tartott 
munkáltatók listáján.

Folytatódik az együttműködés a Nestlé és a Magyar Agrár- és  
Élettudományi Egyetem (volt Szent István Egyetem) között
2016-ban indult a Nestlé Hungária és a Szent István Egyetem közötti együttműködés,  
amely a stratégiai megállapodás megújításával 2020-ban is folytatódott. A Nestlé és  
az egyetem közös kurzusán az első három évben közel 90 hallgató vett részt, a program 
kibővítésével pedig több projektfeladat megoldásába vontuk be a diákokat, illetve gyakorlati 
helyeket biztosítottunk számukra. A járványhelyzet miatt idén virtuális oktatással és online 
előadásokkal támogattuk a szakma iránt érdeklődők munkáját. 

Egy hét a Nestlé vezetői között
Két évvel ezelőtt egyedülálló manager shadowing 
programot indítottunk a Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Karával közösen, melyben a Deák 
Tibor Szakkollégium hallgatói vehettek részt. A projekt 
sikerét látva 2020-ban is lehetőséget adtunk a diákoknak, 
hogy közelebbről is megismerhessék a Nestlét mint 
munkáltatót, és valós tapasztalatokat szerezhessenek  
egy nagyvállalat működéséről, illetve irányításáról.
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PURINA®   
a társadalomban

Gyárak, 
beszállítók 
és helyi 
közösségek
A Nestlé Hungária sikere 
gyáraink kiemelkedő 
teljesítményének is köszönhető, 
hiszen árbevételünk jelentős 
részét a külpiacok adják. 
Magyarországról világszerte 
több mint negyven országba 
szállítunk Nestlé termékeket, 
gyáraink termelésének közel  
90 százaléka kifejezetten 
exportra készül. 

A kisállattartó gazdák 
pontosan tudják, hogy 
minden kutya és cica egyedi 
személyiséggel, akarattal 
és igényekkel rendelkezik – 
akárcsak mi, emberek. Felelős 
állattartókként az a feladatunk, 
hogy megértsük kedvenceink 
alapvető szükségleteit 
ugyanúgy, mint a szociális 
igényeiket, hiszen ők nem 
képesek rá, hogy ezekről 
beszéljenek. A Nestlé PURINA® 
termékek ízletességük mellett 
az állatok egészségének és 
jóllétének egyaránt a javát 
szolgálják. 

A karanténban a háziállat lehet a legjobb pszichológus
A háziállatok jelenléte sokat segített abban, hogy könnyebben 
átvészeljük a kijárási korlátozással járó bezártságot. A Nestlé PURINA® 
reprezentatív kutatásában a járvány első hullámában arról kérdeztük 
a magyar állattartókat, hogy miként élik meg a korlátozásokat, és 
hogyan gondoskodnak kedvenceikről ebben a rendkívüli helyzetben. 
Az otthon töltött idő alatt a magyar állattartóknak átlagosan több idejük 
jut kedvenceikre, és sokan kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak 
lelki támaszért. A válaszadók az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb 
előnyének azt tartják, hogy maguk alakíthatják ki a napirendjüket (73%), 
és több idejük jut négylábú barátaikra, akikről így könnyebben tudnak 
gondoskodni (43%). A harmadik legnépszerűbb válasz szerint a háziállatok 
segítenek a kikapcsolódásban, közelségük pedig jó hatással van  
a közérzetre. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben azonban 
a kisállatok is speciális törődést igényelnek – a felelős állattartásról szóló 
kampányunkban éppen erre hívtuk fel a figyelmet.

Kutyabarát vendéglátóhelyek Bükön
A PURINA® célja, hogy tartalmasabbá tegye a kisállatok és szerető gazdáik 
életét. Ehhez szorosan hozzátartoznak azok a kisállatbarát vállalkozások, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a kedvencek munka vagy akár pihenés közben 
is gazdáikkal lehessenek. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az állatbarát 
vendéglátóhelyek elterjedését. A PURINA® állateledelgyárunknak otthont 
adó Bük városa az elmúlt évek során kiemelt jelentőségű turisztikai célponttá 
lépett elő, ahová a vendégek jelentős része házikedvencével együtt érkezik. 
Ennek következményeként az állatbarát helyek iránti igény rohamosan nő, 
ezért a város vezetésével összefogva elindítottuk a Kutyabarát Szállodák 
és Éttermek Bükön elnevezésű programot. Bár a koronavírus-járvány 
átmenetileg megakasztotta a projekt megvalósítását, szándékaink szerint  
a lehető leghamarabb folytatni fogjuk ezt a kezdeményezést. 

