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Szeretettel köszöntjük Önt a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság hírlevele
júliusi számának megjelenése alkalmával. E havi kiadványunkban kiemelt
figyelmet szentelünk a növényi alapú diéták piaci környezetének és legújabb trendjeinek bemutatására. Pályázati híreink között egy MAHOP-
pályázat változására hívjuk fel figyelmét. A szabályozási területet érintő
bejegyzéseinkben beszámolunk a sovány tej minimális áráról, a baromfihús- és a tojáságazati termékek irányadó árainak változásáról, az állatjóléti
illetve a szőlőültetvény-szerkezetátalakítási támogatásokkal kapcsolatos
nyomtatványokról, valamint az átláthatósági törvények várható megjelenéséről. Hírlevelünk szabványfigyelő részében néhány nemrég megjelent,
illetve visszavont szabványt és európai szabványkiadványt ismertetünk.
Betekintést nyújtunk a vegetáriánus életmódba, valamint külpiaci kitekintésünkben a növényi fehérjék nemzetközi piacáról és a növényi alapú
étrendet folytatók trendjéről adunk körképet. Az új termékek fejezetben
számos újonnan megjelent élelmiszert mutatunk be gondolatébresztőként a termékfejlesztéshez. Marketing bejegyzésünkben a landing oldalakról
olvashat. A kutatás–fejlesztés–innovációs bejegyzésekben az élelmiszer-
biztonság fontosságával és fogyasztói megítélésével, a növényvédőszer-maradványok uniós jelentésesével valamint az antimikróbás rezisztenicia kimutatására alkalmas új megoldással foglalkozunk. Táplálkozás
akadémia rovatunkban – a Dietetikusok Országos Szövetségének szakértői
segítségével – a növényi alapú étrendeket vesszük górcső alá. Számos
nemzetközi kiállításon és vásáron való megjelenési lehetőséget ajánlunk.
Tájékoztató bejegyzésünkben megismerkedhet a körforgásos gazdálkodás
aktualitásait összegző legújabb tanulmánnyal, valamint az Európai Unió
és az Egyesült Államok között létrejött, hormonmentes marhahúsról szóló
megállapodással. Mindemellett felhívjuk figyelmét egy termékinnovációs
versenyre. Végezetül megtalálja az elmúlt két évben megjelent hírleveleinket is.
Az Élelmiszeripari Igazgatóság minden kollégájával egyetemben bízunk abban,
hogy hasznos és érdekes információkkal tudjuk segíteni mindennapi munkáját!
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Élelmiszeripari Igazgatóság

PÁLYÁZATI HÍREK

MAHOP-2.1-2016 – Megjelent

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című (MAHOP-2.1-2016
kódszámú) felhívás, és az ahhoz kapcsolódó 2., 14., és 18. számú melléklet.
További részleteket a palyazat.gov.hu oldalon olvashat.

SZABÁLYOZÁS

A sovány tejpor minimális
eladási ára (37.) – Megjelent

A sovány tejpor minimális
eladási ára (37.) – Megjelent

Megjelent az Európai Bizottság 2019/1016/EU végrehajtási rendelete a sovány tejpornak az 2016/2080/EU végrehajtási
rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harminchetedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó
minimális eladási áráról.
A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása és az intervenciós készletek nagysága indokolttá teszi
a sovány tejpor további mennyiségeinek a betárolási időpont módosítása általi értékesíthetővé tételét. A 2019/1016/EU végrehajtási rendelet alapján a 2016/2080/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány
tejpor értékesítésére irányuló harminchetedik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok
benyújtásának határideje 2019. június 18-án járt le – a minimális eladási árat 175,90 euró/100 kilogrammban határozták meg.
A jogszabály a kihirdetés (2019. július 21.) napján lépett hatályba.
A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.
Megjelent az Európai Bizottság 2019/1098/EU végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojás
ágazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról.
A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául
szolgáló adatok rendszeres ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behozatalakor az irányadó árakat a származási
hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell. Ezért az 1484/95/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
A jogszabály a kihirdetés (2019. június 28.) napján lépett hatályba.
A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

SZABÁLYOZÁS
A baromfiágazatban igénybe vehető
állatjóléti támogatások nyomtatványai
− Megjelent

A szőlőültetvények szerkezet-átalakí
tásához és átállításához benyújtandó
„kifizetési kérelem” nyomtatványa
− Megjelent

Megjelent 28/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2019/2020. támogatási évi támogatások kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről.
Jelen közlemény tartalmazza az ügyfél-nyilvántartási kötelezettségeket, az állatjóléti támogatás kifizetési valamint a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásának módját és idejét.
A közlemény a kihirdetés napján (2019. június 26.) lépett hatályba.
A közlemény a Magyar Államkincstár oldalán olvasható.

Megjelent a 29/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához
a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2018/2019
borpiaci évben benyújtandó „kifizetési kérelem” nyomtatvány közzétételéről szóló 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár
Közlemény módosításáról.
A 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár Közlemény – az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti „Kifizetési kérelem” benyújtására vonatkozó – III. pontjának 4. és 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul. „A Kifizetési kérelmet a 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár
Közlemény 1. számú melléklete szerinti B4048 számú nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt 2019. április
1-je és 2019. július 1-je között kell benyújtani postai úton a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályának
címére (1476 Budapest Pf. 407.). A 2019. április 1-je előtt, vagy 2019. július 1-jét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a Kincstár visszautasítja.
A közlemény a kihirdetés napján (2019. június 26.) lépett hatályba.
A közlemény a Magyar Államkincstár oldalán olvasható.

