Közös Értékteremtés
Összefoglaló 2021

Feltárjuk az ételekben rejlő erőt, hogy generációk életminőségét tegyük jobbá

Köszöntő
Kedves Olvasók!

2021-ben hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Nestlé Hungária: vállalatunk
ebben az évben ünnepelte alapításának harmincadik évfordulóját.
A jubileumi évet jelentőségteljes kezdeményezésekkel, adományozásokkal
és fejlesztésekkel tettük emlékezetessé, melynek részletes eredményeit
2021-es Közös Értékteremtés Összefoglalónk tartalmazza.
Büszkék vagyunk rá, hogy újabb óriásberuházást indítottunk büki állateledelgyárunkban, melynek köszönhetően a jövőben 120 új munkahelyet hozunk
létre és 50 000 tonnával toldjuk meg az éves termelési kapacitásunkat.
Átruháztuk a magyar háztartások egyik kedvencének számító Szerencsi
kakaópor védjegyének tulajdonjogát Szerencs városára, országosra
terjesztettük ki hét évvel ezelőtti reprezentatív kutatásunkat, melyben
egyedülálló módon a 4 és 10 éves korú gyerekek táplálkozási szokásait
vizsgáltuk, fenntarthatósági törekvéseinkkel pedig még magasabb fokozatba
kapcsoltunk: a körforgásos gazdaság jegyében új csomagolásfejlesztéseket
mutattunk be, és bejelentettük, hogy a beszállítóinkkal együttműködve
megújuló élelmiszer-termelési és -ellátási rendszert teremtünk meg. Mindezt
úgy, hogy közben a nagyvilágban és Magyarországon is a koronavírus-járvány
második évét éltük, amely továbbra is meghatározta mindennapjainkat,
így vásárlási szokásainkat is.
Tisztában vagyunk vele, hogy a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként
hatalmas felelősségünk van a természeti erőforrások megőrzésében
és egy egészségesebb jövő megteremtésében. Ezért a korábbi évek
eredményeire alapozva 2022-ben is arra fogunk törekedni, hogy termékés csomagolásfejlesztéseinkkel, fenntarthatósági stratégiánkkal, valamint
társadalmi szerepvállalásunkkal hozzájáruljunk a magyar lakosság
életminőségének javításához.
Bár ez a kiadvány a 2021-es év eredményeit hivatott bemutatni, nem
tudom szó nélkül hagyni azokat az ukrajnai eseményeket, amelyek jelen
kiadvány írásakor körbevesznek bennünket. A helyzet napról napra
változik és folyamatosan alakul, mi pedig a Nestlénél arra összpontosítunk,
hogy mindent megtegyünk Ukrajnában dolgozó 5800 munkatársunk
és családjaik védelmének érdekében. Azonnali támogatást nyújtunk
számukra létfontosságú termékekből álló segélycsomagokkal, a fizetéseik
megelőlegezésével, valamint segítjük azokat, akik elhagyták vagy el akarják
hagyni az országot. Ukrajnában csapatunk odaadásának és erőfeszítéseinek
köszönhetően újraindítottuk a korlátozott működést azokban az országrészekben, ahol ez biztonságos − segítve, hogy a szupermarketek polcai
újra feltöltődhessenek. Ezzel párhuzamosan továbbra is adományozunk
a rászorulóknak olyan alapvető élelmiszereket, mint bébiételek, levesek
vagy tészták. Ezt addig fogjuk tenni, amíg a konfliktus tart.
A Nestlé Hungária minden dolgozója nevében köszönöm, hogy
támogatásukkal, vásárlói döntéseikkel megerősítenek minket abban
az elhatározásunkban, hogy részvényeseink mellett az egész
társadalom számára értéket tudjunk teremteni.

Jó olvasást kívánok!
Noszek Péter
Ügyvezető igazgató
Nestlé Hungária Kft.
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A Nestlénél legfontosabb alapértékeink közé tartozik
a közös értékteremtés, a társadalomért és a környezetért
való felelősségvállalás. Elköteleztük magunkat amellett,
hogy 2050-re a teljes értékláncon nettó nullára csökkentjük
üvegházhatású gázkibocsátásunkat. A világ legnagyobb
élelmiszeripari vállalataként azonban nem elég
a kibocsátás visszaszorításán dolgoznunk, ennél is tovább
kell mennünk. Ez iránt való törekvésünk részeként a teljes
élelmiszer-előállítási és -ellátási láncunkat megújítjuk
annak érdekében, hogy környezeti hatásunkat ne csak
kiegyensúlyozzuk, hanem kifejezetten pozitív hatást
gyakoroljunk a bolygóra, a környezeti erőforrásokra és
a társadalomra.
A jövő kulcsa a megújuló mezőgazdaság
A Nestlé világszerte közvetlenül 500 000 termelőtől,
szerződött beszállítókon keresztül pedig további 4,5 millió
gazdától vásárol nyersanyagokat. Magyarországon
búzát, kukoricát és más gabonaipari termékeket, illetve
cukrot, húsipari alapanyagot veszünk közvetlenül magyar

