NEMZETI 				
AGRÁRGAZDASÁGI 		
KAMARA
					

ÉLELMISZERIPARI
IGAZGATÓSÁG

hírlevél

2016. szeptember

TARTALOM

2016. szeptember
ÉLELMISZERIPARI IGAZGATÓSÁG

Köszöntő

							
PÁLYÁZATI
HÍREK
							
							

„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban”
„Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása”
További hírek az élelmiszeripari támogatásokról

							

							
Gluténtartalomra vonatkozó változások
SZABÁLYOZÁS
							
Cukortartalomra vonatkozó változások
							Tápértékjelölés
							Élelmiszerkönyv
							Az élelmiszeripar számokban
							Élelmiszermérlegek
							
Lassul a hazai nyerstej-árak csökkenése
							
Fogyasztói trendek
							
Egészséges hívószavak
							
A Top 10 trend 2016-ban
							
A papírcsomagolás továbbra is népszerű

PIACI KITEKINTÉS

							
KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

Fenntartható megoldások: új alapanyagok, technológiák

							
ESEMÉNYNAPTÁR

Nemzetközi kiállítások és vásárok

							
FELHÍVÁS

ÉFOSZ: Együtt a fogyasztókért!

							
TÁJÉKOZTATÓ
							
							

Helyi termék kézikönyv
Helyi termék- és termelői-piackereső
Élelmiszeripari Körkép 2016 – A NAK élelmiszeripari rendezvénysorozata

Keleti Marcell
élelmiszeripari igazgató

Lassu Anna Nóra
élelmiszeripari munkatárs

Szabó-Somogyváry Enikő
élelmiszeripari munkatárs

Pápa Enikő
élelmiszeripari asszisztens

Vadász Sándor
tanácsos

Pető Krisztina
vezető élelmiszeripari szakértő

Dr. Szűcs Viktória
élelmiszeripari szakértő

Tisztelt Élelmiszeripari Tag!
Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntjük Önt a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság
hírlevelének első megjelenése alkalmával. Havi rendszerességű
hírlevelünket igyekszünk kellő alapossággal összeállítani annak
érdekében, hogy abban az élelmiszeripar minden szereplője számára érthető, gyakorlatban is hasznosítható információt tudjunk
nyújtani. Állandó témaként tervezzük a pályázati hírek, a vonatkozó szabályozási környezet változásainak, az ágazatot érintő
statisztikák, a fogyasztói trendek és kutatás-fejlesztési irányzatok bemutatását. Továbbá rendszeresen összegyűjtjük azon élelmiszeripari vásárokat és kiállításokat, amelyeken − igény esetén
− részt tudnak venni tagjaink. Szeptemberi számunkban kiemelt
figyelmet szentelünk a pályázatok újdonságainak, a termékjelöléssel és az élelmiszerkönyvi előírásokkal kapcsolatos változásoknak, valamint a fenntartható élelmiszer-előállítást támogató
termékfejlesztési és technológiai megoldások bemutatásának.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatóság kollégáinak nevében köszöntjük Önt olvasóink között és reménykedünk abban, hogy
mindennapi tevékenységeihez hasznos információkat tudunk
nyújtani a továbbiakban.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Élelmiszeripari Igazgatóság

Varga László
élelmiszeripari szakértő

PÁLYÁZATI HÍREK

„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban”

„Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása”