Szerencs
A Nestlé Hungária története 30 évvel ezelőtt a szerencsi üzem 
megvásárlásával kezdődött. Az üzem mára a Nestlé közép-európai 
regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő központja, ahol 
más termékek mellett a NESQUIK® Optistart és NESQUIK® All 
Natural termékünk is készül, de itt fejlesztettük ki 2002-ben  
a NESCAFÉ® 3in1 termékeket az európai piac számára. A gyár 
minőségbiztosítási vizsgálólaborja mellett a szerencsi üzemben 
található a Nestlé közép-kelet-európai régiójának érzékszervi 
vizsgálóközpontja is. 

termék gyártása  
évente

országot látunk el  
itt készülő termékeinkkel

kollégát  
foglalkoztatunk 

exportáljuk  
a termékeinknek

kamionnyi terméket indítunk  
útnak gyárunkból naponta

A szerencsi gyár számokban

30
~38 000 tonna

~450
84% -át
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A közösségekért A közösségekért 

Csomagolásfejlesztés: 
100%-ban újrahasznosítható 
vagy újrafelhasználható 
csomagolóanyagok 2025-re
Büszkék vagyunk arra, hogy a Nestlé 
vállalásaival összhangban a FELIX® 
kartondobozos multipack eledeleink 
80% újrahasznosított rosttartalommal 
készült kartondobozokba kerültek.
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Bük 
A büki PURINA® gyár az előző húsz évben a Nestlé állateledelgyártásának 
kelet-közép-európai központjává fejlődött, ahonnan naponta több mint 
70 kamionnyi állateledel indul útnak a világ 50 országába. 

Diósgyőr
A diósgyőri gyár a Nestlé cégcsoport egyetlen kizárólag üreges 
csokoládéfigurák gyártására specializálódott üzeme a világon, ahonnan 
több mint húsz országba szállítunk húsvéti és karácsonyi termékeket. 
Az üzemben közel 300 féle üreges csokoládéfigura készül – valódi 
csokoládéból.
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Magyarország legnagyobb élelmiszeripari 
beruházását indítottuk el Bükön
2020-ban közel 50 milliárd forint 
értékű beruházás vette kezdetét büki 
gyártóközpontunkban. 

A modern magyar piacgazdaság egyik 
legnagyobb, a pandémia miatt kialakult 
válsághelyzete ellenére megvalósuló 
élelmiszerfeldolgozó-ipari beruházása 160 új 
munkahelyet is jelent majd a térségben,  
miközben tovább erősíti a magyar 
nemzetgazdaság regionális teljesítményét. 

Csökkentett műanyag-
kibocsátás
Büszkék vagyunk rá, hogy diósgyőri 
gyárunkban 2020 folyamán közel 
70 tonnával kevesebb műanyagot 
használtunk fel, és valamennyi 
itteni csomagolóanyagunk 
újrahasznosításra kész, azaz 
amennyiben az adott országban 
létezik megfelelő gyűjtési, 
válogatási és újrafeldolgozási 
infrastruktúra, ezen csomagolások 
újrahasznosítása könnyebben 
megoldható.

Környezetbarát technológiákat 
alkalmazunk
2017 óta mindhárom gyárunkban megújuló 
energiaforrásokból származó áramot 
használunk, és a hulladékot anyagában 
történő újrahasznosítással vagy hőenergia-
termeléssel ártalmatlanítjuk.