SZABÁLYOZÁS

Szőlőből készült termékek vizsgálata
–Megjelent

Átláthatósági törvények – Várható
megjelenés

Megjelent az Európai Bizottság 2019/935/EU végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai
módszerek, valamint a természetes alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról.
Az 1308/2013/EU rendelet alapján a Bizottság szükség esetén szabályokat állapít meg a szőlőből készült termékek fizikai,
kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerekre vonatkozóan. A jelen rendelet melléklete tartalmazza az 1308/2013/EU rendelet 75. cikke (5) bekezdésének d) pontjában említett azon analitikai módszereket, amelyeket az allil-izotiocianátnak az egyes szőlőből készült termékek előállításához történő felhasználására
vonatkozóuniós szabályokban megállapított határértékek ellenőrzésére kell alkalmazni. Ami az annak megállapítására
szolgáló egyéb módszereket illeti, hogy a termékeket alávetették-e az engedélyezett borászati eljárásoknak meg nem
felelő kezeléseknek, az érintett tagállamok által engedélyezett szabályokat kell alkalmazni.
A jogszabály a kihirdetést (2019. június 7.) követő huszadik lépett hatályba. A rendeletet 2019. december 7-től kell alkalmazni.
A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában várhatóan még a nyár folyamán megjelennek az uniós átláthatósági jogszabályok, amelyek
2021 elején léphetnek életbe.
A szabályozás előzménye az általános élelmiszerjogról szóló (General Food Law, GFL) fitness check és a 2017-es Európai Polgári
Kezdeményezés (European Citizens' Initiative, ECI) a glifozát tiltásáról. Az új szabályok négy pilléren alapulnak: minőség és tanulmányok megbízhatósága, az uniós kockázatértékelés átláthatósága, a kockázatokról szóló kommunikáció továbbfejlesztése, valamint a fenntarthatóság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) irányítása.
Az első pillér tekintetében fontos, hogy a tanulmányokat notifikáltatni, illetve részletesen be kell mutatni (célja, helye, időpontja).
Azok a tanulmányok, melyek nem kerültek bejelentésre a továbbiakban nem jelenthetnek hivatkozási alapot. Ennek célja, hogy
csak a pozitív eredményekkel zárult tanulmányok jelentsenek hivatkozási alapot.
Az átláthatóság fokozása érdekében minden tanulmány tudományos szakvéleménye automatikusan közzétételre kerül. Létrehozásra kerül egy úgynevezett zárt pozitív lista, amely tartalmazza a bizalmas jellegű információk típusát, kiemelt tekintettel
a kereskedelmi érdek sértését fenyegető esetekre.
A szabályok várhatóan 2019 nyarán jelennek meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyek 20 nappal később fognak
hatályba lépni. Kötelező alkalmazásuk várhatóan 2021 elején fog megkezdődni.

SZABVÁNYFIGYELŐ
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény előírása alapján a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványosítás alapvető funkciója ugyanis a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása, ami az Európai Unióban az egységes európai piac működésében kapott kiemelkedő szerepet. Ebből adódóan, ha valaki a szabványok előírásainál szigorúbb szabályozású
terméket, szolgáltatást stb., vagy legalább azzal egyenértékű más megoldást szeretne nyújtani, megteheti, de ahhoz alaposan
ismernie kell a területén érvényes szabványokat. Ha például a Magyar Élelmiszerkönyv melléklete szabványra hivatkozik, akkor
aszerint kell eljárni, vagy egy azzal egyenértékű megoldást kell alkalmazni, bizonyítva annak egyenértékűségét.
Magyar nyelvű nemzeti szabványok
helyesbítése

CEN által kiadott javítási értesítő
– Angol nyelvű nemzeti szabvány

MSZ EN ISO 6887-4:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája.
A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió
és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz.
4. rész: Különféle termékek előkészítésének specifikus szabályai

9. oldal 5.3.2.1. szakasz utolsó sorában
„Víz 000 ml” helyébe „Víz 1000 ml” kerül.

A CEN (CEN, Comité Européen de Normalisation, Európai Szabványügyi Bizottság; CENELEC, European Committee for Electrotechnical
Standardization, Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság; ETSI, European Telecommunications Standards Institute,
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő
változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.
MSZ EN ISO
6888-1:1999/A2:2018

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok
(Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 1. rész: Baird–Parker-agar táptalajos eljárás.
2. módosítás: Kiegészítés egy lehetséges megerősítési eljárással (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018).

A szabvány címének változása a következőre:
Angolul:
Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylo coccus
aureus and other species). Part 1: Technique using Baird-Parker agar
medium. Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation test
using RPFA stab method (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018).

Magyarul:
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív
sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására.
1. rész: Baird–Parker-agar táptalajos eljárás.
2. módosítás: Kiegészítés egy alternatív megerősítő vizsgálattal, az RPFA-szúrásos
módszerrel (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018).

BELPIACI BETEKINTÉS

A vegetáriánus életmódon innen és túl

A vegetáriánus étrend – vagy inkább életmód – követőinek száma évek óta lassan, de kitartóan emelkedik. Azonban sem
a lakosság, sem a szakértők körében nincs egységes álláspont a növényi alapú étkezés hasznosságát illetően.
A vegetáriánus táplálkozás vallási-filozófiai alapokon nyugszik, Kelet- és Délkelet-Ázsiában találjuk meg a gyökereit. Több
évezredes múltra tekint vissza, a történészek bizonyították, hogy 5-6 ezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptomban már jelen
volt ez a szokás. Sőt, a görög filozófusok és orvosok maguk is sokat tettek az elterjedéséért, később pedig a reneszánsz
hozta el a tanok újbóli népszerűségét. Magyarországon ennél rövidebb múltra tekinthet vissza a növényi alapú étrend
követése. A 20. század elején Bicsérdi Béla kezdte hirdetni a vegetáriánus táplálkozás, ezen belül a nyerskoszt előnyeit.
A vegetáriánus táplálkozás újkori divatját a hippikorszaktól éli. Az iparilag fejlett országokban elsősorban a civilizációs betegségek terjedése miatt élénkült meg az érdeklődés iránta. Mára számos irányzata alakult ki, amelyeken belül is vannak még
különbségek. A megengedőbbek közé tartozik a szemi-vegetáriánus forma, amely megengedi a hal és akár a baromfihús
fogyasztását is, a lakto-ovo vegetáriánusok pedig a tejtermékek mellett a tojást a tányérukra tehetik. A makrobiotikus irányt
követők étrendjének gerincét teljes értékű gabonafélék alkotják, amelyek zöldségfélékkel, hüvelyesekkel egészülnek ki. Végül
pedig a manapság legdivatosabb forma a vegán, amely nem csak étrendi, hanem életmódbeli követelményeket is támaszt.
A vegánok nem csak az állati eredetű élelmiszereket száműzik étrendjükből, de állati termékeket is, azaz nem hordanak bőrcipőt, nem használnak olyan kozmetikai termékeket, amelyeket állatokon tesztelnek és így tovább. A táplálkozás
tudomány a vegán táplálkozáshoz sorolja még a gyümölcsevőket és a nyers koszton lévőket (utóbbiak mindenféle hőkezelési
módszert elutasítanak az ételek elkészítése során).
Arról, hogy egészséges-e a vegetáriánus táplálkozás, Antal Emese dietetikust, szociológust, a TÉT Platform szakmai vezetőjét kérdeztük: „A vegetáriánus, vegán életmód számos pozitív hatással lehet az egészségünkre, azonban ehhez nagyon
tudatosnak és felkészültnek kell lenni, nem elég az interneten terjedő információk alapján életmódot váltani. A növényi alapú
táplálkozás általában kevesebb energiát, zsírt és ezen belül telített zsírsavat tartalmaz. Mindez csökkenti a túlsúly és az elhízás,
valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A megfelelően összeállított vegetáriánus étrend fehérjetartalma
és annak összetétele is kielégítő lehet, ám kellő tudományos tapasztalat hiányában az ilyen táplálkozás gyermekek és várandós édesanyák esetén nem, vagy csak szakértői kontrollal követhető. A TÉT Platform néhány évvel ezelőtt elvégzett kutatása
szerint mindössze 2-2 százalék volt a vegán, illetve a vegetáriánus étrendet egészségesnek tartók száma, amelyet még
a gluténmentes táplálkozás (3 százalék) és a low-carb irányzat is megelőz (39 százalék). Ebből tehát arra következtethetünk, hogy
az átlagos magyar fogyasztó inkább húskedvelő, de az biztos, hogy az állati eredetű élelmiszerekről nehezen mondunk le.
Tapasztalható, hogy a vegán életmód egyre nagyobb számú követővel rendelkezik, de táplálkozásunk egészét tekintve ez még
nem jár kimutatható változással” – mondja a szakértő.