További hírek az élelmiszeripari
támogatásokról

Még lehet igényelni támogatást a Vidékfejlesztési Program keretében élelmiszer-feldolgozásra és -előállításra.
2015. december 28-án jelent meg a www.szechenyi2020.hu weboldalon a Vidékfejlesztési Program keretében a „Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című (VP-3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25-től van lehetőség kifejezetten elektronikus úton. A rendelkezésre álló forrás bruttó összege 140,96 milliárd forint. Az Irányító Hatóság bírálati szakaszokat határolt el a kérelmek gyorsabb feldolgozása érdekében. Az ÉLIP esetében eddig két bírálati szakaszhatár zárult le (2016. április 25. és 2016. július 25.). A támogatást igénylők két nagy csoportja a mezőgazdasági termelők és a nem
mezőgazdasági termelő mikro- és/vagy kisvállalkozások. Az augusztus 25-ig igényelt támogatás összességében meghaladja a rendelkezésre
álló forrás összegét, de az Irányító Hatóság a várható lemorzsolódások figyelembevételével még nem függesztette fel a támogatási kérelmek
benyújtásának lehetőségét. A támogatást igénylők esetében a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- vagy kisvállalkozások a
kérelmek 61%-át nyújtották be, mely az eddig igényelt forrásból 71%-ot jelent.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatósága nyomon követi a forrásigénylések alakulását, fókuszálva a mezőgazdasági a mezőgazdasági termelők
igényeire, mivel a Vidékfejlesztési Program egyik kiemelt célja, hogy a mezőgazdasági termelők − vállalkozásuk nagyságától függetlenül − a
tevékenységük diverzifikálásával tudjanak a saját termelésű alapanyagokból élelmiszert előállítani és forgalmazni. A mikro-, kisvállalkozások
nagyobb érdeklődését mutatja, hogy nagyságrendileg az eddig beadott kérelmek 60%-át ők nyújtották be, amely az igényelt források 70%-át fedi le.
Az első bírálati körben benyújtott kérelmek feldolgozása során az MVH mint közreműködő szervezet megkezdte a hiánypótlások kiküldését/bekérését a jogosult kérelmezőktől. Tagjainktól több észrevétel/kérdés érkezik az Élelmiszeripari Igazgatósághoz értelmezés és állásfoglalás-kéréssel. Természetes, hogy amiben tudunk, a tagjaink rendelkezésére állunk, de konkrét jogi állásfoglalást nem adhatunk. Ennek
ellenére kérjük, forduljanak bizalommal a megyei élelmiszeripari referenseinkhez, vagy közvetlenül a NAK Élelmiszeripari Igazgatósághoz;
igyekszünk válaszolni, vagy a felmerülő kérdést a döntéshozók felé továbbítani.
2016. július 12-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” elnevezésű VP3-4.2.2-16 azonosítószámú felhívás.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig van lehetőség.
Augusztusban és szeptemberben a Kamara megyei igazgatóságai borászati fórumot szerveznek − érdeklődni a megyei referenseknél lehet −,
ahol kiemelt napirend a pályázati felhívással kapcsolatos tájékoztatás.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatóság képviselteti magát a fórumokon és személyes konzultáció keretében ad tájékoztatást a tagoknak még a
kérelmek benyújtása előtt a támogatás lehetőségeiről.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy előkészítés alatt áll az élelmiszer-előállító közepes méretű (50-249 főt foglalkoztató) vállalkozások számára
egy kombinált formájú támogatási lehetőség a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) keretében. Ennek részleteiről következő
hírlevelünkben adunk bővebb tájékoztatást.
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Gluténtartalomra vonatkozó változások

Cukortartalomra vonatkozó változások

Tápértékjelölés

Élelmiszerkönyv

2016. július 20-tól már nem különleges táplálkozási célú élelmiszer a gluténérzékenyeknek szánt termék. A termékek gluténmentességére
vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó fogyasztói tájékoztatás követelményeit a 828/2014/EU rendelet rögzíti, amely új határértékeket
nem állapított meg, de a rendelet alapján egyéb tájékoztató feliratokat is lehet jelölni ezeken az élelmiszereken. További információ az OGYÉI
honlapján olvasható.
2016. július 20-tól a „diabetikus” élelmiszerek „normál” fogyasztási élelmiszerekként kezelendők, megszűnt a „diabetikus” kategória. A
termékekről eltűnik a már ismert narancssárga pont jelzés, illetve a diabetikus jelölés is, így a jövőben a tápértékjelölés és bizonyos tápanyag-összetételre vonatkozó állítások (pl. „cukormentes”, „alacsony cukortartalmú”, „hozzáadott cukrot nem tartalmaz”) segítségével
lehet a fogyasztókat tájékoztatni a termék cukortartalmáról.
További információ az OGYÉI honlapján olvasható.
A hároméves átmeneti időszakot követően 2016. december 13-tól a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/
EU európai parlamenti és tanács rendelet értelmében kötelezővé válik a tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt élelmiszereken. A
jelölés bevezetése az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, így a feldolgozatlan élelmiszereken, közöttük a nyers húsokon, mézen nem kell
feltüntetni. Mentesülnek az előírás alól azok a kávé- vagy teaféleségek is, amelyek aromán kívül más összetevőt nem tartalmaznak, illetve a
palackozott vizeknél sem kell tápértéket feltüntetni.
További információ a NÉBIH honlapján olvasható.
2016. július 21-én lépett hatályba a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú, a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról szóló
előírása. Az új előírás számos definíciót pontosít (pl. gépi csontozású, íntalanított hús, csontokról mechanikailag lefejtett hús), valamint bizonyos élelmiszercsoportok esetében a beltartalmi arányok változtak, főként a minőség javára.
További részletek a NAKlap július-augusztusi számában, valamint a NAK honlapján olvashatók.
Várhatóan − hat hónap átmeneti időszak után − 2016. október 1-től lép hatályba a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a
sütőipari termékekről. A szabályozás rögzíti a védett elnevezésű termékeket (pl. leveles pogácsa, császárzsemle, fonott kalács). Az előírás −
számos módosítás mellett − 14 kenyérfajta kötelező összetételét, valamint a lisztkeverékekből készült kenyerek esetében pontos felhasználási
arányokat rögzít. A sócsökkentésre irányuló követelményeknek 2018 januárjáig önkéntes alapon lehet eleget tenni.
További részletek az FM oldalán olvashatók.
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Az élelmiszeripar számokban
Élelmiszermérlegek

