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A jövőben csak magyar beszállítóktól szerzi be az alapvető
tejtermékeket és a tojást az ALDI
A friss húsok mellett az ALDI Magyarország mostantól az alapvető tejtermékeket és a tojást is
magyar beszállítóktól vásárolja- jelentette be Pusztai Ádám, a vállalat országos beszerzési
koordinációs igazgatója.
Beszállítóinkkal évek óta tartó közös munka eredményeképpen az alapvető tejtermékeknél
megdupláztuk a magyar termékek számát, és 2021 decemberétől 65 árucikket csak magyar
beszállítótól szerzünk be, akik kizárólag kiváló minőségű magyar tejet dolgoznak fel nekünk és
vásárlóink számára.
Döntésünk értelmében valamennyi nálunk kapható konvencionális tej, trappista sajt, tejföl, kefir,
natúr joghurt, rögös túró, túró rudi magyar tejből hazai feldolgozónál készült. Mennyiségekben
kifejezve ez összesen 40 millió liter tejet, közel 1000 tonna rögös túrót, 2800 tonna
trappista sajtot, mintegy 10 millió darab tejfölt, közel 7 millió darab kefirt és 3,5 millió
darab natúr joghurtot jelent.
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Fotó: Rass Krisztina

A jövő év elejétől minden típusú és kiszerelésű tojást, még a biotojást is magyar forrásból szerezzük
be. Ez összesen évi közel 90 millió magyar tojást jelent. Az elmúlt két évben 2 százalékponttal nőtt a
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magyar áruk aránya kínálatunkban, összességében pedig szortimentünk mintegy 60 százaléka
magyar forrásból érkezik hozzánk.
Ezzel a következetesen végrehajtott stratégiával a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban
munkahelyek megőrzését és bővítését tesszük lehetővé, hiszen kiszámítható, stabil felvevőpiacot
biztosítunk partnereinknek. Fontos szempont az is, hogy a magyar beszerzéssel, a rövidebb szállítási
utakkal is csökkentsük széndioxid-kibocsátásunkat. Az Aldi Magyarország jövőre olyan
kezdeményezést indít, amely keretében hozzáférést kíván biztosítani a magyar
mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak vállatatcsoporton keresztül az egész európai
piachoz.
Olyan beszállítói programot fogunk biztosítani, amelyben azon beszállítók, amelyek már
bizonyítottak a magyar piacon, lehetőséget kapnak arra, hogy termékeiket bemutassák nemzetközi
csapatunknak, és ezáltal mintegy 8500 európai üzletén keresztül 450 milliós európai piacra
juthatnak el.
Azon dolgozunk, még több európai vásárló győződhessen meg a magyar élelmiszerek kiváló
minőségéről, és a magyar agrárium minél több versenyképes termékkel léphessen ki az
exportpiacra, ezzel is elősegítve a hazai munkahelyek ezreinek megőrzését és fejlesztését fogalmazott Pusztai Ádám az Aldi Magyarország Kft. országos beszerzési koordinációs igazgatója
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Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy az Aldi és a
Magyar Termék Nonprofit Kft. immár 2013 óta működik együtt, melynek köszönhetően az Aldi
kínálatában 272 Aldi saját márkás terméken találhatók meg a magyar termék védjegyek,
melyek nemcsak a kereskedők, hanem a vásárlók számára is tanúsítják a termék magyar
eredetét, illetve megbízhatóságát. A Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyhasználói köre
dinamikusan növekszik, immár meghaladta a 200 vállalkozást és közülük számos jelenleg is az Aldi
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beszállítója.
Az Aldi nem csak ezzel támogatja a magyar termékeket, hanem azzal is, hogy együttműködésünk
óta folyamatosan figyeli a kommunikációs lehetőségeket, és amikor csak teheti, kiemeli a hazai
árukat, a védjegyes termékeket.
Benedek Eszter arra is fölhívta a figyelmet, hogy a pandémia pozitív hatással volt a vásárlókra a
magyar termékek tekintetében. Kutatások szerint több magyar terméket vásároltunk, és jobban
odafigyelünk. A magyar termékvédjegyek iránytűk ebben a döntésben, hiszen a kutatás szerint a
vásárlók a termék hazai eredetét a csomagoláson található jól ismert védjegyek alapján ismerik fel.
A többség abban az esetben is a magyar terméket választja, hogyha az esetleg drágább,
a fölmérések szerint mintegy 10%-os felárfizetési hajlandóság tapasztalható a védjegyes
termékek iránt
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A tojás kiváló tápláló és élvezeti értékű élelmiszer, amelynek biológia értéke 100%. Fogyasztása
évente átlagosan 2-3 %-kal növekszik, az egyik legnépszerűbb élelmiszer. A Magyar Tojásszövetség
nagyra értékeli az ALDI döntését, és ismerve az állattartók rendkívül nehéz helyzetét bízunk abban,
hogy a jövőben Magyarországon az átvételi árak elismerik a ráfordításokat és egy szerény
nyereséget is biztosítanak a termelők számára” – mondta Szép Imre, a Magyar Tojásszövetség
elnöke.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke üdvözölte, hogy az ALDI az állandó
kínálatban kapható frisshúsokat követően az alapvető tejtermékek és a tojás esetében is
elköteleződik a hazai termelők és élelmiszer-feldolgozók mellett. Ugyanakkor a fogyasztók azok,
akik szintén nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy a drasztikus mértékben
megnövekedett takarmányalapanyag- és energiaárak miatt nehéz helyzetbe
kerülő magyar állattartók és az élelmiszerüzemek túléljenek, és a kritikus
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időszakon túllendüljön az ágazat. Az ALDI több ízben hangsúlyozza azt, hogy elkötelezett a
magyar termékek iránt, amiért köszönettel tartozunk, és remélhetőleg további áruházláncokat is
arra ösztökél majd, hogy ebbe az irányba lépjenek.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. több mint 5 éve, 2016. áprilisában vált a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács tagjává. Akkor olyan közös célokat, ill. olyan témaköröket fogalmaztunk
meg, melyekben egyértelmű volt a piaci szereplők érdekközössége.