BELPIACI BETEKINTÉS
Szavait az OTÁP legutóbbi adatai is megerősítik, a lakosság fehérjebevitelének 60 százalékát teszi ki az állati eredetű élelmiszerekből származó protein. Más felmérésekből viszont látható, hogy a lakosság egyes, jól körülhatárolható csoportjaiban már
csökken a hús, valamint a tej- és tejtermékek fogyasztása is.
A túlnyomórészt, vagy kizárólag növényi alapú táplálkozásnak vannak kockázatai is. Ezek közül az elsők között a teljes értékű
fehérjék, valamint a csak állati eredetű élelmiszerekben megtalálható B12 vitamin hiányát szokták kiemelni. Ám míg az előbbi
gondos élelmiszer-választással gyakorlatilag kiküszöbölhető, az utóbbin csak a pótlás segít. A vegetáriánusoknak, vegánoknak, nyers koszton élőknek számolniuk kell azzal is, hogy a növényi eredetű élelmiszerekben is előfordulhatnak ártalmas
anyagok, mint például a fuzáriumgomba és toxinja, a minden növényben jelenlévő nitrát, a hüvelyesek és a gabonafélék fitáttartalma, vagy a burgonya szolaninja. Ezek vegyes táplálkozás esetén a legtöbbször nem okoznak gondot, mert kisebb men�nyiségben jutnak a szervezetbe, de növényi alapú étrendben elérhetik a panaszokat okozó szintet.
A szakértő szerint azonban van még egy jelentős tény, amely a növényi alapú étrendre való áttérést katalizálja: „Egyre többen
a fenntarthatóság miatt váltanak életmódot, hiszen sorra találkozhatunk olyan számításokkal, amelyek az állattartás ökológiai lábnyomát tudatosítják az emberekben. A vegán filozófiában ezen túlmenően legtöbbször jelen van a helyi élelmiszerek
előnyben részesítése is, amely szintén kedvező lehet a jövőnkre nézve” – összegzi Antal Emese.
Forrás: TÉT Platform

KÜLPIACI KITEKINTÉS

Növényi fehérje körkép

A fehérje az emberi szervezet egyik legfontosabb tápanyaga, amely az olyan élelmiszerekben található, mint például a hús,
a tejtermék, a hal, a tojás, a gabonafélék, a hüvelyesek, a diófélék és a gyümölcsök.
A fehérjeporok alapanyagát is alapvetően ezek a források adják. A koncentrátumok egyaránt előállíthatók állati (például
tejsavó, kazein) és növényi termékekből (például szója, borsó, rizs, mandula). A fehérje-kiegészítők iránti fogyasztói igény
növekedésnek köszönhetően Észak-Amerika mellett Európa a fehérjék legnagyobb piaca. Kontinensünkön a vezető piacok
az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország.
Az európai piacon sokféle fehérjeporral találkozhatunk, amelyeket élelmiszer-kiegészítőként és funkcionális élelmiszerekként forgalmaznak. Az előrejelzések szerint a növényi alapú fehérje-kiegészítők piaca a következő években folyamatosan
növekedni fog. Bizonyos típusú fehérjék forgalma és piaci részesedése az átlagosnál is gyorsabban fog növekedni (például
rizsfehérje).
A fogyasztók egyre inkább úgy vélik, hogy hiányzik a fehérje az étrendjükből, ami további növekvő kereslethez vezet. Mindemellett a fogyasztók több mint 70 százaléka úgy gondolja, hogy a növényi alapú fehérjék egészségesebbek, mint az állati eredetűek. Ennek következtében a gyártók a növényi eredetű fehérjék új forrásait kutatják, hogy megkülönböztessék magukat
a fehérje-kiegészítő piacon. Például algákat, mint a Spirulina alkalmaznak alternatív fehérje forrásként. Emellett egyre nagyobb
az innováció a fehérjék gyártásában és forgalmazásában is. A fejlesztések révén megjelennek az aminosavak széles választékával rendelkező fehérjeporok és a specifikus funkciókat (például energiaegyensúly, fogyás, izomjavítás, telítettség) célzó
fehérjeporok.
A fogyasztói igényeket megismerve a szakértők úgy jósolják, hogy erős piaci potenciál van az ökológiai fehérjeporban is, különösen akkor, ha az aktív életmód támogatása vagy az általános egészség javítása céljából kerülnek forgalomba. Az étrend-kiegészítőket fogyasztók fokozott egészségtudatossággal jellemezhetők. Olyan termékeket keresnek, amelyek támogatják az egészséges életmódot, ezáltal előnyben részesítik a természetes és ökológiai termékek fogyasztását. Így ezen fogyasztók jelenthetik
az ökológiai fehérjeporok célcsoportját.
További részleteket a CBI oldalán olvashat.