A lakossági élelmiszer-fogyasztás egyik jellemzője az elfogyasztott élelmiszerek természetes mértékegységben kifejezett mennyisége. Számbavételének egyik módszere − a háztartás statisztikai adatok és a fogyasztás naplózása mellett − az élelmiszermérlegek összeállításán alapul,
és azokból számítja a hazai felhasználást. Az ezekből származtatott egy főre jutó fogyasztási adatok nem a lakosság által ténylegesen elfogyasztott mennyiségeket jelentik, hanem a lakosság számára rendelkezésre álló, fogyasztható mennyiségeket, kínálatot.
Magyarországon az egy főre jutó összes élelmiszer 2014-ben 646 kilogramm volt.
Az egy főre jutó hús mennyisége 2014-ben elérte az 59 kilogrammot. Ezen belül változatlanul a baromfihús részesedése volt a legnagyobb
(45%). Az egy főre jutó baromfihús mennyisége (26 kg) az összes hús mennyiségével megegyező mértékben, 5,6%-kal nőtt 2013-hoz viszonyítva, és 3,5%-kal magasabb a 2014-et megelőző öt év átlagánál. A sertéshús (25 kg/fő) részesedése (43%) 5,4%-kal bővült. A baromfihústermelés 2014-ben egy év alatt 9,2%-kal 442 ezer tonnára, tízéves csúcspontjára nőtt. Ezen belül a csirke és a vízi szárnyasok vágása mintegy
10%-kal bővült, a pulykáé gyakorlatilag nem változott. A baromfihús kivitele közel 8%-kal meghaladta az előző évi 218 ezer tonnát, a behozatal 52 ezer tonnán stagnált. A baromfihús összes belföldi fogyasztható mennyisége 259 ezer tonnát ért el. A sertéshústermelés 274 ezer
tonnára nőtt 2014-ben, míg az import majdnem 4%-kal csökkent az előző évhez képest (149 ezer tonna). A sertéshúsexport 3,6%-kal, 160
ezer tonnára emelkedett. A belföldön fogyasztható sertéshús mennyisége 249 ezer tonnát ért el. A hús átlagos fogyasztói ára 2014-ben éves
viszonylatban stagnált, ezen belül a sertéshús és a baromfihús ára sem változott. Az egy főre jutó marhahús 2014-ben 2,5 kg volt. A marhahústermelés (24 ezer tonna) 2007 óta tartó folyamatos csökkenés után 2014-ben 2,6%-kal nőtt az előző évhez képest. A marhahúsimport
(16 ezer t) több mint 8%-kal bővült 2013-hoz mérten, míg az export (14 ezer tonna) jelentősen, 14%-kal visszaesett. A belföldi fogyasztható
mennyiség ennek megfelelően 25 ezer tonnát ért el. A marhahús fogyasztói ára átlagosan 0,5%-kal csökkent. Az egy főre jutó hal mennyisége
2014-ben 3,7 kilogramm volt, ami 2,8%-kal meghaladta 2009–2013 átlagát. A hazai haltermelés éves viszonylatban 1,6%-kal mérséklődött, a
halimport azonban mintegy 6%-kal nőtt. Az egyébként kis jelentőségű export 7,0%-kal bővült. A hal fogyasztói ára 2,5%-kal nőtt.
A tojáskínálat 2004 óta tartó csökkenése 2014-ben megállt és az egy főre jutó mennyiség éves viszonylatban 7 darabbal (3,2%-kal) nőtt (221
db/fő). A tojástermelés közel 2%-kal mérséklődött. A behozatal jelentősen, majdnem a felével nőtt egy év alatt. A tojásexport 2%-kal bővült.
A kivitel több mint 70%-a keltető tojás, az étkezési tojás kis jelentőségű. A tojás fogyasztói ára 3,4%-kal csökkent éves viszonylatban.
A tej- és tejtermékek hazai kínálata (157 kg/fő) 2014-ben éves viszonylatban 6,2%-kal bővült, és a 2010-es szintre emelkedett. Az egy főre
jutó összes tej mennyisége 179 liter, ami napi fél litert jelent. A hazai tejtermelés 2014-ben 1832 millió litert ért el, és mintegy 6%-kal bővült
az előző évhez képest. A tej és tejtermékek exportja (866 millió liter) a termeléssel megegyező mértékben nőtt. A tej és tejtermékek behozatala
2014-ben 8,6%-os emelkedéssel 872 millió litert tett ki. Ezen belül a tejimport mérsékelten (3%-kal), míg a tejtermékek behozatala jelentősen
(átlagosan 9%-kal) nőtt. Az összes hazai fogyasztható mennyiség ennek alapján 1765 millió litert ért el.
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Élelmiszermérlegek