gazdáktól és vállalatoktól. Büki állateledelgyárunk részére
a felhasznált alapanyagok 50 százalékát hazai
beszállítóktól szerezzük be.
A mezőgazdaságból származó üvegházhatású gázkibocsátás
mérséklése céljából a beszállítóinkkal együttműködve
alakítjuk át az élelmiszer-termelést. Az intenzív talajművelési
módszereket a természetre nézve is előnyös és a gazdáknak
is megfelelő, magasabb bevételt jelentő regeneratív
mezőgazdasági gyakorlatokra váltjuk.
Célunk, hogy öt éven belül alapvető nyersanyagaink
20 százalékát, 2030-ra pedig 50 százalékát talajmegújító
gazdasági gyakorlatokat folytató gazdaságokból
szerezzük be.
Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a talajegészség
megőrzésére, a zéró karbonkibocsátású tejgazdaságokra,
valamint a fenntartható forrásból származó kakaó és kávé
beszerzésére is.
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Táplálkozási vállalásaink
és termékinnováció
Célunk, hogy a népesség folyamatos növekedése mellett
is elérhető, a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető
termékeket biztosítsunk minden fogyasztónk számára −
mindezt úgy, hogy megóvjuk és meg is újítjuk
a természeti erőforrásokat, hogy azok a következő
generációk számára is rendelkezésre állhassanak.

Gluténmentes és cukorcsökkentett termékek
A NESQUIK® Extra Choco Instant kakaóitalpornak
adagonként 13 százalékkal csökkentettük
a cukortartalmát. A KITKAT® csokoládék szezonális,
nem üreges figurái, a KITKAT® adventi naptár, valamint
a SMARTIES® Festive Friends töltött tejcsokoládék mind
gluténmentesek. A felsorolt csokoládék mellett olyan
gluténmentes Corn Flakes gabonapehely-szeletet is
bevezettünk a magyar piacra, amelynek a cukortartalma

30%-kal kevesebb a piacon forgalomban lévő
gabonapehely-szeletek átlagos cukortartalmához képest.
Természetes összetevők a MAGGI® termékekben
A Maggi® alapok és ételízesítők szárított összetevőkkel
készülnek, ezzel biztosítjuk a termékek eltarthatóságát,
és ennek köszönhetően nincs szükség tartósítószer
hozzáadására sem.

Termékfejlesztéseink az egészségtudatosság jegyében
Innovatív megoldásainkkal arra törekszünk, hogy
az egészségtudatosság és a fenntarthatóság szempontjai
ne csak az új termékek kifejlesztésekor, hanem a már
meglévők megújításakor is érvényesüljenek. Egyre többféle
tej-, illetve gluténmentes élelmiszert gyártunk, de helyet
kapnak kínálatunkban organikus és növényi alapú, valamint
magasabb rosttartalommal rendelkező termékek is.
Elköteleződtünk a Nutri-Score jelölés mellett
Az egészségtudatos táplálkozás elősegítéséért
csomagolásainkat Nutri-Score jelöléssel látjuk el,
amely egyszerűen és átláthatóan tájékoztat az adott
termék tápértékéről. A nemzetközileg elismert,
tudományos alapokon nyugvó, független szakértői
szervezet által kifejlesztett szempontrendszer lehetővé
teszi az élelmiszerek egyszerű összehasonlítását egy
termékcsoporton belül. A rendszer célja, hogy segítse
a fogyasztókat tudatos döntéseikben és eligazítsa őket
abban, hogy a különböző élelmiszerek hogyan
illeszthetők a kiegyensúlyozott étrendbe.
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A Garden Gourmet®
termékek hozzájárulnak
a megfelelő minőségű
és mennyiségű napi
fehérjebevitelhez, és
változatos főétkezést
kínálnak vegánok,
vegetáriánusok, illetve
flexitáriánusok számára is

Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért

A Nestlé táplálékbeviteli kutatásának
legfontosabb megállapításai (2021)

65%
A Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért programunkkal
a szülőket és gondviselőketAAszeretnénk
támogatni
Nestlé
Nestlé táplálékbeviteli
táplálékbeviteli
kutatásának
kutatásának
legfontosabb
legfontosabb megállapításai
megállapításai
(2021)
abban, hogy gyermekeik egészségesebb
táplálkozási(2021)
szokásokat alakítsanak ki, több zöldséget és gyümölcsöt
egyenek, valamint hogy az elfogyasztott finomságok
táplálóak legyenek. Célunk, hogy kutatásokkal,
termékfejlesztésekkel és oktatófoglalkozásokkal
dkg
dkg 50 millió gyerek életét
2030-ig világszerte
tegyük egészségesebbé.
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43%

Hiánypótló kutatást végeztünk a gyerekek táplálkozásáról
Országos szintre terjesztettük ki hét évvel ezelőtti,
Zöldségből
Zöldségbőlés
ésgyümölcsből
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Teljes
Teljesértékű
értékűgabonát
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az
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65%-át(26
(26dkg)
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eszik
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gyerekek43%-a
eszik
eszikaagyerekek
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296g
296g
4-6
4-6
évesek
évesek

65%

Magyarországra is megérkezett a vegán KITKAT®
A KITKAT® V hosszas kutatás és kísérletezés eredménye,
melynek köszönhetően a lágy csokoládé és a roppanós
ostya népszerű párosát már növényi alapú változatban is
élvezhetik a fogyasztók. A Nestlé kutatási és fejlesztési
központjának szakemberei az új vegán KITKAT® V-t úgy
fejlesztették ki, hogy az maximálisan megfeleljen az
átalakuló elvárásoknak.
Vegán és vegetáriánus termékekkel
bővítettük portfóliónkat
Magyarországon is bevezettük a növényi alapú Garden
Gourmet® termékcsaládunkat: az ízletes, gyorsfagyasztott
növényi portfólió először a háztartáson kívüli szegmensben
volt elérhető, de 2022-ben már az élelmiszerláncok
hűtőpultjaiban is találkozhattak velük a fogyasztók.
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A Nestlé táplálékbeviteli kutatásának
legfontosabb megállapításai (2021)
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Zöldségből és gyümölcsből
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Teljes értékű gabonát
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kalciumbevitel:
43%-a eszik
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gyerekekközel
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4-6 évesek