KÜLPIACI KITEKINTÉS

Növényi alapú étrendet folytatók körképe

A Mintel piackutató cég felmérése alapján 2018-ban a legtöbb vegán élelmiszer az Egyesült Királyságban került az üzletek
pocaira, letaszítva ezzel a trónról Németországot.
A tanulmány részletesebb áttekintése során kiderül, hogy a brit piacon 2018-ban megjelent termékek 16 százaléka tartalmazott vegán vagy állati eredetű összetevőktől való mentességre utaló jelölést. Ezen termékek aránya 2015-ben alig
8 százalék volt. Németországban a piac 15 százalékát adták az állati összetevőket nem tartalmazó élelmiszerek tavaly,
2 százalékkal meghaladva a 2017-es arányt. A brit és a német piac dominanciáját mutatja, hogy Európában 9 százalékra
tehetők ezek a termékek.
A szélsőséges étrend mellett az állati eredetű összetevők, főként húsok visszaszorítását célzó flexiterián étrend népszerűsége
is dinamikusan nőtt a szigetországban. A 2017-ben mért 27 százalékos aránnyal szemben tavaly már 34 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy igyekszik korlátozni húsfogyasztását. Mindemellett tízből négy brit állítja, hogy a vegán élelmiszerek unalmasak,
ugyanennyien gondolják, hogy túl vannak árazva, és 9 százalékuk szeretne több ilyen étellel találkozni az éttermekben.

ÚJ TERMÉKEK
A versenyképesség egyik legfontosabb eleme a folyamatos megújulás, az innováció. Új termékek fejlesztése, régiek újragondolása. De hogyan? Hírlevelünk ezen részében ehhez szeretnénk ötleteket adni, a nagyvilágban újonnan megjelent termékek
bemutatásával. Innovációra fel!
Vegán briós-zsemle

A vegán élelmiszerek iránti növekvő fogyasztói igényre reagálva mutatta be a Finsbury Food Grouphoz tartozó Kara az állati
eredetű összetevőktől mentes briós jellegű zsemléjét. A tej- és tojáshelyettesítőket tartalmazó termék fogyasztása során
nem kell kompromisszumokat vállalniuk a fogyasztóknak, hiszen a termék ízben és megjelenésben megegyezik a hagyományos recepttel készült termékekkel.

Növényi alapú tonhal-alternatíva

Az Atlantic Natural Foods kidolgozta növényi összetevőket tartalmazó tonhal-termékét a „Tuno”-t. A túlhalászásból adódó
globális probléma megoldását jelentő termék növényi fehérjéket tartalmaz. A fenntarthatóság, illetve a vegán élelmiszerek
iránt elkötelezett fogyasztók natúr, fűszeres és citromos-borsos ízekben kóstolhatják meg az új terméket.

Vegán kekszek öntettel

Az angol Livia’s Kitchen új termékkel bővítette palettáját. Az ízletes zabkekszek háromféle mártogatóöntettel vásárolhatók
meg: karamell-mandula, mogyoróvaj-zselé cukorka és mogyoró-csokoládé. A glutén-, tejmentes és egyben vegán kekszek
csak természetes összetevők felhasználásával készülnek és 100 százalékban újrahasznosított csomagolásban csábítják
a fogyasztókat egy kis mártogatásra.

Karfioltortilla

Borsófehérje chips

Borsó alapú húshelyettesítők

Az amerikai Caulipower egy újabb fejlesztéssel kényezteti gluténmentes célközönségét. A gluténmentes karfioltortilla mellett
megvásárolható a gabonamentes változat is, amely csicseriborsó-lisztet tartalmaz. A rostban gazdag, vegán, GMO- és tartósítószer-mentes termékek kiváló megoldást nyújtanak a diétára vagy éppen változatosságra vágyó fogyasztók számára.
Az amerikai székhelyű The Safe+Fair Company allergén összetevőktől mentes borsófehérje alapú chipseket mutatott be.
A BBQ, tengeri só és jalapeno ízesítésben készülő gluténmentes sós ropogtatnivalók mesterséges összetevők hozzáadása nélkül készülnek. A növényi alapú termék kiváló alternatívát jelent a növényi alapanyagokat tartalmazó snack termékekre vágyó fogyasztók számára.
A Maple Leaf Foods bevezette borsófehérje-tartalmú húshelyettesítő termékcsaládját. A hamburgerhús és a kolbászok a hagyományos hús ízét, textúráját, aromáját és megjelenését mutatják, ugyanakkor GMO-, szója-, glutén- és mesterségesízesítőszer-mentesek. A termékek a húsmentes és környezettudatos életvitel iránt elkötelezett fogyasztók mellett az újdonságok
iránt nyitott fogyasztókat is megcélozzák.

MARKETING

Landing oldal

Aki nem jártas az online marketing világában, sokszor egy kalap alá veszi a weboldalt a landing oldallal. Pedig fontos tisztázni, hogy a kettő nem feltétlenül jelenti ugyanazt.
Sokféleképp lehet nevezni: landing oldal, érkező oldal, mindegyik jelölés egyet takar. A landing oldal egy olyan oldalt jelöl, ami
tematikusan csak egyetlen ajánlatot mutat be annak a személynek, aki rákattintott egy online megjelenő hirdetésre.
Ezt a hirdetést lehet, hogy egy másik oldalon vagy e-mailben kaptuk. A lényeg, hogy arra ösztönöz minket, hogy vásároljunk,
vagy más egyéb akciókon részt vegyünk. Ilyen például a hírlevélre feliratkozás.
A weboldal nem azonos a landing page-dzsel, hiszen a honlap több különböző oldalból áll össze. A webáruház esetében
például a weboldal többek között magában foglalja a főoldalt, a termékek kínálatát, azok részletes elemzését, a blogokat és
az elérhetőségeket. A landing oldal segít, hogy a felhasználók ne vesszenek el a honlapunk részleteiben, hanem pontosan azt
tegyék, amire létrehoztuk a landing oldalt.
A landing oldal létrehozásánál három fő célt különböztetünk meg.
1.		Vásárlás, vagyis egy konkrét terméket szeretnénk eladni a vásárlóknak.
		A landing oldalt úgy hozzuk létre, hogy az oldal végére érve lehetőség van arra,
		hogy a felhasználó megrendelje a terméket, vagyis vásárlóvá váljon.
2.		Átkattintás, vagyis az oldal végére érve tovább kell kattintani a tényleges oldalra
		(webshop), ahol a terméket meg tudjuk vásárolni.
3.		Lead-generálás, ekkor az a célunk, hogy a látogatók megadják elérhetőségeiket,
		adataikat, így a későbbi kampányainkkal már célzottan tudjuk őket rávenni, hogy vásároljanak.
A cél meghatározza, hogy milyen tartalommal töltjük meg az oldalt. A lényeg – ha általánosítani akarunk –, hogy olyan tartalmat hozzunk létre, ami a felhasználók figyelmét megragadja és meg is tartja, érdeklődjenek a termék vagy szolgáltatás iránt.
Ehhez használhatunk tartalomhoz illő képeket, lényegre törő és igényes szövegeket, és talán a legfontosabb, hogy olyan action
gombot generáljunk az oldalra, jól látható helyre, amivel további lépést kínálunk fel a felhasználónak. Ne felejtsük el a landing
oldalt folyamatosan frissíteni, aktualizálni (akár mobil felületre is, ha a látogatók főleg mobilos böngészés során kerülnek
a landing oldalra) és ha szükséges, a szöveg mennyiségén változtatni.
Forrás: marketinginfo
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Az élelmiszer-biztonság mindenki
felelőssége