Az összes felhasználható zsiradék (35 kg/fő) 2006 óta tartó csökkenése 2014-ben megállt. Az állati zsiradékok mennyisége (14,4 kg/fő) a
rendelkezésre álló hús mennyiségének növekedésével párhuzamosan több mint 6%-kal nőtt 2014-ben, így az összes zsiradékmennyiség 42%át teszi ki. A növényi olajok és zsírok hazai mennyisége (20,2 kg/fő) 3,1%-kal meghaladta az előző évit. Ennek változatlanul kétharmada
étolaj (13,3 kilogramm/fő), egyharmada margarin (6,9 kg/fő). A zsiradékok fogyasztói ára 2014-ben átlagosan 4,9%-kal csökkent, ezen belül
a sertészsiradék 6,9, az étolaj 12%-kal került kevesebbe.
Az egy főre jutó liszt és rizs mennyisége (84 kg) 2014-ben az előző évhez képest alig (0,9%-kal) csökkent. Lisztből 80 kilogramm állt rendelkezésre, míg rizsből nőtt a fogyasztható mennyiség (4,1 kilogramm/fő). A liszttermelés stagnálása mellett egy év alatt 6,2%-kal nőtt az export,
és 2,7%-kal mérséklődött az import. 2014-ben a liszt fogyasztói ára 14%-kal visszaesett.
A hazai felhasználható burgonya mennyisége 63 kg volt 2014-ben. Burgonyából 16%-kal több termett (567 ezer tonna), az elenyésző export
mellett a burgonyaimport (friss és feldolgozott termékek) mintegy 6%-kal, 165 ezer tonnára nőtt. Az összes hazai fogyasztható mennyiség
622 ezer tonnát tett ki. A burgonya fogyasztói ára 2014-ben 14%-kal csökkent.
Az egy főre jutó zöldség és gyümölcs mennyisége 199 kilogrammot ért el 2014-ben. Zöldségfélékből 108 kg/fő és gyümölcsökből 92 kg/fő állt
rendelkezésre. A fogyasztható gyümölcs mennyiségének bővülése döntően az almakínálat növekedésének köszönhető. Kissé több állhatott
rendelkezésre meggyből és kajszibarackból is, viszont a többi gyümölcsből mérséklődött az egy főre jutó mennyiség. A hazai zöldségtermés
1514 ezer tonnát, míg a gyümölcstermelés 1048 ezer tonnát ért el 2014-ben.
Az egy főre jutó összes szeszesital 2014-ben 9,3 liter volt, amelyen belül az egy főre jutó bor mennyisége (22 l) 2 literrel csökkent, míg a söré
2 literrel nőtt (67l/fő). Az égetett szeszesital egy főre vetített mennyisége 3,5 liter volt. 2014-ben a bortermelés volumene 12%-kal csökkent,
és 259 millió litert ért el. A borexport 72 millió liter volt 2014-ben. A sörtermelés (595 millió liter) gyakorlatilag az előző évi szinten maradt,
miközben az import (116 millió liter) 9,5%-kal nőtt. Az importált sör részesedése a 658 millió liternyi hazai kínálatból továbbra sem éri el
a 20%-ot. A sörexport (47 millió liter) az egyébként magas bázishoz képest 18%-kal visszaesett. 2014-ben a sör és az égetett szeszes italok
fogyasztói ára gyakorlatilag nem változott éves viszonylatban, a boré 4,5%-kal csökkent.
További részletek a KSH kiadványában olvashatók.

