Fogyasszunk minél több sertéshúst!
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Fogyasszunk minél több sertéshúst!
Erről sajtótájékoztató keretében értesülhettünk, melynek keretében felszólalt Tarpataki Tamás, az
Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára, Giczi Gergely, az Agrármarketing
Centrum ügyvezető helyettese, Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, valamint
Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója Budapesten, a Hegyvidék
Bevásárlóközpontban rendezett eseményen.

Tarpataki Tamás rámutatott arra, hogy igen fontos esemény az agrártárca életében az immár
hagyományosnak mondható sertéshúsfogyasztást ösztönző kampány.
A gasztronómiai trendek figyelembe vételével is szükség van a fogyasztók folyamatos
tájékoztatására.
De a rendezvénysorozat a sertéságazat számára is kiemelt jelentőségű, mivel az ágazat az EU-s
támogatásokból kevésbé részesül, így igen nagy a piaci kitettsége. Az elmúlt években több komoly
hatás is érte az ágazatot, így az orosz embargó, az afrikai sertéspestis, legutóbb pedig a kínai
termelés-visszaesés. Ez utóbbi hatására jelenleg az EU exportja nő, melyből hazánk is kiveszi részét,
s ez a termelői árakra is kihat: rekord magasak.
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Giczi Gergely elmondta, hogy immár nyolcadik alkalommal rendezik meg az eseményt, s idén
kiemelt fontossággal bír a fogyasztói edukáció.
Az afrikai sertéspestis hazai valós helyzetéről a fogyasztóknak tudniuk kell – azt, hogy emberre a
vírus nem veszélyes, s nálunk eddig csak vaddisznókban fordult elő a kórokozó.

A sertéshús és az abból készült termékek ára az utóbbi időben folyamatosan emelkedik – ez nem
kifejezetten magyar, hanem világpiaci jelenség. Az idei kampány három pilléren nyugszik: a
médiában való megjelenésen, a kóstoltatásokon és a szakmai rendezvényeken, fesztiválokon.
Éder Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évben jelentős önköltség-növekedés volt
tapasztalható a termelői-feldolgozói oldalon, mely ma még csak részben jelent meg a fogyasztói
árakban. Ennek hatására kisebb a marketingre szánható összeg, ezért is vált különösen fontossá ez
a kampány.
Fodor Attila szerint a magyar fogyasztó egyre környezettudatosabb, ezzel is magyarázható, hogy
szívesebben vásárolnak a pultoknál kimért tőkehúsokból, mivel így pontosan annyit tehetnek a
kosarukba, amennyire szükségük van – a környezetet kevésbé terhelő csomagolásban.
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