Mindenkinek joga van a biztonságos, tápláló és elegendő mennyiségű élelmiszerhez. Azoban ma minden tizedik ember
betegszik meg elfogyasztott szennyezett élelmiszertől. A világon első ízben megrendezett Élelmiszer-biztonsági világnap
(2019. június 7.) egyik fő üzenete, hogy az élelmiszerek biztonsága mindenki felelőssége.
A nemzeti kormányzati szervek szerepe kritikus az élelmiszerek biztonságának fokozásában. A politikai döntéshozók előmozdíthatják a fenntartható élelmiszer-ellátó rendszert, elősegítve a vonatkozó szervekkel (például közegészségügy, állategészségügy) együttműködést. A vonatkozó hatósági szervezetek az egész élelmiszerláncot érintő biztonsági kérdéseket
kezelik, beleértve a vészhelyzeteket is. Mindemellett az országoknak meg kell felelniük a Codex Alimentarius Bizottság által
meghatározott nemzetközi szabványoknak.
A mezőgazdasági tevékenységeknek biztosítaniuk kell a biztonságos élelmiszerek mennyiségét, az éghajlatváltozás enyhítése és a környezeti hatások minimalizálása mellett. A változó élelmiszer-termelési rendszerek mellett a gazdálkodóknak
gondosan mérlegelniük kell azokat az optimális megoldásokat, amelyek a biztonságos élelmiszerek előállítását eredményezik.
Az élelmiszerek előállításában részvevőknek (feldolgozástól a kereskedelemig) a teljes folyamat során alkalmazniuk kell
a biztonsági vonatkozásokat, mint a HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points, veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok). Mindemellett a megfelelő feldolgozási és tárolási gyakorlatok segítenek megőrizni az élelmiszerek tápértékét
és biztosítani azok biztonságosságát.
A fogyasztóknak egészséges élelmiszer-választásukkal hozzá kell járulniuk a fenntartható élelmiszer-rendszerek támogatásához. Tekintettel az élelmiszer-biztonság összetettségére, a fogyasztóknak pontos, világos és hiteles információra van
szükségük az élelmiszer-választásukkal kapcsolatos táplálkozási és betegségi kockázatokkal kapcsolatosan.
Az élelmiszer-biztonság területén felelős szerveknek – kormányzat, regionális gazdasági testületek, ENSZ-szervezetek, fejlesztési ügynökségek, kereskedelmi szervezetek, fogyasztói és termelői csoportok, egyetemi és kutatóintézetek, a magánszektor szervezetei – globális, regionális és helyi szinten is együtt kell működniük. A globális élelmiszer-eredetű betegségek
megelőzése érdekében határokon átnyúló együttműködések szükségek.
Forrás: EFSA
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Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
fogyasztói vizsgálat

Öt európai lakos közül kettő személyes érdeklődést mutat az élelmiszer-biztonság iránt, azonban csak minden ötödik
élelmiszer-választását befolyásolja jelentősen. Az élelmiszerek választása során az ár, a tápanyagtartalom és az eredet
a legjelentősebb tényezők – derül ki az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) legújabb
nemzetközi felméréséből.
Az európai átlaghoz hasonló elvek alapján hozzák meg honfitársaink is élelmiszer-választási döntéseiket, azonban nálunk
az első helyen az ár áll, amelyet az íz és a tápanyagtartalom (pl. vitaminok, fehérjék, cukor- és zsírtartalom) követ.
A felmérés rámutat, hogy a fogyasztók magas szintű (55 százalék) tudatossággal rendelkeznek az élelmiszer-biztonság
témájával kapcsolatban, és kétharmaduk táplálkozási szokásait jelentősen meghatározza az. Részletesebben vizsgálva
az eredményeket elmondható, hogy nincs egy tényező, amely minden országban dominálna. Mindazonáltal kiemelhető
az antibiotikumokkal, hormonokkal és szteroidokkal (44 százalék), az élelmiszerekben megtalálható növényvédő szerekkel
(39 százalék) és az élelmiszeripari adalékanyagokkal (36 százalék) kapcsolatos aggodalom mértéke. Ugyanakkor a korábbi
felmérésekhez képest csökkent a genetikailag módosított élelmiszerekkel (GMO) kapcsolatos aggodalom, míg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok nyomai (például műanyag vagy alumínium a csomagolásban) új elemként jelentek meg.
A magyar fogyasztókban az élelmiszeripari adalékanyagok és növényvédő szer (43 százalék) kelt a legnagyobb aggodalmat, amelyet az antibiotikumok és a szermaradványok, illetve a GMO-tartalom (32 százalék) követ.
Európában a tudósok (82 százalék), a fogyasztói szervezetek (79 százalék) és a termelők (69 százalék) élvezik a legnagyobb
fogyasztói bizalmat az élelmiszerek biztonságára vonatkozó tájékoztatás során. Ugyanakkor a vizsgálat rámutat, hogy az uniós
lakosok kevésbé ismerik az EU élelmiszer-biztonsági rendszerének működését. A hazai eredmények szintén a tudósokkal
(83 százalék) és a fogyasztói érdekvédelmi szervezetekkel (79 százalék) kapcsolatos bizalom dominanciáját mutatják.
Azonban hazai viszonylatban kiemelendő a nemzeti hatóságok (72 százalék), az EU intézményei (68 százalék), a civil
szervezetek (63 százalék), az élelmiszeripar 57 százalék), a szupermarketek és éttermek (50 százalék), a hírességek, bloggerek, befolyásos személyek (36 százalék) uniós átlaghoz képest jelentősebb befolyása.
A 2010-es évhez hasonlóan továbbra is a televízió a legjelentősebb infomációforrás az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról tájékozódás során, azonban kiemelendő a 15-24 évesek körében a közösségi média, míg az idősebb lakosok esetében
az újság és a rádió fontossága. Hazánkban szintén jelentős a televízió dominanciája (67 százalék), azonban második helyen
a család, a barátok és a szomszédok véleménye (45 százalék) áll.
További részleteket az EFSA oldalán olvashat.