Lassul a hazai nyerstej-árak csökkenése

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács sajtóközleménye alapján a hazai nyerstej-árak csökkenése idén júliusban is folytatódott, azonban a csökkenés üteme lényegesen lelassult. A júliusi 65,90 Ft/kg hazai felvásárlási ár 12%-kal alacsonyabb, mint a 2015. júliusi ár (74,51 Ft/kg),
amikor is az elmúlt 5 év legalacsonyabb felvásárlási árát mértük. Európában, illetve a környező országokban ugyanakkor már merőben más
tendenciákat látunk. A 2016. áprilisi mélypont után az árak folyamatos növekedést mutatnak. A hazai tejtermelők és a feldolgozók magyar
tejjel és tejtermékekkel kívánják kiszolgálni a magyarországi kiskereskedelmi láncokat. Ha azonban a itthoni nyerstej-árak továbbra is a legmélyebben maradnak Európában, félő, hogy ellátási gondok is lehetnek.
A közlemény további részletei a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács oldalán olvashatóak, illetve a nyerstej árának folyamatos alakulásáról az AKI oldalán tájékozódhat.
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Fogyasztói trendek
Egészséges hívószavak

A papírcsomagolás továbbra is népszerű

A hosszú, egészséges élet mindannyiunk törekvése, s ennek egyik alapköve táplálkozásunk. Hogyan gondolkodik, és miként dönt a magyar
fogyasztó ma, a szénhidrátmentes kenyerek, energiaszegény energiaitalok és cukormentes cukorkák világában? – ezekre a kérdésekre kereste
a választ az NRC Piackutató Kft. felmérésében. A magyar felnőtt lakosság 60%-a vallja, hogy valamilyen szinten odafigyel az egészséges
táplálkozásra, s ugyanilyen arányban tartják fontosnak, hogy ez a típusú tudatosság a mindennapok része legyen. Viszont amennyiben a
teljes kiőrlésű bagett és a jó, házias fehérkenyér között őrlődő magyar fogyasztók jelenlegi vélekedésére vagyunk kíváncsiak, akkor a válasz:
inkább legyen olcsó, ami egészséges. Tízből kilencen vallják ugyanis, hogy hajlandóak lennének kipróbálni egy élelmiszer egészségesebb változatát akkor is, ha annak valamivel rosszabb íze lenne, ám anyagi áldozatot már csupán háromötödük hozna egy egészségesebb termékért.
A magyarok számára az első számú szempont az ár mellett jelenleg a természetesség. A „100%-ban természetes összetevők” kifejezés feltüntetése egy termék csomagolásán 70%-uk számára vonzó, de ennél azért kevesebben (58%) lennének hajlandóak emiatt akár többet is fizetni
a termékért. A tartósítószer-, E-szám- és mesterséges színezéktől mentes, valamint a rostban gazdag termékek szintén a célcsoport közel
fele számára jelentenek elegendő okot arra, hogy a szokásosnál nagyobb összeget hagyjanak a kasszánál. Az egészséges hívószavak sorában a
természetességet az olyan „extrák” követik, mint a „teljes kiőrlésű”, a „vitaminokkal dúsított”, valamint az „Omega-3”, a „bio”, illetve az „ökológiai gazdálkodásból származó”, vagy éppen az „élőflórás”. A legkevésbé vonzó tulajdonságok tekintetében a lista alján végzett a „vegán”, a
„paleo”, illetve a „gluténmentes” és „laktózmentes”, valamint a „diabetikus” is, s természetesen kevésbé vonzó voltuk csak keveseket sarkallna
nagyobb kiadásokra. A korábban szinte sztárnak számító „light” megjelölésen ma már a magyarok mindössze negyedének akad meg a szeme, s nagyjából ilyen arányban fizetnének is többet érte az eredeti terméknél.
A felmérés további részletei az NRC oldalán olvashatók.
Töretlen a papír, illetve a papírból készült csomagolóanyagok térhódítása. Felmérések szerint ma már 100 megkérdezettből 68 gondolja úgy,
hogy a papír csomagolóanyagok megkerülhetetlen szerepet töltenek be hétköznapjainkban. Emellett ma már egyre többen a minőséget és a
megbízhatóságot párosítják a papír csomagolószerekkel. Ráadásul a válaszadók kétharmada véli úgy, hogy jobb minőségűek azok a termékek
is, amelyeket papírba csomagolnak.
A felmérés további részletei az Élelmiszer Online oldalán olvashatók.