A büki gyár számokban

50% -a

30% -kal

85% -át

>400 milliárd forint

~50 robot

az alapanyoknak magyar  
gazdáktól származik

exportáljuk  
a termékeinknek

értékű állateledelt exportáltunk  
a világ piacaira az elmúlt 10 évben

nő a gyár kapacitása az új  
beruházásnak köszönhetően,  
ami naponta akár 5 millió termék  
előállítását teszi lehetővé

teljesít szolgálatot gyártósorainkon,  
és ez a szám a legújabb  
beruházásnak köszönhetően  
további negyvennel bővül

elérhető kapacitás  
éves szinten

szállítunk üreges  
figurákat

exportáljuk  
a teljes kibocsátásnak

forintnyi beruházást  
valósítottunk meg 2011 óta 

kollégát  
foglalkoztatunk

A diósgyőri gyár számokban

23 országba

~4000 tonna

85% -át

2,5 milliárd

>400 

Gyárak, beszállítók 
és helyi közösségek

Gyárak, beszállítók 
és helyi közösségek



Adományozás, 
támogatások 

18 19

Kiemelt küldetésünknek 
tekintjük, hogy adományokkal, 
önkéntes munkával vagy egyéb 
együttműködéssel segítsük az 
élelmiszerhiány felszámolásáért 
küzdő szervezeteket.
A tavalyi járványhelyzet még 
jobban megerősítette azon 
elhatározásunkat, hogy  
a társadalom szolgálatában 
tevékenykedjünk, így 2020-
ban minden korábbinál 
magasabb értékben támogattuk 
partnereinket.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület
2020-ban közel 160 millió forint értékben adományoztunk 
termékeket régi partnerünk, az Élelmiszerbank számára, ezzel 
elnyertük a platinafokozatú támogatói elismerést. 2020 őszén  
ismét megszerveztük a TESCO-val közös promóciónkat, amelyben  
a vásárlók segítségével támogattuk a rászoruló családokat:  
a TESCO hipermarketekben megvásárolt Nestlé termékek árából  
1 százalékot ajánlottunk fel, hogy ezzel is segítsük az Élelmiszerbank 
működési költségeinek fedezését. 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 élelmiszercsomagot tudott eljuttatni a rászorulóknak.

Adománykonvojban a Nestlé az élelmezési világnapon
2020-ban is részt vettünk az élelmezési világnap alkalmából 
szervezett Adománykonvojban, amelyet a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) indított annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet  
az élelmiszer-pazarlás és a nélkülözés elleni harcra.

Gyerekkórház felújítását támogattuk 
Fontos számunkra a helyi közösségek támogatása, különösen  
a világjárvány elleni küzdelemben. Ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház Gyermekrehabilitációs Osztályának 20 millió forintot 
adományoztunk, amelyből idén nyárra megújulhatnak a részleg 
szobái, folyosói, közös helyiségei és vizesblokkjai.

Magyar Vöröskereszt 
Termékadományainkkal 2020-ban is támogattuk a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt munkáját: a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatban 
résztvevő 246 fiatal önkéntes a vízben és a vízparton szerzett 
sérüléseket látta el. Az önkéntesek étkezéséhez NESQUIK® 
zabkásával, MAGGI® instant tésztaételeinkkel és édességeinkkel 
járultunk hozzá. A hátrányos helyzetű gyermekek nyári 
táboroztatását szolgáló Hétcsoda Élménytábort a járványhelyzetre 
való tekintettel nem tudták megszervezni, azonban a gyerekek 
így sem maradtak nyári élmények nélkül. A csodák foglalkoztató 
„élménydobozok” formájában házhoz mentek, melyek tartalmához 
mi biztosítottunk ajándékokat. 

Hazai beszállítók, 
termelők
A kiváló minőségű hazai 
mezőgazdasági alapanyagoknak 
és a szigorúan ellenőrzött, auditált 
folyamatoknak köszönhetően  
a hazai vállalkozások részesei  
a Nestlé európai beszállítói 
körének is. Fontosnak tartjuk  
a magyar beszállítók nemzetközi 
kapcsolatainak építését, hiszen 
ez versenyképességüket és 
hatékonyságukat is növeli. 

Nemzetközi piacokat nyitunk meg  
a hazai vállalkozóknak
A 2020-as büki beruházás nem csupán 160 új munkahelyet 
teremt a térség munkavállalóinak, hanem piacra jutási 
esélyt is ad azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak, akik  
a Nestlé szigorú minőségbiztosítási elvárásaihoz igazodva 
képesek rá, hogy a helyben megtermelt élelmiszeripari 
alapanyagokat más Nestlé gyáraknak is értékesítsék.