7-10 évesek

Alacsony kalciumbevitel:
AAsóbevitel
sóbevitelkiemelkedően
kiemelkedőenmagas,
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a 4-6 éveseknél az ajánlott 79%-a
aa négyszeresét
négyszeresétisiseléri
elériaz
azajánlottnak.
ajánlottnak.
a 7-10 éveseknél az ajánlott 84%-a

AA GYEREKEK
GYEREKEK BMI-KATEGÓRIÁK
BMI-KATEGÓRIÁK SZERINTI
SZERINTI MEGOSZLÁSA:
MEGOSZLÁSA:
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43%

Zöldségből és gyümölcsből
Teljes értékű gabonát
egyedülálló
módon a 4 és 10AAéves
gyerekek
Nestlé
Nestlékorú
táplálékbeviteli
táplálékbeviteli
kutatásának
kutatásának
az ajánlott mennyiség 65%-át (26 dkg)
a gyerekek 43%-a eszik
legfontosabb
legfontosabb
megállapításai
(2021)
táplálkozási
és fizikai aktivitásaitmegállapításai
vizsgáltuk. (2021)
eszik szokásait
a gyerekek
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ)
szakmai támogatásával készült felmérés azt mutatja, hogy
több szempontból rosszabbul esznek a gyerekek,
mint
A kalci
um
átlagos napi és
2014-ben.296g
Kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket
bevitele
4-6
teljes értékű
gabonát
dkg
dkg fogyasztanak az ajánlottnál, ugyanakkor
évesek
a szükségesnél több zsírt és sót tartalmaz az étrendjük.
A felmérés eredményeit először az V. Food4Talk online
79%
84%
konferencia
keretében mutattuk be stakeholdereinknek.
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7-10
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szóló párbeszédbe.
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eszik
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A tejés
tejtermék
fogyasztás
Alacsony kalciumbevitel:
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jelentősen elmarad a kívánatos

a 4-6 éveseknél az ajánlott 79%-a
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285g
7-10
7-10
évesek
évesek

4-6
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AA tejtej- és
és tejtermék
tejtermék fogyasztás
fogyasztás

jelentősen
jelentősen elmarad
elmaradaakívánatos
kívánatos
A gyerekek
felének magasabb
500
500közel
g/nap
g/nap mennyiségtől
mennyiségtől
a koleszterin bevitele az ajánlottnál

84%
84%
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négyszeresét is eléri az ajánlottnak.

A GYEREKEK BMI-KATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA:

AA gyerekek
gyerekek közel
közel felének
felénekmagasabb
magasabb

15,3%
61,7%azajánlottnál
aa koleszterin
koleszterin bevitele
bevitele az
ajánlottnál
SOVÁNY
NORMÁL

14,7%
TÚLSÚLYOS

8,3%
ELHÍZOTT

AA sóbevitel
sóbevitel kiemelkedően
kiemelkedően magas,
magas, akár
akár
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négyszeresétisiseléri
eléri az
az ajánlottnak.
ajánlottnak.

AA GYEREKEK
GYEREKEK BMI-KATEGÓRIÁK
BMI-KATEGÓRIÁK SZERINTI
SZERINTI MEGOSZLÁSA:
MEGOSZLÁSA:
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4455 gyerekhez jutottak
el Okos Snack kártyáink
Nyáron indítottuk útjára
az Okos Snack kártyás
oktatási programunkat,
melynek keretein belül
„okoskártyákkal” adjuk
át a kiegyensúlyozott
táplálkozással és az
egészséges életmóddal
kapcsolatos tudnivalókat
a gyerekeknek. Az iskola
utáni foglalkozások
formájában megvalósuló
programmal a következő
években minél több
iskoláskorú gyereket
szeretnénk megszólítani.

nk,
át
söt ik k nát
vag isét kisé és va ami a
cso
y z kez tke
re
vag ölds ésün zések rát je ggelit
y te ége k ta nek lent ,
r
i.
jte t, a
rm
má talma nevez
éke
s
z
z
t. ik pe zon n ük.
dig
yer
teje s
t

A cukor nélküli muffin is lehet finom
Repeta címmel olyan videósorozatot készítettünk, amelyben
felhívtuk a figyelmet a közös főzés fontosságára, illetve
arra, hogy az ilyen alkalmak segíthetnek a gyerekekkel
megszerettetni az egészségesebb alapanyagokat.
A videókból az is kiderül, hogy megfelelő konyhai
technikákkal tovább csökkenthető a só-, a cukor- és a zsír-,
viszont növelhető a rostbevitel. A kisfilmekben a gyerekek
kedvenc ételeiket kóstolták meg − mint például a bolognai
spagetti, a muffin vagy a rántott hús − hagyományosan és
egészségtudatosabb módon elkészítve. A filmekből az is
kiderült, hogy a gyerekek az egészségtudatosabban elkészült
fogásokat kedvelték jobban, ami bizonyítja, hogy érdemes
néha újdonságokat is kipróbáltatni velük.
A „gyerekszáj” videók végén dietetikus szakértőnk
tanácsokkal látja el a szülőket, akik további tippeket
kaphatnak az igyteljesazelet.hu weboldalon.