KUTATÁS – FEJLESZTÉS – INNOVÁCIÓ

Növényvédőszer-maradékok uniós
jelentése

Antimikrobiális rezisztencia kimutatása

Megjelent az Európai Unió 2017-es éves jelentése a növényvédőszer-maradékokról. A vizsgálatok alapján a minták
95,9 százaléka növényvédőszer-mentesnek vagy a szabályozási határérték alatti tartalmúnak bizonyult.
A 396/2005/EK rendelet 31. cikke alapján a tagországoknak hatósági ellenőrzési tevékenységük eredményeit meg kell osztaniuk a Bizottsággal, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, valamint más tagországokkal. A 28 uniós országból valamint
Izlandból és Norvégiából gyűjtött mintegy 88 ezer minta eredményei alapján részletes vizsgálatokat végeztek az élelmiszerekben előforduló szermaradványok tekintetében. Az élelmiszerek 54,1 százaléka a mennyiségi meghatározási határérték alattinak (Limit Of Quantification, LOQ), míg 41,8 százalékuk a legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció
határértéknyi (Maximum Residue Level, MRL), vagy az alatti mennyiséget tartalmaztak. Az eredmények interaktív formában is – országok és élelmiszerek bontásában – elérhetők. Magyarországon 2607 mintát vizsgáltak, amelyek több mint
fele (58,1 százalék) hazai, 33 százaléka az Európai Gazdasági Térségből származó termék volt, míg 8,9 százaléka harmadik
országból származott. Az élelmiszerek 2,3 százaléka a határérték alatti szermaradvány-mennyiséggel (MRL) rendelkezett, 54,5 százalékuk pedig a meghatározási érték alattinak bizonyult.
Az eredmények alapján elmondható, hogy az európai fogyasztók negatív egészségügyi hatást okozó szermaradvány-kitettsége alacsony, így az Eurobarometer élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos fogyasztói felmérése során tapasztalt magas
fokú aggodalom indokolatlannak tekinthető. A 2017-es eredmények alapján az EFSA számos ajánlást fogalmazott meg
az európai ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése és a fogyasztók védelmének fokozott védelmének érdekében.
A tanulmány az EFSA oldalán olvasható.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) legújabb jelentése alapján a teljes genom
szekvenálása segítheti az antimikrobiális rezisztencia élelmiszerekben és állatokban történő megfigyelését.
A teljes genom szekvenálás segítségével – szemben a jelenleg használt fenotípus módszerekkel – a rezisztens gének azonosíthatóvá válnak. Így az antimikrobiális rezisztencia hatékonyabban előrejelezhető, illetve a keletkező adatok más epidemiológiai
vizsgálatokhoz is használhatók. A jelentés kihangsúlyozza, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos antimikrobiális rezisztencia
megértése kiemelt jelentőséggel bír, és részletesebb megértése további munkát igényel. Végül a jelentés a minták mértékére
is ajánlásokat fogalmaz meg, javasolja minden olyan eset ellenőrzését, amely közegészségügyi szempontból releváns lehet,
illetve kiemeli a monitoringozás jelentőségét. A jelentés szerves részét képezi a 2013/652/EU végrehajtási határozat felülvizsgálatának.
A tudományos jelentés az EFSA oldalán olvasható.

TÁPLÁLKOZÁS AKADÉMIA

Jelentősen csökkent a hazai üdítőitalok
és gyümölcslevek cukor- és kalóriatartalma

A vegetariánizmus nem egységes étrendi mintázat, hanem számos különböző séma összessége. Közös jellemzőjük, hogy alapjukat a növényi eredetű élelmiszerek fogyasztása képezi, amely eltérő mértékben egészül ki állati eredetű termékekkel. Míg
leginkább megengedő formája, a flexitáriánus étrend a húsfogyasztás mérséklése mellett tartalmazza az összes, hagyományos
táplálkozásban szereplő élelmiszercsoportot, addig vegán táplálkozás esetén kizárólag a növényi élelmiszerforrások kerülnek
az étrendbe. A leggyakoribb vegetáriánus étrendi sémák szerint fogyasztható és kerülendő élelmiszercsoportok az alábbiak:
-

flexiteriánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák,
a tej, a tojás, a szárnyasok, a hal és a méz fogyaszthatók, míg a vörös hús fogyasztása mérsékelt;
peszkateriánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák, a tej,
a tojás, a hal és a méz fogyaszthatók, míg a szárnyasok és a vörös hús nem;
pollotariánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák, a tej,
a tojás, a szárnyasok és a méz fogyaszthatók, míg a hal és a vörös hús nem;
lakto-ovo vegetáriánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák,
a tej, a tojás, és a méz fogyaszthatók, míg a szárnyasok, a hal és a vörös hús nem;
ovo vegetáriánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák, a tojás,
és a méz fogyaszthatók, míg a tej, a szárnyasok, a hal és a vörös hús nem;
lakto vegetáriánus: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak, a gabonák,
és a méz fogyaszthatók, míg a tojás, a tej, a szárnyasok, a hal és a vörös hús nem;
vegán: a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, az olajos magvak és a a gabonák fogyaszthatók,
míg a tojás, a tej, a szárnyasok, a hal, a vörös hús és a méz nem.

A vegán étrendhez nagyon hasonló, ám attól mégis elkülönül az úgynevezett teljes értékű növényi étrend (whole food plant-based
diet). Ez utóbbi jellemzője, hogy az állati eredetű élelmiszerek teljes kizárása mellett hangsúly kerül a minél kevésbé feldolgozott
táplálékok választására. Így a finomított liszt és asztali cukor mellett többek között például a növényi olajok sem fogyaszthatók.
A vegetáriánus étrend gyakoriságával kapcsolatban csak mozaikos adatok állnak rendelkezésre. Feltehetően a legtöbben (körülbelül a populáció 30 százaléka) Indiában követnek növényi alapú étrendet. Az Egyesült Királyságban 4-5 százalékra, az Egyesült
Államokban 3,3 százalékra tehető a vegetáriánusok aránya, itthon sajnos erre vonatkozóan pillanatnyilag nincs adat. A növényi
alapú étrend választásának hátterében az egészségügyi szempontok mellett számos motivációs tényező áll, mint például állatés környezetvédelmi, fenntarthatósági, etikai aspektusok.
Forrás: MDOSZ
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A világ legnagyobb mezőgazdasági
és élelmiszeripari vására.