PIACI KITEKINTÉS
Az Innova Market Insights az élelmiszer- és italpiac aktualitásai alapján minden évben összeállítja a tíz vezető nemzetközi trend listáját. Ezen
irányvonalak némileg módosulva és megkésve a hazai piacon is teret nyernek.
A Top 10 fogyasztói trend 2016-ban

1.
2.
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4.
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Egyértelmű címke

A 2016-os lista élén az egyértelmű címke végzett, amely az átlátható élelmiszerláncban, a termék eredetének azonosításában segíti a
fogyasztót. Legintenzívebben a „bio” és a „GMO mentes” jelölések aránya növekszik.

Mentes

Az előnyös tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők feltüntetése mellett egyre gyakoribbak a „mentességre” utaló jelölések.
A fogyasztók többsége számára indokolatlan ezen élelmiszerek jelenléte, azonban mégis igénylik. Legnépszerűbb a „gluténmentes”,
valamint egyre jellemzőbb az „állati összetevőktől mentes”, a „GMO-mentes”, az „allergénmentes” és a „fruktózmentes” jelölés.

„Flexitarian diéta”

Egyre népszerűbb az úgynevezett „flexitarian diéta”, amely szemi-vegetáriánus elveket követ, vagyis a hús fogyasztását igyekeznek a
lehető legkisebb mennyiségre szorítani. Ezen fogyasztók számára az ízletes, húsra hasonlító élelmiszerek vonzóak, ezzel komoly kihívás
elé állítva a termékfejlesztőket.

Természetes technológiák

A hagyományos élelmiszer-előállítási technológiák (pl. pasztőrözés, erjesztés) a fogyasztók számára könnyen érthető, természetes technológiák. Az új technológiákat a fogyasztók mesterségesnek vélik, ezért alkalmazásuk esetén a fogyasztói elfogadás érdekében tájékoztatni kell őket annak előnyeiről, kedvező hatásairól.

„Zöldlámpa” a zöldségeknek

A folyamatos propagálás ellenére alacsony szinten lévő zöldségfogyasztás kiváló lehetőséget nyújt a kreatív gyártók számára.

Valós termékek

A termékek „valós” környezetbe helyezése növeli azok kedveltségét. A fogyasztók szeretik tudni, hogy egy adott termék helyi, fenntarthatóság elveit előnyben részesítő, megfelelő körülmények között és kellően megfizetett dolgozók állítják elő vagy éppen hogy távoli vidékről
származik.

Kis szereplők, nagy elképzelések

Mivel a kis előállítók termékfejlesztési folyamata kevésbé szigorú, gyorsabban tudnak reagálni az igényekre. Elképzeléseikkel gyakran
a nagy előállítóknak adnak ötletet.

Az atlétákon túl

A sportolóknak szánt termékek piaca viszonylag telítettnek tekinthető, viszont bizonyos összetevői (pl. fehérje, energiát adó összetevők)
más fogyasztók számára is hasznosak. Így a sporttáplálék-előállítók új kategóriákat fejlesztenek, illetve az élelmiszer-előállítók a sportolóknak szántakhoz hasonló termékekkel bővítik palettájukat.

Élvezetes alibi

Az egészségtudatos fogyasztók számára nem elfogadott, hogy egy édességet például annak élvezeti értékéért fogyasszanak, ezért ahhoz
valamilyen kedvező tulajdonságot kell rendelni, mint a táplálkozás-élettani hatás vagy egészséges összetevő tartalom. További megoldás
lehet a termék méretének csökkentése.

10. Új ízek

A világot látott fogyasztók számára vonzó az új ízek kipróbálása, amelynek egyik lehetősége a látszólag egymáshoz nem illő ízek kombinálása. A lista további részletei a Taste of Science oldalán olvashatók.