Nestlé Családi Futás a SPAR Maratonon
Az alig 500 méteres táv népszerűségét mutatja, hogy évről évre
ezernél is többen állnak rajthoz, hogy teljesítsék a kihívást. Sok
apróságnak ez az első futóélménye, ami hazánk legnépszerűbb
szabadidősport-eseményén különösen emlékezetes lehet.
A modern gyereknevelés kihívásait vizsgáltuk világszerte
A Nestlé megbízásából készített reprezentatív Parenting
Index felmérés a világon elsőként vizsgálta azokat

a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek
megnehezítik, vagy éppen segítik a gyereknevelést.
A globális kutatást, melyben 16 országból összesen
8000 anya és apa vett részt, lokális lábbal egészítettük
ki, hogy jobban megértsük a magyar szülőket érintő
kihívásokat. A felmérésből kiderült, hogy a kisgyermekes
anyák és apák világszerte nagy tehernek érzik, hogy
megfeleljenek az elvárásoknak. A dilemmáik megértésével
még hatékonyabban támogathatjuk őket a szülővé válás útján.

Elindult az Etesd az Eszed egészségnevelési program
Az Okos Dobozzal közösen öt Bük környéki település
általános iskoláiban indítottuk el kísérleti jelleggel az Etesd
az Eszed nevű egészségnevelési oktatóprogramunkat.
A kezdeményezés lényege, hogy a gyerekek játékos online
és offline foglalkozásokon sajátíthatják el az egészséges
és fenntartható életmódhoz kapcsolódó ismereteket.
Az iskolai félévet átívelő program élménydús aktivitásokból,
versenyekből, vetélkedőkből, továbbá az iskola teljes
közösségének szervezett egészségnapból áll. Mindezt
elsőként Bő, Bük, Csepreg, Répcelak és Zsira általános
iskoláiban valósítjuk meg.
8
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Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
Együttműködés a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemmel
Komoly sikerként tartjuk számon az elmúlt hat esztendőben
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (korábban
Szent István Egyetem) való együttműködésünket. A Nestlé
kurzusai 2021-ben is folytatódtak, a járványhelyzet miatt
virtuális és offline oktatással vegyesen támogattuk
a szakma iránt érdeklődők munkáját.
Duális képzés Bükön
Büki gyárunkban a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági,
Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, valamint a sárvári Barabás György Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola partnerségével működik
duális képzésünk. A program 2021 szeptemberében két
szakirányon indult el: oktatóink villanyszerelő és elektronikai

Aktív szerepet vállalunk a fiatalok munkaerőpiaci
integrációjában, képzési, fejlődési és vonzó
karrierlehetőségeket kínálva a számukra. Célunk,
hogy támogassuk és segítsük a pályakezdőket,
hogy minél sikeresebben tudjanak megfelelni
a munkaerőpiaci kihívásoknak.
A tavalyi évben
- közel 400 fiatalt (30 év alattit) foglalkoztattunk;
- 16 diák vett részt duális képzésünkben;
- 54 gyakornok segítette munkánkat.
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műszerész fiatalokat tanítanak. A közelmúltban az elektronikai
műszerész képzés felnőttképzéssel is kiegészült, így a délutáni
órákban is szakmai munkával telik meg műhelyünk.

Befogadás és sokszínűség
Támogatjuk a szülőként is helytálló munkavállalóinkat
Különleges szülői támogatást nyújtunk a Nestlé Hungária
minden munkavállalójának, függetlenül attól, hogy férfiak
vagy nők. Támogatjuk a szülők rugalmas munkavégzését,
és olyan munkakörnyezetet teremtünk, amely elősegíti
a szoptatást. Az édesapáknak a jogszabály szerinti
pótszabadságon felül pedig további 15 nap szabadságot
biztosítunk, melyet saját kérésre igényelhetnek a szülést
követő 12 hónapon belül.

33 tehetséges pályakezdőt karolt fel a Nestlé Alliance
4YOUth hazai mentorprogramja
A COVID-19 megjelenése súlyos hatással volt a pályakezdők
munkaerőpiaci lehetőségeire. Ezért egyedülálló
tehetséggondozási programot indítottunk a Nestlé Alliance
4YOUth keretében, hogy felkészítsük a fiatalokat
a munkaerőpiac kihívásaira. A mentorprogramra
a Zyntern.com állásportálon keresztül jelentkezhettek
a hallgatók, akik öt hónapon keresztül tanulhattak szakmai
fogásokat kilenc vállalat tizenhét vezetőjétől.
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Gyáraink jelentősége

Kisállatok jólléte
Közös kampányban
támogatta a Purina
Magyarország és
a Kifli.hu a HEROSZ
Budapesti Állatotthont
Az Állatok Világnapja
alkalmából közös
kampányt indítottunk
partnerünkkel,
a Kifli.hu-val a HEROSZ
Budapesti Állatotthon
javára. Az egyhetes
kampányidőszakban
minden Kifli.hu-n keresztül
vásárolt PURINA®
termék után 100 forinttal
támogattuk az egyesületet,
így az állatotthon összesen
506 200 Ft értékű
adományban részesült.