TÁJÉKOZTATÁS

Ágazati higiéniai útmutatók – Megjelentek

A körforgásos gazdaságban rejlő
lehetőségek – Megjelent

A 2006. január 1-jén hatályba lépett 852/2004/EK rendelet III. fejezete alapján a helyes gyakorlatról szóló nemzeti útmutatókat
az élelmiszeripari vállalkozások kategóriáinak megfelelően kell kidolgozni és terjeszteni, egyeztetve az érintettek képviselőivel,
valamint tekintettel a Codex Alimentarius vonatkozó magatartási szabályzataira.
A Higiéniai Munkacsoport 2019. június 4-én elfogadta a sütőipar, a húskészítmények, a tej és tejtermékek, valamint a kiskereskedelmi élelmiszer-forgalmazásra vonatkozó jó higiéniai gyakorlatok útmutatóját.
További részleteket az elelmiszerlanc.hu oldalon olvashat.
„Ha a kör bezárul” címmel kilenc körforgásos eszköz, hetvennél is több vállalati esettanulmány, illetve az Ipar 4.0 program
bemutatásával komplex elemzést jelentetett meg a világ egyik legnagyobb tanácsadó cége, a PriceWaterhouseCoopers (PwC).
A körforgásos gazdaság jelentőségét és lehetőségeit elemezve alapos, részletes szakmai tanulmány jelent meg a PwC gondozásában. A jelentés célja, hogy széles körben ismertesse és megismertesse a körforgásos gazdaság előnyeit.
A körforgásos gazdaság értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági rendszer, amelyben nincsenek hulladékok, és amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagai – áll a tanulmányban. Azért nevezzük körforgásosnak, mert a mai – jellemzően
lineáris – rendszerrel szemben, amikor a termékeket legyártjuk, felhasználjuk, majd kidobjuk, a körforgásos gazdaságban a termékek a kuka helyett – azonos, vagy feldolgozott formában – visszakerülnek a gyártásba.
A tanulmány hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. A körforgásos gazdasági modell újradefiniálja a terméktervezés, gyártás, fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a vállalatok számára.
A világ számos kormánya által támogatott kezdeményezés az élelmiszeripari termelést is új alapokra helyezheti, mert látható,
hogy az élelmiszer-pazarlást, és az élelmiszeripari csomagolóanyagok pazarló felhasználását a fenntarthatóság érdekében csökkenteni szükséges.
A tanulmány számos iparág (textilipar, elektronikai ipar, közlekedés, energia- és közműipar, építőipar) mellett az élelmiszeripar számára is bemutat kezdeti, ugyanakkor sikeres megoldásokat a kávé ésszerű felhasználásán át a citrusfélék felhasználásának hatékonyságnöveléséig. Tény, hogy globálisan évente 1,3 billió tonna megtermelt élelmiszert nem fogyasztunk
el, ami az Európai Unióban például fejenként 146-200 kilogramm élelmiszerveszteséget jelent.
Az elemzés rámutat, hogy a hulladékcsökkentésre a teljes értékláncon belül van lehetőség, vagyis az alapanyag-előállítás, a gyártás, a termékek logisztikája és értékesítése, valamint fogyasztása során is.
A tanulmány felsorolja azon tényezőket is, amelyek fenntarthatóbbá tennék az élelmiszeripari termelést, de azt is megállapítja, hogy végső soron a fogyasztóknál keletkezik a fel nem használt élelmiszer 53 százaléka. Világos, hogy az egyén szintjén
is változtatni kell.
A tanulmányt a PwC oldalán olvasható.

TÁJÉKOZTATÁS

Uniós megállapodás a hormonmentes
marhahúsról

Az Európai Bizottság 2019. június 14-én adott tájékoztatást a hormonmentes marhahús Európai Unióba behozatalára
vonatkozó meglévő kvóták felülvizsgálatára irányuló tárgyalások sikeres lezárásáról.
Az Európai Unió megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, amely garantálja, hogy az amerikai mezőgazdasági termelők
nagyobb részesedést kapjanak az uniós piacra belépő hormonmentes marhahús nemzetközi behozatali kvótájából (45 ezer
tonna). A mostani megállapodás az uniós Miniszterek Tanácsa 2009-ben megkötött és 2014-ben felülvizsgált megbízatásán alapul, hogy megoldja a Kereskedelmi Világszervezetben (World Trade Organization, WTO) fennálló, a növekedést
elősegítő hormonok marhahústermelésben használatárról szóló, hosszan tartó vitát.
A legutóbbi tárgyalások eredményeként a Bizottság elvileg egyetértett az Egyesült Államokkal és más jelentős szállító
országokkal abban, hogy az amerikai behozatali kvótát fokozatosan, hétéves időszak alatt 35 000 tonnára emelik (az első
évre 18 500 tonna). A fennmaradó mennyiség minden más exportáló ország számára nyitva áll. Phil Hogan, az EU mezőgazdasági biztosa hangsúlyozta, hogy az ügylet nem érinti az Európai Unióba behozott marhahús teljes mennyiségét, minőségét vagy biztonságát, és hogy a megállapodás megerősíti Brüsszel azon szándékát, hogy javítsa az Egyesült Államokkal
fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat.
A Bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy a tárgyalások kölcsönösen kielégítő eredményt hoztak, a WTO szabályainak megfelelően. Az Európai Bizottság az elkövetkező hónapokban benyújtja a Tanácsnak a jogi javaslatokat az Egyesült
Államokkal való megállapodás megkötéséhez. Az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás azonban veszélybe
kerülhet, ha Ausztrália, Argentína és más jelentős marhahússzállítók megkérdőjelezik az elvesztett piaci hozzáférést.