Magyar termelők, magyar alapanyagok
Szerencsi gyárunkban 85 százalékban hazai 
cukorrépából előállított cukrot használunk, 
de magyar partnerünk állandó beszállítója 
globális hálózatunknak is. A büki gyár 
jelentős mennyiségű búzát, kukoricát és más 
gabonaipari termékeket vásárol közvetlenül 
magyar gazdáktól és vállalatoktól, valamint sok 
fagyasztott húsipari alapanyag is érkezik ide 
magyar vágóhidakról. 

A közösségekért A közösségekért 
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A bolygónkért

2020 decemberében nyilvánosságra 
hoztuk a klímaváltozás mérséklését 
elősegítő globális akciótervünket, 
amellyel 2050-re elérjük a nettó 
zéró üvegházhatású gáz (ÜHG) 
kibocsátási szintet. A célunk 
érdekében a teljes értékláncunkon 
– az alapanyagok megtermelésétől 
a fogyasztóhoz vezető útig 
– minimálisra csökkentjük 
karbonkibocsátásunkat. 
Fenntartható mezőgazdasági 
technológiák segítségével 
hozzájárulunk egy megújuló, 
regeneratív élelmiszer-
termelési és -ellátási rendszer 
megteremtéséhez, a fennmaradó 
ÜHG-kibocsátásunkat pedig 
magas színvonalú természetalapú 
és klímabarát megoldások 
alkalmazásával ellensúlyozzuk.

Innovatív, környezetbarát 
csomagolóanyagok
A világ legnagyobb élelmiszeripari 
vállalataként elköteleztük magunkat  
az iránt, hogy cégünk méretét és erejét  
a csomagolási hulladék okozta probléma 
megoldásának szolgálatába állítsuk. Célunk, 
hogy csomagolásaink ne a hulladéklerakóban, 
vagy ami még rosszabb, a környezetben 
végezzék, hanem valamennyit körforgásban 
tudjuk tartani. Vállalatunk globális szinten 
fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
2025-re valamennyi csomagolóanyagát 
újrahasznosíthatóvá vagy újrahasználhatóvá 
alakítsa, és ez alatt a periódus alatt 
harmadával csökkentse az újonnan gyártott 
műanyagok felhasználását. Globális szinten 
csomagolásaink 87 százaléka már most 
újrahasznosítható vagy újrafelhasználható. 

Növeljük a fenntartható csomagolásra való  
átállást célzó erőfeszítéseinket
Az új, környezetbarát csomagolóanyagok fejlesztésében és 
tesztelésében svájci Csomagolástechnikai Intézetünké a főszerep, 
amely az élelmiszeriparban az első ilyen jellegű vállalkozás.  
Az intézet kutatásai olyan eredményekkel szolgálnak, mint  
a legújabb újratölthető, illetve újrafelhasználható csomagolási 
rendszerek, a nagy teljesítményű nem áteresztő papírok,  
az egyszerűsített vagy komposztálható csomagolóanyagok, valamint 
az újrahasznosítható megoldások nagyobb arányú alkalmazása 
márkáink csomagolásaiban. Kollégáink munkájának köszönhetően 
diósgyőri gyárunkban már valamennyi csomagolóanyagunk 
újrahasznosításra kész, azaz ezek újrafeldolgozása technológiailag 
lehetséges, amennyiben az adott piacon létezik megfelelő szelektív 
gyűjtési, válogatási és újrahasznosítási rendszer. Büszkék vagyunk 
rá, hogy tavaly a diósgyőri gyárban közel 70 tonnával kevesebb 
műanyagot használtunk fel.

Hozzájárulunk a hulladékmentes jövő 
megvalósításához
Csomagolóanyagaink fejlesztése mellett célunk, hogy 
az adott piacon működő szelektív gyűjtési, válogatási és 
újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztését vagy kiépítését is 
támogassuk. Magyarországon 2012 óta gyűjtjük a használt 
kávékapszulákat a NESPRESSO® Boutique-okban, 2017-től 
pedig az online rendelések kézbesítésekor a futárszolgálat 
is elszállítja vásárlóinktól a használt kapszulákat. 2020-
ban lehetővé tettük, hogy a postahivatalokban és 
PickPack Pontokon is leadhatók legyenek a használt 
alumíniumkapszulák – így vásárlóink 99%-a számára 
elérhető valamilyen újrahasznosítási lehetőség. Jelenleg 
Magyarországon a használt NESPRESSO® kapszulák 
újrahasznosítási aránya 43%, de célunk, hogy ezt az arányt 
folyamatosan növeljük, és ösztönözzük vásárlóinkat  
a használt kapszulák szelektív gyűjtésére.