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

Fenntartható megoldások: új alapanyagok,
technológiák

Az ENSZ legfrissebb előrejelzése alapján a Föld népességszáma 2050-re meghaladja a 9,6 milliárdot, az évszázad végére pedig elérheti
a 11 milliárdot. A világ népességének ellátására számos ötlet merült már fel, amelyek közül most kettőt emelünk ki.
A kutatások egyik iránya a termékösszetevőkre irányul. A növekvő társadalom számára egyik legégetőbb probléma a tápanyagokkal
történő ellátás. Napjainkban összetett kihívás előtt áll a világ, hiszen az emberek egészségi problémáinak megelőzése, illetve a kiváltó
okok minimálisra csökkentése mellett a környezeti problémákat is minimalizálnunk kell a fenntarthatóság szem előtt tartásával. A
szóba jöhető lehetőségek közé sorolhatók a tengeri moszatok és algák. Változatosságuknak köszönhetően számos területen alkalmazhatók, mint például a szennyvíztisztítás, gyógyászati és kozmetikai célok, élelmiszeripar, étrend-kiegészítők, valamint modern
takarmányok összetevőjeként történő felhasználás. Az algák számos olyan egészségre kedvező hatást gyakorló bioaktív összetevőt tartalmaznak, amelyek funkcionális élelmiszerek fejlesztéséhez kiváló kiindulópontot biztosítanak, mint a növényi rostok, a poliszacharidok, különböző antioxidáns hatású anyagok, többszörösen telítetlen zsírsavak, fenolos vegyületek, vagy a szterinek. Értékes összetétele
mellett a legtöbb algafajnál bizonyítható egészségügyi hatás is kimutatható (pl. koleszterin szint és magas vérnyomás csökkentése, rákmegelőző és gyulladáscsökkentő hatás). Kutatások alapján keksz és tészta termékek esetében 2%-os adagolás mellett a termékek még
kedvező érzékszervi megítélést kaptak, azonban az ezen mennyiség feletti adagolás már negatívan befolyásolta a minták érzékszervi
(illat és állag) tulajdonságait.
A teljes értékű fehérjék biztosítása a folyamatosan gyarapodó társadalom számára növekvő kihívást jelent. A hiány pótlására irányuló kutatások egyik iránya a húsfehérjéhez nagyon hasonló, telített zsírsavakban, vasban és cinkben gazdag ehető rovarok integrálása
étrendünkbe. Annak ellenére, hogy számos országban fogyasztásuk általános és mindennapi, az európai lakosok számára fogyasztói
ellenérzetet váltanak ki. A látvány kiküszöbölésének érdekében liszt formájában érdemes alkalmazni a rovarokat. A GATHR angol
székhelyű cég rovar (tücsök) lisztből állítja elő esszenciális összetevőkben gazdag termékdíjas Crobar nevű energiaszeleteit.
A technológiai kutatások egyik igen ígéretes iránya az élelmiszerek 3D-s nyomtatása, amely során különféle porállagú összetevőkből
(olajból és vízből) ízletes, esztétikus élelmiszereket állíthatunk elő. Az élelmiszerporok a tintasugaras nyomtatókhoz hasonló kön�nyen cserélhető patronokban kapnának helyet. A módszer során az alapanyagokból térbeli formákat alakít ki a nyomtató az egymásra
helyezett rétegek segítségével. A technológia alkalmazásával csökkenthető lenne az élelmiszerhulladékok mennyisége, mivel a porok
eltarthatósága hosszú, könnyen szállíthatóak, bárhol előállíthatóak és összetételük bármilyen igényhez (pl. fehérjedús, gluténmentes)
könnyen igazíthatóak.

ESEMÉNYNAPTÁR

Nemzetközi kiállítások és vásárok

2016. október 16-20.

Franciaország, Párizs — SIAL

2017. január 20-29.		

Németország, Berlin — IGW

2017. január 21-25.		

Franciaország, Lyon — Sirha

2017. január 21-25.		

Olaszország, Rimini, — AB Tech Expo

2017. január 22-25.

Svájc, Bern, — FBK

2017. január 29-31.