A Nestlé Hungária sikere gyárai kiemelkedő
teljesítményének is köszönhető, hiszen a cég
árbevételének jelentős részét a külpiacok adják.
Magyarországról világszerte több mint negyven országba
szállítunk Nestlé termékeket, gyáraink termelésének közel
90 százaléka kifejezetten exportra készül.
Újabb óriásberuházás indul a Nestlé büki
PURINA® állateledelgyárában
A tavaly bejelentett 50 milliárdos fejlesztés után ismét
nagyszabású beruházásba kezdünk büki gyártóbázisunkon.
Összesen 35 milliárd forintból a legmodernebb
technológiákkal bővítjük az üzemet, melynek köszönhetőn

120 új munkahelyet teremtünk és 50 000 tonnával toldjuk
meg az éves termelési kapacitást. A mostani beruházás
tovább erősíti a Vas megyei település, valamint a térség
magyar nemzetgazdaságban betöltött pozícióját.
Innovatív környezetbarát technológiák
Akárcsak a tavaly elkezdett fejlesztési ütemben,
a mostaniban is az innováción, valamint a környezetbarát
megoldások alkalmazásán van a hangsúly. Globális
célkitűzéseinkkel összhangban a gyárban 2017 óta megújuló
források biztosítják a villamos energiát, az ipari hulladékot
pedig anyagában történő újrahasznosítással vagy hőenergiatermeléssel ártalmatlanítják.

A büki Purina gyár
az előző húsz évben
a Nestlé állateledelgyártásának
kelet-közép-európai
központjává fejlődött

Elkötelezettek vagyunk a kisállatok táplálási, viselkedési
és szociális igényeinek megértése iránt. Tudjuk, hogy
az állatok és emberek közti köteléknek számos előnye
van, ezért kézzelfogható megoldásokat keresünk
annak érdekében, hogy teljesebb életet teremtsünk
a kiskedvenceknek és az őket szerető gazdiknak egyaránt.
Jobb egészség, több szerető gazdi
Menhelyi kutyák örökbefogadását segíti a HEROSZ
Állatotthon új fejlesztőpályája, melyet a PURINA
támogatásából építettek fel az egyesület átmeneti
gondozottjai számára. Az örökbefogadó gazdik ugyanis
sokszor a fizikai kondíció, a szellemi frissesség és az
együttműködésre való hajlandóság alapján választanak
12

házi kedvencet. Az 5 millió forintból megvalósuló beruházás
vonzóbbá teszi a menhely lakóit, mellyel reményeink szerint
hozzásegítjük őket ahhoz, hogy minél hamarabb szerető
otthonra találjanak.
A hazai macskatartók többsége jó gazdának vallja magát
A magyar macskatartók több mint háromnegyede
családtagként tekint házikedvencére, és ugyanolyan
gondosan választja ki az állateledelt, mint a saját maga
által elfogyasztott ételt – derült ki a Macskák Világnapja
alkalmából készített országos reprezentatív kutatásunkból.
Gazdáikhoz hasonlóan minden állat egyedi táplálást igényel,
a megfelelő állateledel kiválasztásával pedig hosszú és
tartalmas életet biztosíthatunk számukra.

A büki gyár számokban

50%
>450
85%
50+

-a
milliárd forint

-át

az alapanyagoknak magyar
gazdáktól származik
értékben exportáltunk állateledelt
az elmúlt tíz évben
exportáljuk
termékeinknek
robot állhat csatasorba
a most induló bővítés következtében

Bük
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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, amely 2022-ben ünnepli
alapításának hatvanadik évfordulóját, napjainkban
közel 300 féle üreges csokoládéfigura készül –
valódi csokoládéból.

Csökkentettük a műanyag csomagolóanyagok mennyiségét
2021-ben diósgyőri gyárunkban összesen 82 tonnával
kevesebb csomagolóanyagot használtunk fel, melyből
közel 40 tonna műanyag. A szezonális csokoládétermékek
logisztikában használt műanyag tálcáihoz 80 százalékban
újrahasznosított műanyagot használunk, így csökkentve
a primer (szűz) műanyag-felhasználásunkat. A SMARTIES®
márka esetében a műanyag csomagolásokat teljesen, más
márkák esetében részben váltottuk ki papírral.

A diósgyőri gyár számokban

~4000
400
25
88%
2,5
-át

milliárd
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tonna

Szerencs városra száll a Szerencsi kakaó védjegye
Szerencs városnak adományoztuk a magyar háztartások
egyik kedvencének számító Szerencsi kakaópor védjegyének
tulajdonjogát. A mostani megállapodás értelmében 2022-től
a Szerencsi Bonbon Kft. gyárthatja és forgalmazhatja majd
a cicás logóval ellátott Szerencsi kakaóport, megőrizve azokat
az értékeket, amelyeket a magyar fogyasztók megszoktak és
szeretnek benne. Örömmel járultunk hozzá ahhoz, hogy a Szerencsi csokoládé és kakaópor tovább öregbítse a város hírnevét.

A szerencsi gyár számokban

elérhető kapacitás éves szinten
kollégát foglalkoztatunk
országba szállítunk üreges figurákat
exportáljuk a teljes kibocsátásnak
forintnyi beruházást valósítottunk
meg 2011 óta

A szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regionális
kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő központja,
ahol más termékek mellett a NESQUK® Optistart és
NESQUIK® All Natural termékünk is készül, de itt
fejlesztettük ki 2002-ben a NESCAFÉ® 3in1 termékeket
az európai piac számára. Az elmúlt években összesen
9 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottunk végre
a térségben, amelynek 76 százalékát a szerencsi
üzemre fordítottuk.