Az egyik ilyen cél volt az, hogy a hazai tejtermelők és a feldolgozók hazai tej és tejtermékekkel
tudják kiszolgálni a magyarországi kiskereskedelmi láncokat, így az ALDI-t is, de az is, hogy a
Tejszívlogó védjegy egyre több ALDI tejtermékre felkerüljön, ezzel is hangsúlyozva a termékek
magas minőségét és megbízhatóságát – mondta Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács elnöke.
Harcz Zoltán arra is fölhívta a figyelmet, fejenkénti tejfogyasztás 20 év után újra átlépte a bűvös
200 kilogrammos határt, a legfrissebb KSH-adatok szerint 206 kilogramm. Ehhez mindenképpen
szükség volt a magyar agrárpolitika elkötelezettségére, hiszen a tejfeldolgozó
üzemekben, állattartó telepeken folyamatos fejlesztési lehetőségeket, fejlesztési
támogatásokat nyit a kormányzat. Mint mondta, minden magyar feldolgozónál zajlanak
pillanatnyilag beruházások.
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Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, hogy köszönettel tartozunk azért, amiért az Aldi újra és
újra kiáll a magyar termékek iránt.
"Az áruház lánc állandó kínálatában elérhető friss hústermékek immár teljes mértékben magyar
alapanyagból készült húsokat tartalmaznak, ma pedig egy újabb mérföldkőnél tartunk, hiszen
mostantól alapvető tejtermékeket, valamint a tojást kizárólag magyar termékek szerzik meg.
Nagyon örülök, hogy üzletpolitikájuk ilyen előremutató, és bízom benne, hogy minél többen követik
majd példájukat. A tárcánál mi is arra törekszünk, hogy a fogyasztókat friss, hazai alapanyagból
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készült élelmiszerek vásárlására."- hangsúlyozta a tárcavezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tej és a tojás is, alapvető fehérjeforrás. Ezeknek a hazai
alapanyagból való biztosítása, az élelmiszer önrendelkezésünknek egy olyan szintje, és
egy olyan fontos része, amelyre egyrészt büszkék vagyunk, másrészt akár
nemzetgazdasági, és nemzetbiztonsági szempontból is kiemelkedő érdekünk hogy ez
megmaradhasson.
Agrárpolitikánkban is központi helyet foglal el a tej és a tojás előállításához kapcsolódó
tevékenységek a támogatása. Mivel mindkét ágazat rengeteg embernek jelent biztos megélhetést,
hozzájárul a lakosság egészséges életmódjához is - mondta Nagy István
Az kormányzat minden lehetséges eszközzel támogatja a termelőket, hogy ez így is maradjon.
Áprilistól novemberig több mint 1031 milliárd forint értékben írtunk ki új pályázati
felhívásokat, újranyitottuk a 360 milliárd forint keretösszegű állattartó telepek nagyobb
léptékű fejlesztésére irányuló felhívását, és meghirdettünk egy 30 milliárd forint
keretösszegű felhívást a kisebb értékű fejlesztésekre is, hogy pontosan azok a családi
gazdaság méretű szarvasmarha telepeket tudjuk fejleszteni, amelyek ezen ágazatnak a
munkáját tudják segíteni.
Pályázatok segítségével a marhatartó ágazatban csaknem 40 ezer férőhely létesítése vagy
korszerűsítése valósulhatott meg. A
Az agrárfejlesztési támogatásokkal segítjük a tojástermelést is, aminek köszönhetően hazánk
önellátóvá vált tojásban. Pozitív tendencia, hogy a belföldi termelés is több mint 1 milliárd darabra
nőtt, a fejenkénti fogyasztás pedig 215 darabról 243 darabra emelkedett.
Annak érdekében, hogy ez a szám tovább növekedjen, idén ősszel meghirdettük a tojásfogyasztást
ösztönző kampányunkat is az agárban. A hazai alapanyagból készült élelmiszerek - nem is kell
mondanom senkinek, kiváló minőségű. Szeretnénk, ha minél többen választanák a magyar terméket
hazánkban és külföldön egyaránt. Azt hiszem, hogy mindaz, ami itt történik, egy olyan folyamat
része, amely nagyon fontos mind a magyar nemzetgazdaságnak, mind a hazai agráriumnak- mondta
Nagy István agrárminiszter.
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