Franciaország, Montpellier — Vinsud

					A világ egyik legnagyobb és legrangosabb élelmiszeripari kiállítása a SIAL (Salon International de l’Agroalimentaire) idén ősz					
szel is megnyitja kapuit. A legutóbbi rendezvényen, 2014-ben több mint 100 ország közel 6000 kiállítója mutatkozott be, ezek
				
84%-a külföldi volt. A 150 258 látogató 63%-a érkezett külföldről. A szakkiállítás a világ teljes élelmiszerexport-piacát repre					
zentálja, valamint a kereskedelem, az agrár- és a vendéglátóipar is képviselteti magát. További információ: SIAL

					82. alkalommal rendezik meg az IGW-t (International Green Week Berlin), amely az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a ker					
tészet képviselőinek nemzetközi kiállítása. További információ: IGW

					A Sirha szakkiállítás átfogó kínálatot nyújt az élelmiszeripar, sütő- és cukrászipar, szálloda- és vendéglátóipar, valamint a
					
csomagolóipar képviselői számára. További információ: Sirha

					AB Tech Expo sütő-, édesipari és technológiai kiállítás.
					További információ: AB Tech

					Sütő- és cukrászipari kiállítás. További információ: FBK

					Nemzetközi mediterrán bor- és szeszesital-kiállítás. További információ: Vinsud

Felhívás
ÉFOSZ: Együtt a fogyasztókért!

Az élelmiszeriparral szemben támasztott társadalmi és kormányzati elvárásokkal szembesülve a hazai Élelmiszer-feldolgozók Országos
Szövetsége (ÉFOSZ) a NAK és a Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) támogatásával meghirdette az „Élelmiszeripar a fogyasztókért – Tegyünk együtt érte” elnevezésű kezdeményezését. Az ingyenes mozgalomhoz olyan önkéntes vállalásokkal lehet csatlakozni, amelyek hozzájárulnak a hazai lakosság egészségügyi állapotának javulásához.
A kezdeményezéssel kapcsolatos további információt az Együtt a fogyasztókért oldalon olvashatnak.

TÁJÉKOZTATÓ

Helyi termék kézikönyv

Helyi termék- és termelői-piackereső

Élelmiszeripari Körkép 2016
– A NAK élelmiszeripari rendezvénysorozata

Figyelmébe ajánljuk a NAK Helyi termék kézikönyvét, amely a helyben termelt alapanyagokból hagyományos, az adott térségre jellemző
eljárással készült élelmiszereket előállító és értékesítő gazdáknak szól. A kézikönyv bemutatja a helyi termékek előállításának feltételrendszerét, az értékesítés lehetséges változatait, a helyi piacoktól a falusi vendégasztalokon át a közétkeztetésig, a termékek védjegyezését, az élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályait, az élelmiszerjelölés legfontosabb tudnivalóit, valamint adózási ismereteket. A
kézikönyv a NAK megyei igazgatóságain, illetve PDF elektronikus formában a NAK honlapján is elérhető.

Találja meg az Önhöz legközelebbi lehetőséget a Helyi termék-piackereső, illetve a Termelői-piackereső segítségével!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara őszi rendezvénysorozatot szervez az élelmiszeripari vállalatok részére Élelmiszeripari Körkép 2016
címmel. A rendezvényeken többek között szó lesz a 2016. december 13-tól kötelező tápértékjelölésről, az élelmiszeripari támogatásokról, a munkaerőpiaci problémákról, valamint az adott ágazat piaci helyzetéről, aktualitásairól. Ezen felül bemutatják az adott ágazatot érintő technológiai
és termékfejlesztési és csomagolástechnikai újdonságokat, valamint a nemzetközi trendeket. A témák aktualitásáért és szakmaiságáért a Kamara
saját, illetve számos partnerintézmény (FM, AKI), szövetség (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség) és egyetem kiemelkedő szakemberei felelnek. A Kamara célja az érdemi információszolgáltatás a tagok számára, a tagok és a
Kamara közti kapcsolatok előmozdítása, valamint a rendezvények keretében lehetőség nyílik az egyes ágazatokat érintő kilátások és tendenciák
megbeszélésére, problémák megvitatására.
A rendezvények az Öbölház rendezvényközpontban (XI. Budapest, Kopaszi Gát 1.) 9:30-kor kezdődnek az alábbi időpontokban:
2016. október 11.: Élelmiszer-feldolgozás és -kereskedelem
2016. november 8.: Húsfeldolgozás
2016. november 15.: Malom- és sütőipar
2016. november 22.: Alkoholosital-gyártás
2016. november 29.: Tejfeldolgozás
2016. december 6.: Halgazdasági rendezvény (helyszín egyeztetés alatt!)
A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
A rendezvények részletes programjai, valamint a regisztrációs felületet a Kamara honlapján hamarosan elérhető lesz.
Minden érdeklődőt várunk!

Várjuk észrevételeit,
megjegyezéseit!
További információk:
Szűcs Viktória
szucs.viktoria@nak.hu