Kibocsátásunk mértékét, 
csökkentési lehetőségeit és  
az energia- illetve erőforrás-
hatékony megoldások alkalmazását 
hazai működésünkben is vizsgáljuk, 
itthon is folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy hozzájáruljunk  
a kitűzött nettó zéró kibocsátási  
cél eléréséhez.

A célhoz vezető akciók

Fenntartható forrásból  
szerezzük be alapanyagainkat

Folyamatosan fejlesztjük 
termékportfóliónkat

Innovatív, környezetbarát 
csomagolóanyagokat vezetünk be

Megújuló energiát  
használunk gyárainkban

Környezetbarát logisztikai  
folyamatok mentén működünk

Eltávolítjuk a légkörből a többlet-
szén-dioxid mennyiségét

Támogatjuk, hogy márkáink 
karbonsemlegessé váljanak

Előmozdítjuk a társadalmi 
összefogást a valódi változásért
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Minden csésze NESPRESSO® kávé 
karbonsemleges lesz 
A NESPRESSO® bejelentette, hogy 2022-ben 
minden csésze kávéja karbonsemleges lesz 
– az otthoni és a professzionális ügyfeleknek 
szánt termékek egyaránt. A vállalást több mint 
10 éven át tartó munka előzte meg, amely 
során a NESPRESSO® jelentős mértékben 
csökkentette szén-dioxid-kibocsátását,  
a fennmaradó részt pedig erdőgazdálkodással 
ellensúlyozta. A NESPRESSO® a következő 
kezdeményezésekkel éri el a karbon-
semlegességet: csökkenti szén-dioxid-
kibocsátását, fákat telepít a kávéfarmokon 
és azok környékén, ahonnan a kávét beszerzi 
(szén-dioxid-megkötés a saját ellátási 
láncon – insetting), illetve támogatással és 
befektetéssel segíti a minőségi projekteket 
(kibocsátáskompenzáció – offsetting).

A NESPRESSO® magasabb fokozatba kapcsol  
az újrahasznosítás terén
A NESPRESSO® a Vélosophy nevű svéd életstíluskerékpár-márkával 
közösen megalkotta a RE:CYCLE nevű elegáns városi kerékpárt, amelyet 
újrahasznosított NESPRESSO® alumíniumkapszulák felhasználásával 
gyártanak. A márka ezzel a stílusos biciklivel mutatja be az újrahasznosított 
alumíniumban rejlő lehetőségeket, ezzel is ösztönözve a kávérajongókat az 
alumíniumkapszulák visszagyűjtésére és újrahasznosítására. A NESPRESSO® 
emellett a Caran d’Ache közreműködésével is készít második életciklusukat 
élő termékeket: nemrég jelent meg az ikonikus, újrahasznosított 
kávékapszulákból gyártott 849-es golyóstoll harmadik, limitált kiadása. 

A NESPRESSO® a kapszulái alapanyagául azért választotta az alumíniumot, mert tökéletesen védi  
a kávét a levegőtől, a nedvességtől és a fénytől, így a kávé a lehető legfrissebb marad egészen  
a lefőzés pillanatáig, emellett pedig végtelen sokszor beolvasztható és újrahasznosítható.

80%-ban újrahasznosított 
alumíniumból készült kapszulák
A NESPRESSO® bejelentette  
az első olyan kávékapszulák 
bevezetését, amelyeket  
80 százalékban újrahasznosított 
alumínium felhasználásával 
gyártanak. Ezek az új típusú 
kapszulák már Magyarországon is 
elérhetők, a cég pedig azt tervezi, 
hogy 2021 végére az összes otthoni 
kávézáshoz tervezett kapszuláját 
újrahasznosított alumínium 
felhasználásával fogja gyártani.

Az újrahasznosításra tervezett 
környezetbarát csomagolóanyagok 
akkor érik el céljukat, ha a fogyasztók 
ismerik a helyi szelektív hulladékgyűjtési 
szabályokat és csomagolóanyagaink 
összetételét. Ezért különböző edukációs 
kampányokkal támogatjuk a lakosságot 
abban, hogy ők is hozzájárulhassanak  
a csomagolási hulladék csökkentéséhez. 