~40 000
30
~ 500
84%
52 300
-át

Diósgyőr

m2

tonna

termék gyártása évente
országot látunk el itt készülő
termékeinkkel
kollégát foglalkoztatunk
exportáljuk a teljes kibocsátásnak
alapterület

Szerencs
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A közösségekért

Hazai
beszállítók,
termelők

Vállalatunk története szorosan összefonódott azoknak
a közösségeknek a mindennapjaival, melyekben jelen
vagyunk termékeink, gyáraink vagy munkavállalóink
által. A járványhelyzet beigazolta, hogy egymásra
vagyunk utalva; ezért vezető élelmiszeripari
vállalatként kötelességünknek tartjuk, hogy ott
segítsünk, ahol tudunk.
20 millió forintból újult meg a GYEK rehabilitációs osztálya
2020-ban jelentettük be, hogy 20 millió forinttal támogatjuk
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjának
Gyermekrehabilitációs Osztályát, azon belül a rekonstrukciós
munkálatokat. Az adományból felújították a részleg kórtermeit
és közösségi helyiségeit, emellett akadálymentesített
tereket alakítottak ki, hogy ezzel is javítsák a gyermekek
komfortérzetét és segítsék mielőbbi gyógyulásukat.
Azzal, hogy magunknak vásárolunk, a rászorulók
is jóllakhatnak
Az előző évekhez hasonlóan tavaly is elindítottuk
a Tesco áruházlánccal közös kampányunkat a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület munkájának támogatására.
Ennek keretében a hazai Tesco hipermarketekben
vásárolt, meghatározott termékek értékének
1 százalékával támogattuk az Élelmiszerbank
tevékenységét. Az így összegyűlt összeget ráadásul
a Tesco megduplázta. A szervezet a befolyt több mint

Fontos célkitűzésünk, hogy a hazai vállalkozások
részeseivé váljanak a Nestlé európai beszállítói körének.
A magyar beszállítók nemzetközi kapcsolatainak kiépítése
növelheti a versenyképességüket és a hatékonyságukat.

alapanyagok értéke megközelíti a 6 milliárd forintot.
Szerencsi gyárunkban 85 százalékban hazai cukorrépából
előállított cukrot használunk, de magyar partnerünk állandó
beszállítója globális hálózatunknak is.

Büki állateledelgyárunk részére a felhasznált alapanyagok
(búza, kukorica és más gabonaipari termékek, valamint
fagyasztott húsipari alapanyag) 50 százalékát hazai
beszállítóktól szerezzük be, de igen jelentős
a határmenti területeken működő vállalkozásoktól
beszállított alapanyagok aránya is. A beszállított magyar

Együtt a hazai mezőgazdaság fejlesztéséért
Célunk, hogy globális vállalásainkkal összhangban 2022től kezdődően talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok
alkalmazását vezessük be a termőföldek jelentős részén,
melynek során szorosan együttműködünk a hazai
gazdákkal.
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10 millió forintot elsősorban logisztikára költötte,
összesen 108 000 mentett élelmiszerekből összeállított
csomagokat juttatott el a rászorulókhoz.
Adomány a rászorulóknak és a Magyar Vöröskereszt
önkénteseinek
2021 során mintegy 29 millió forint értékben, összesen
2562 tonna terméket adományoztunk stratégiai
partnereink, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és
a Magyar Vöröskereszt tevékenységéhez. Javarészt
a COVID-helyzet miatt fokozottan sújtott rászoruló
közösségek ellátásához járultunk hozzá, de küldtünk
reggelizőpelyheket, instant levest és csokit a Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálatban helyt álló fiatalok napi
energiapótlásához, és BALATON® szelettel leptük meg
a Magyar Vöröskereszt önkéntes munkatársait, akik
az Országos Mentőszolgálat központjában fogadták
a lakossági bejelentkezéseket COVID-szűrésre.
Önkéntes dolgozói programok
Nestlé CARES címmel önkéntes programokat hirdettünk
dolgozóink számára. A félnapos események során
gyáraink környékét közösen tisztítottuk meg az eldobált
szeméttől, illetve a Magyar Élelmiszerbank telephelyén
segítettünk a mentett élelmiszerek címkézésében.
A résztvevő kollégák számára a nemes cél mellett
a home office-ban töltött hónapok után a közösen
töltött idő is nagy örömöt okozott.
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Innovatív, környezetbarát
csomagolóanyagok

Környezeti
fenntarthatóság

2020 decemberében nyilvánosságra hoztuk
a klímaváltozás mérséklését elősegítő globális
akciótervünket, amellyel 2050-re elérjük a nettó
zéró üvegházhatású gázkibocsátási szintet, mindezt
karbonkredit vásárlása nélkül. A célunk érdekében
a teljes értékláncunkon − az alapanyagok megtermelésétől
a fogyasztóhoz vezető útig − minimálisra csökkentjük
üvegházhatású gázkibocsátásunkat. Fejlettebb
mezőgazdasági módszerek alkalmazásával egy megújuló
élelmiszer-termelési és -ellátási rendszert teremtünk meg,
melyet a nettó zéró kibocsátású logisztika és a vállalati
működésünk támogat. Fennmaradó kibocsátásunkat
minőségi, természetes klímamegoldásokkal egyenlítjük
ki, melyek az emberek és a bolygó jóllétét biztosítják.

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként
elköteleztük magunkat amellett, 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. Továbbá vállaltuk, hogy
2025-re csomagolóanyagaink 100%-a újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható lesz.

Alig ismerik a csomagolások újrahasznosíthatóságára
vonatkozó jelöléseket a magyar fogyasztók
Országos reprezentatív kutatást készítettünk
az NRC piackutató céggel közösen, hogy felmérjük
a magyar társadalom fenntarthatósághoz kapcsolódó
ismereteit és magatartását. Az derült ki, hogy a magyar
élelmiszer-vásárlók is vágynak a fenntartható módon
előállított és csomagolt termékekre, ugyanakkor nem, vagy
csak alig ismerik a konkrét termékjelöléseket, melyek akár
az újrahasznosíthatóságra, akár a fenntartható forrásból
származó nyersanyagok minősítésére vonatkoznak. Vezető
élelmiszeripari vállalatként fontos feladatunk, hogy ezekről
felelősen, transzparensen kommunikáljunk, így segítve
fogyasztóinkat a helyes döntések meghozatalában.