TÁJÉKOZTATÁS

Kritikus megállapodás született
az EU agráriuma számára

Két évtizedes tárgyalási folyamatot követően az Európai Unió és a Mercosur-országok átfogó kereskedelmi megállapodásról döntöttek, amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi területét hozza létre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
osztja az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek aggodalmát, miszerint az egyezség hatására Dél-Amerika
– az uniós előírásoknál lazább környezet- és állatvédelmi, illetve élemiszerbiztonsági szabályozás miatt – olcsó marhahússal, baromfival árasztja el az EU-t, tönkretéve így a termelőket, kiszolgáltatott helyzetbe és veszélybe sodorva az élelmiszer-ellátást és élelmiszer-biztonságot.
Megállapodás született az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur országai (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay)
között tervezett szabadkereskedelmi szerződésről, amelyről már csaknem húsz éve folytak a tárgyalások. Az EU elsősorban az ipari
termékek – például a járművek piacán – szeretne nagyobb hozzáférést kapni, a dél-amerikaiak pedig a mezőgazdasági áruk, köztük
a hús, a szója, a kávé és a feldolgozott termékek exportját kívánják növelni. A felek közötti árukereskedelem jelenleg több mint
88 milliárd euró, a szolgáltatásoké pedig 34 milliárd euró. Az EU és a Mercosur vezetői azt remélik, hogy a megállapodás növelni fogja
ezeket a számokat, és megerősíti a gazdasági és munkahelyi növekedést a két térségben élő több mint 770 millió ember számára.
Gazdaságilag mindkét fél számára jelentős a megállapodás. A Mercosur fokozatosan szüntetné meg az EU-ból származó áruk
91 százalékára vonatkozó vámokat, amivel az uniós exportőrök évente 4 milliárd eurót takaríthatnak meg. Európa szempontjából
az ipari termékek magas vámtarifájának csökkentése kedvező, ami különösen a gépkocsik nagyobb hozzáférhetőségét érinti. További
cél, hogy a cégek szabadon versenyezzenek a közbeszerzésekért, és több bort és tejterméket (sajt) adjanak el. Eközben a Mercosur
célja a mezőgazdasági termékek exportjának növelése. A megállapodás értelmében a Mercosur 99 ezer tonnás marhahúskvótát kap
7,5 százalékos vámtarifával, továbbá a cukor és a szárnyasok kereskedelme vámmentes lenne 180 ezer tonna mennyiségig.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) teljesen egyetért a megállapodást erősen kritizáló mezőgazdasági érdekvédő szervezetekkel, köztük a Copa-Cogeca, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legjelentősebb érdekvédelmi szervezetének nyilatkozatával, akik szerint az EU megnyitotta Pandora szelencéjét a mezőgazdaságban. Az európai gazdálkodók tartanak
a Mercosur-megállapodás következményeitől, miszerint Dél-Amerika – az uniós előírásoknál megengedőbb környezet- és állatvédelmi, élemiszerbiztonsági szabályozás miatt – olcsóbb marhahússal és baromfival árasztja el az EU-t. Ezek a termékek, bekerülve
az EU piacára tönkretehetik az EU termelőit, kiszolgáltatott helyzetbe és veszélybe sodorva az élelmiszer-ellátást és élelmiszer-
biztonságot. A NAK álláspontja szerint a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében az európai hatóságoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a Mercosur országokból érkező termékek mindenben megfeleljenek a szigorú európai feltételeknek
a termékek minősége, biztonságossága és az előállítás körülményei tekintetében egyaránt. A NAK továbbá nehezményezi, hogy
az utóbbi néhány évben az agrárium szereplő nem kaptak érdemi tájékoztatást a tárgyalások aktuális állásáról, ami semmiképp
sem növeli a termelők EU-val szembeni bizalmát.
Az Európai Bizottság által megtárgyalt megállapodást még a 28 tagállamnak és az Európai Parlamentnek is meg kell erősítenie.

FELHÍVÁS

Termékinnovációs verseny

Egyedülálló termékinnovációs versenyt hirdetett magyarországi élelmiszer-előállítóknak a SPAR Magyarország Kft.
és az Agrármarketing Centrum (AMC). Az idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK)
kiválasztott nyertes áruk jövőre az INTERSPAR áruházak polcaira kerülnek.
Június 27-én indult a „Hungaricool” SPAR innovációs verseny az Agrármarketing Centrum szakmai támogatásával – jelentették
be az 2019-es Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt felvezető június 13-i sajtótájékoztatón.
A SPAR Magyarország alapítása óta aktívan segíti a magyar termékek piacra jutását. A vállalat mindig fontosnak tartotta, hogy
a termékkínálata kialakításában kiemelt szerephez jussanak a magyar termelők, gyártók és feldolgozók. A magyar áruk preferálását bizonyítja, hogy a vállalat hazai beszállítóinak aránya igen magas, 95%-ban hazánkban működő vállalkozások árucikkeit
forgalmazzuk, egyes termékcsoportok esetében pedig kizárólag Magyarországon előállított termékek kerülnek a polcokra.
A minőségi magyar élelmiszerek egyre nagyobb teret nyernek az áruházainkban, ezáltal járulunk hozzá a hazai agrárium
és feldolgozóipar fejlődéséhez. A most meghirdetett innovációs verseny is ezt a célt szolgálja – mondta Horváth Ferenc, a SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. élelmiszeripari cégvezetője.
A 2019. június 27-től augusztus 24-ig tartó pályázatra innovatív, újszerű – összetevőiben, előállításában, csomagolásában egyedi,
vagy egészségbarát megoldásokat alkalmazó –, ötletgazdag, a fenntarthatóságot lehetőség szerint szem előtt tartó, a magyarországi piacon már fellelhető, de kiskereskedelmi hálózatban még nem kapható élelmiszertermékekkel lehet jelentkezni. A kiíráson a vonatkozó magyar jogszabályok szerint működő, bejegyzett vállalkozások indulhatnak, amelyek legalább egy lezárt üzleti
évvel és legalább 10-300 millió forint éves árbevétellel rendelkeznek.
A beérkezett nevezésekből egy szakmai zsűri választja ki a legjobb 20 terméket vagy termékcsaládot, amelyek az idei OMÉK-on
versengenek majd egymással. Az itt legjobbnak bizonyuló maximum tíz termék – vagy termékcsalád – jut tovább: áruházlánci
beszállítói tevékenységre felkészítő féléves mentorprogramot követően 2020. április 23-tól az INTERSPAR áruházak polcaira
kerülnek. Így lehetőséget kapnak, hogy áruikat szerte az országban a hazai vásárlóközönséggel minél jobban megismertessék.
Ezen kívül, a tíz legjobbnak ítélt terméket vagy termékcsaládot előállító vállalkozás egy-egy alkalommal ingyenesen jelenhet meg
valamely, az Agrármarketing Centrum 2021-es kiállítási naptárában szereplő európai kiállításon, amelyen a megjelenési költségeket a SPAR vállalja át. (További részletek és nevezés itt.)
A SPAR azokat az újonnan induló vagy új termékfejlesztésekkel piacra készülő vállalkozásokat karolja fel az egyedülálló kezdeményezés során, amelyek a pályázati kiírás szerinti innovatív termékek gyártását tűzték ki célul. Az Agrármarketing Centrum
a kezdeményezéssel a hazai élelmiszeripari kis- és középvállalkozói szektor innovációs tevékenységét szeretné ösztönözni,
az exportképes élelmiszeráruk körét igyekszik bővíteni, illetve mindezek által a teljes magyar élelmiszeripari kivitelt kívánja
támogatni. A SPAR pedig olyan kisebb magyar cégek érvényesülését szeretné elősegíteni az együttműködési lehetőség – a rendszeres beszállítói partnerség – felajánlásával, amelyek minőségi és versenyképes termékek előállítására képesek.
További részleteket a hungaricool.hu oldalon olvashat.
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