Hogyan legyek  
környezettudatos vásárló? 
A 2019-es Újrahasznosítási Kisokos sikerét 
követően tavaly újabb fenntarthatósági 
kiadvánnyal jelentkeztünk, amely a HUMUSZ 
Szövetség szakmai támogatásával valósult 
meg. A Hogyan legyek környezettudatos 
vásárló? című kiadvány fő témája a fenntartható 
életmód, az élelmiszer-pazarlás, illetve  
a csomagolóanyagokból származó hulladék 
mennyiségének csökkentése, ezért idén  
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  
is csatlakozott a kezdeményezéshez.  
A szelektív hulladékgyűjtés alapszabályain  
túl az olvasók tippeket kapnak arra 
vonatkozóan, hogy a bevásárlás során  
miként csökkenthetik ökológiai lábnyomukat 
és hogyan mérsékelhetik a háztartásukban 
megtermelt csomagolási és élelmiszer-
hulladék mennyiségét. Az új, Hogyan legyek 
környezettudatos vásárló? kampány digitális 
lábbal is bővült: a kiadvány akár online 
felületről is letölthető, az üzenetét erősítve 
pedig edukációs videókat is készítettünk 
hozzá, valamint a Hova dobjam? blogon  
a vásárlók további tanácsokat kaphatnak  
a fenntarthatóbb fogyasztás és az újra- 
hasznosítás témaköreiben. A kiadvány 
üzeneteit 360 fokos kampány segítségével 
juttattuk el a fogyasztókhoz.

Fenntarthatósági Nagykövetek akcióban
Az új kisokost Fenntarthatósági Nagyköveteink segítségével 
oktatási anyag formájában juttattuk el különböző általános 
iskolákba, ráadásul a programban 2020 folyamán  
a Szent István Egyetem Deák Tibor Szakkollégiumának 
élelmiszermérnök hallgatói is részt vettek. Bár a járvány okozta 
iskolalezárások megnehezítették a nagykövetek munkáját, 
a vecsési Halmi Telepi Általános Iskola lelkes tanári karának 
köszönhetően az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretein 
belül több mint 400 diák ismerhette meg a kiadvány tartalmát.

Díjeső hullt fenntarthatósági kampányainkra
Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyar Üzleti Felelősség Díjat  
(CSR Hungary Díj) nyert a 2019-es Te tudod, hova dobd? kampányunk.  
Az elismerés annak fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a cégek  
felelős és fenntartható üzleti működéssel hogyan tudnak hozzájárulni  
a mindennapokban az emberek magasabb életminőségéhez, jólétéhez.  
Az Újrahasznosítási Kisokos és az ahhoz kapcsolódó edukációs kampány 
ezen felül az Effekteam Egyesület Effekt 2030 Díjában is részesült, a Jövő 
Gazdasága kategóriában. 

Nagyon nagy büszkeség, hogy a Figyelő TOP 200 gálán a SPAR Fenntarthatósági Díjat  
a Nestlé Hungária Kft. nyerte el. A díjat Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. ügyvezetője adta át Noszek Péternek.
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Kávé és kakaó 
fenntartható 
forrásból

Energiahatékonysági  
projektek

Elkötelezettek vagyunk  
a környezetvédelem és a jövő 
generációinak védelme iránt, 
ezért alapanyagainkat felelős és 
fenntartható módon működő 
beszállítóktól szerezzük be. 
Szerencsen működő regionális 
kávé- és kakaóitalpor-gyártó 
és -töltő üzemünkben is 
kizárólag olyan nyersanyagokat 
használunk, amelyek megfelelnek 
a Nestlé globális vállalásainak.

2020-ban megsokszoroztuk erőfeszítéseinket  
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A nettó zéró 
kibocsátási cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy  
a Nestlé gyártási tevékenységei során növeljük  
a megújuló forrásból származó energia használatát. 
Ennek első lépéseként világszerte valamennyi 
üzemünkben és gyárunkban 100% megújuló forrásból 
származó villamosenergiát használunk majd.