Fontos mérföldkövek
•	100% erdőirtásmentes nyersanyagok 2022-ig (ez 2021
végén 97,2%-on állt)
•	Évente 20 millió fa telepítése
•	100% fenntartható forrásból származó pálmaolaj 2023-ra
•	100% minősítetten fenntartható forrásból származó kávé
és kakaó 2025-re
•	A primer műanyag felhasználását harmadával
csökkentjük 2025-re
•	100% megújuló forrásból származó villamos energia
valamennyi üzemünkben 2025-re
•	Kulcsfontosságú alapanyagaink 20%-át talajmegújító
gyakorlatokat alkalmazó forrásból szerezzük be 2025-re

Úton a megújulás felé
Felgyorsítjuk azt a munkát, amit a gyártási folyamatok,
a csomagolások és a karbonsemleges márkák kapcsán
végzünk. 2025-ig 3,2 milliárd svájci frankot fektetünk
be a teljes értékláncon, hogy céljainkat elérjük.
Ebből 1,2 milliárd frankot kifejezetten a talajmegújító
mezőgazdasági gyakorlatok megvalósítására szánunk.
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Magyarországon teszteljük a NESCAFÉ® 3in1 Classic
papíralapú csomagolását
Limitált szériában, tesztjelleggel a világon először papíralapú
csomagolásban is piacra dobtuk az egyik legnépszerűbb
termékünket, a NESCAFÉ® 3in1 Classic azonnal oldódó
kávéspecialitást. Az új papíralapú csomagolás szelektíven,
a papírhulladékkal együtt gyűjthető, széles körben
újrahasznosítható, azaz amennyiben kiépített rá az
infrastruktúra, újrafeldolgozásra kerülhet. A projekttel Effekt
2030 díjat is nyertünk, melyet olyan példaértékű vállalati
programoknak ítélnek oda, melyek a társadalom és
a környezet szempontjából mérhető, kimutatható pozitív
változásokat eredményeznek.
Újrahasznosítható csomagolásra váltott a SMARTIES®
2021-ben bejelentettük, hogy a népszerű SMARTIES®
márka legtöbb kiszerelése a jövőben újrahasznosítható
papírcsomagolásban lesz kapható. A váltás a SMARTIES®
család 90 százalékát érinti, amibe más termékek mellett
a nálunk jól ismert cukorkák, illetve az Egyesült
Királyságban népszerű táblás csokoládék tartoznak.
A SMARTIES® új papírcsomagolása minősítetten
fenntartható forrásból származik. A termékek csomagolása
Magyarországon is szelektíven gyűjthető és széles körben
újrahasznosítható. A papírcsomagoláson a fogyasztók
tudatosságának növelése céljából a megfelelő szelektív
gyűjtésre vonatkozó információ is helyet kapott. A diósgyőri
gyárunkban gyártott SMARTIES® termékek esetében is
teljesen elhagytuk a műanyagot a csomagolásokból.

A Pannonhalmi Főapátság levendulamezőin
hasznosítják újra a használt NESPRESSO®
kapszulákból kinyert kávézacc egy részét
A Magyarországon visszagyűjtött használt kapszulák
egy részéből a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal) engedélyével kávézacc alapú termesztőközeget
fejlesztett a NESPRESSO®, melyet a pannonhalmi
levendulaföldek talajminőségének javítására használnak
fel. A kezdeményezés teljes mértékben lokális: a kapszulák
a hazai fogyasztóktól származnak, és mind a feldolgozás
− vagyis az alumínium és a kávézacc szétválasztása −,
mind pedig a termőközeggyártás Magyarországon történik.
A kávézacc alapú termesztőközeget október elején saját
kezűleg juttatták ki a pannonhalmi levendulamezőkre
a NESPRESSO® munkatársai és a Pannonhalmi Főapátság
Gyógynövénykertjének dolgozói, az együttműködés
eredményét pedig a nyári levendulavirágzáskor
csodálhatják meg a látogatók.
Elindult a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulák
visszagyűjtése és újrahasznosítása
Új kapszula-visszagyűjtési és -újrahasznosítási rendszert
indítottunk a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulákra, így
a fogyasztóinkkal együttműködve újabb jelentős lépést
tettünk a körforgásos gazdaság megvalósításának irányába.
Kilenc hónap alatt több mint 5000 kg kapszulát gyűjtöttünk
vissza és hasznosítottunk újra. A program eredetileg
5 gyűjtőponttal indult, de azóta már az ország összes
MediaMarkt áruházában leadhatók a használt kávékapszulák
a külön erre a célra gyártott, újrahasznosítható gyűjtőtasakokban. A kapszulák a gyűjtőpontokról egy hazai
feldolgozóüzembe kerülnek, majd a ledarált, újrahasznosított
műanyagból szezonális műanyag termékek készülhetnek
− kertészeti eszközök, rekeszek, tárolók −, a kávé pedig
komposztként hasznosulhat újra.
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Felelős beszerzés

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.

Általános iskolai oktatóanyag készült
a környezettudatos életvitelről
Interaktív edukációs programot indítottunk általános
iskolásoknak a SPAR Magyarországgal közösen. A Hogyan
legyek környezettudatos vásárló? kisokos alapján egy
színes és játékos oktatóanyagot állítottunk össze, melynek
segítségével már a gyerekek is könnyen megtanulhatják
a hulladéktípusok szétválogatását, és egész kicsi
koruktól kezdve gyakorolhatják a tudatos, mértékletes
fogyasztást. A Recycling Hero kihívásban az első száz
jelentkező osztály hasznos segédeszközökből álló oktatási
csomagot kapott, amelynek segítségével elmélyíthették
a fenntarthatóságról, szelektív hulladékgyűjtésről szóló
ismereteiket. Ezután arra buzdítottuk az osztályokat,
hogy a megszerzett ismereteik alapján készítsenek egy
beszámolót. A kezdeményezés a fokozódó koronavírusjárvány ellenére is sikeres volt, a megadott határidőig több
mint 100 pályamű érkezett.
Innovatív módon hasznosítjuk újra a gyárban
keletkező hulladékokat
A dolgozóink körében megrendezett Innovation Challenge
nyertes ötlete alapján hulladékgyűjtésre használjuk fel
a gyárban keletkező bigbageket. Első körben a FelsőTisza menti PET Kupa, majd a Bodrog PET Kupa részére
adományoztuk a hulladékgyűjtésre alkalmas zsákokat.
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Nestlé Kakaóterv
Elkötelezett tagja vagyunk a világ legnagyobb
kakaótermesztés és -felhasználás fenntarthatóságára
törekvő programjának, az UTZ-nek, mely 2018 óta
a Rainforest Alliance része. Az UTZ-tanúsítvánnyal
rendelkező kakaó felvásárlásával hozzájárulunk
a termőföldek hosszú távú termékenységének
biztosításához, a helyi gazdák élet- és munkakörülményeinek
javításához − megszüntetve ezáltal a gyermekmunkát és
elősegítve a nemek közti egyenlőség kialakulását.
A Nestlé Kakaóterv (Nestlé Cocoa Plan) a kakaótermelők,
családjaik és közösségeik fő problémáinak enyhítését,
megoldását 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 kakaóport használjunk –
ez közel 300 000 tonna alapanyagot jelent.
Kávé ellenőrzött forrásból: 10 éves eredményeiről számol
be a NESCAFÉ® Terv
A NESCAFÉ® Terv keretében 2010 óta világszerte több mint
700 000 kávétermelőt támogattunk az egészségesebb,
ellenállóbb és jobb minőségű termény előállításában.
A fenntartható kávétermesztés érdekében eddig 235 millió
kávécserje-palántát biztosítottunk a velünk dolgozó gazdák
részére. Ez nemcsak a kávéültetvények fiatalításához járul
hozzá, de a talajegészség javítása és a karbonmegkötés
révén fontos részét képezi vállalatunk megújuló
élelmiszer-ellátási rendszerekre történő átállását támogató
kezdeményezésének is.
Bővebb infó: nescafe.hu
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Energiahatékonysági
projektek

A NESPRESSO® a The Positive Cup programon keresztül
mutatja be a fenntarthatóság terén elért eredményeit
A 2014 és 2020 közt futó The Positive Cup program
keretében a NESPRESSO® 585 millió svájci frankot fektetett
abba, hogy a tanúsítvánnyal rendelkező és fenntartható
beszerzésből származó kávéktól kezdve a karbonkibocsátás
csökkentésén át a kapszulák újrahasznosításáig számos
intézkedéssel egyre fenntarthatóbbá alakítsa a működését.
Az állandó kínálatában szereplő kávék több mint
93 százalékát az AAA Sustainable Quality™ Programon
keresztül szerzi be; ez az arány 2014-ben még csak
84 százalék volt.
A márka az AAA farmokon 15 országban, több mint
122 000 termelővel dolgozik szorosan együtt, hogy növeljék
a kávé minőségét, ezáltal magasabb bevételhez juttassák
a termelőket, és fenntartható gyakorlatokat vezessenek
be a farmokon. A NESPRESSO® Reviving Origins nevű
programjának pedig az a célja, hogy újjáélessze
a kávétermesztést olyan veszélyeztetett vidékeken, ahol
a kávétermelés kultúrája elveszni látszott polgárháborúk,
gazdasági problémák vagy természeti katasztrófák
miatt. A program keretében ma már 7 régió mintegy
8000 termelője számíthat megélhetésre a kávéból.
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A nettó zéró kibocsátási cél eléréséhez elengedhetetlen,
hogy a Nestlé gyártási tevékenységei során
növeljük a megújuló forrásból származó energia
használatát. Magyarországon már 2017 óta használ
mindhárom gyárunk 100 százalékban zöldáramot,
így a villamosenergiához kapcsolódó szén-dioxidkibocsátás megszűnt. Emellett azonban hazai gyártási
folyamatainkban is folyamatosan vizsgáljuk további
megújuló energiaforrások − például hőenergia −
használatának lehetőségét.

Energiamegtakarítási projekt Bükön
A büki gyárban végrehajtott energiamegtakarítási
projektnek köszönhetően az előző évihez képest 2021-ben
körülbelül 55 családi ház gázfogyasztásának megfelelő
mennyiséggel csökkentettük a büki gyár gázfelhasználását
és szén-dioxid-kibocsátását.
Hulladékok ártalmatlanítása
Gondoskodunk arról, hogy üzemeinkből ne kerüljön
semmi a hulladéklerakókba. Mindhárom hazai gyárunk
hulladékát anyagában történő újrahasznosítással vagy
hőenergia-termeléssel ártalmatlanítjuk.
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