A NESPRESSO® újjáéleszti a hanyatló kávégazdaságokat
A NESPRESSO® 2017-ben elkezdte megalapozni Reviving Origins 
programját, melynek célja, hogy újjáélessze a helyi kávégazdaságokat 
azokon a helyeken, ahol a polgárháborúk, a gazdasági problémák vagy 
a környezeti katasztrófák ellehetetlenítették a termelést. A program 
segít, hogy a termelők magas szintű szakmai támogatást kapjanak, 
fenntartható módszereket alkalmazzanak, növeljék a termelékenységet 
és a kávéminőséget, és ezzel biztosítsák a világ néhány legritkább, 
legkülönlegesebb kávéfajtájának jövőjét. A program segítségével 
például kávéfeldolgozó üzemeket építenek, termelői szövetkezeteket 
alapítanak és faiskolát hoznak létre, hogy a farmerek az innen kikerült 
kávécserjékkel és őshonos fafajtákkal népesíthessék be ültetvényeiket 
– így fokozva a biodiverzitást és csökkentve a talaj erózióját. A program 
eredményeként a NESPRESSO® 2020-ban három ritka és különleges 
Reviving Origins kávét mutatott be Kelet-Zimbabwéból, Ugandából és  
a kolumbiai Caquetából.

Magyarországon már 2017 óta használ mindhárom gyárunk 100% 
zöldáramot, így a villamosenergiához kapcsolódó szén-dioxid-
kibocsátás megszűnt. Emellett azonban hazai gyártási folyamatainkban 
is folyamatosan vizsgáljuk további megújuló energiaforrások (például 
hőenergia) használatának lehetőségét.

Jelentős energiamegtakarítás
Célunk, hogy növeljük energiahatékonyságunkat, kevesebb energiát 
használjunk el feleslegesen és így csökkentsük a termékeink 
előállítása során keletkezett karbonkibocsátásunkat. Egy, a büki 
állateledelgyárunkban végrehajtott energiamegtakarítási projektnek 
köszönhetően egyes részlegeken a hulladékhőt hasznosítjuk újra, így 
csökkentve gázfelhasználásunkat és károsanyag-kibocsátásunkat. Ezzel 
évente akár 40-50 átlagos családi ház éves felhasználásának megfelelő 
gázmennyiséget takaríthatunk meg.

Minden hulladékot ártalmatlanítunk
Gondoskodunk arról, hogy üzemeinkből ne kerüljön hulladék  
a lerakókba. Mindhárom hazai gyárunk hulladékát anyagában történő 
újrahasznosítással vagy hőenergia-termeléssel ártalmatlanítjuk.

Felelősen termesztve 
A NESCAFÉ® egészen a kezdetektől, vagyis már több mint 80 éve 
dolgozik folyamatainak s termékeinek fenntartatóbbá tételén és 
fejleszti kapcsolatait a kávétermelő farmerekkel. A márka a Nescafé 
Terv (Nescafé Plan) keretében 2010 óta világszerte több mint 700 000 
termelőt támogatott az egészségesebb, ellenállóbb és jobb minőségű 
termény előállításában. A NESCAFÉ® jóvoltából 300 kávétermesztő 
szakértő dolgozik együtt a farmerekkel üzleti és mezőgazdasági 
tudásuk fejlesztésén. A márka fenntarthatósági törekvéseit 
és eredményeit bemutató Grown Respectfully kommunikáció 
Magyarországon 2020-ban került bevezetésre, melynek 
köszönhetően a fogyasztók már a NESCAFÉ azonnal oldódó valódi 
kávétermékek csomagolásán is találkozhatnak ezzel az üzenettel.

NESPRESSO® AAA Fenntartható 
Minőség™ program
A NESPRESSO® az Esőerdő Szövetség 
(Rainforest Alliance) 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®  
15 országban több mint 110 000 kávétermelő 
farmerrel dolgozik együtt azért, hogy 
fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlatokat 
vezessenek be a farmokon és a környező 
területeken, és több mint 400 agronómust 
alkalmaz azért, hogy segítse a farmok 
társadalmi és környezetvédelmi tevékenységét, 
illetve hogy javítsa a kávé minőségét és  
termelékenységet. 

Nestlé Kakaóterv
A Kakaóterv (Nestlé Cocoa Plan) célja, 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. 

A bolygónkért A bolygónkért


