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MIÉRT ÉRDEMES NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTELEKET IS 
FELTENNI AZ ÉTLAPRA

globális klímaváltozás

alapvető változások a 
mezőgazdaságban

húsfogyasztás drasztikus 
emelkedése

hagyományos hústermelés 
fenntarthatatlan



A hús igazi ára - Környezetszennyezés

➢az üvegházhatású gázok több mint 18%-a az állattartásból származik

➢kérődzésével egy marha naponta átlag 100-120 liter metán gázt termel

➢a marhák tartása 28-szor több területet, 
és 11-szer több vizet használ el, 
mint a csirke- vagy a sertéstartás

➢az állattenyésztés melléktermékei 
szennyezik az ivóvizet



MIÉRT ÉRDEMES NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTELEKET IS 
FELTENNI AZ ÉTLAPRA
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KARBON- ÉS KÖRNYEZETI LÁBNYOM

• 100 gramm fehérje előállításához szükséges:
• Marhahús: 1375 liter víz,  370 nm

földterület, 105 kg CO2-kibocsátás
• Babfélék: 93 liter víz, 1 nm földterület, 0,3 

kg CO2-kibocsátás
• A margarin karbonlábnyoma 50-70%-kal 

kisebb a tehéntejből készült vajénál; előállítása 
feleannyi vízfelhasználással jár

• Az átlagos európai étrendet kiszolgáló hús-, 
tojás- és tejterméktermelés felel az 
üvegházhatású gáz-kibocsátás 83%-áért

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTOK

• Minden vitamin és tápanyag bevihető 

növényi alapú táplálkozással (kiv.: 

B12)

• Egyre nő az igazolt táplálékallergiával 

és étel-intoleranciával élők száma – a 

legnagyobb allergének zöme 

kikerülhető a vegán étrenddel

• Számos kutatás bizonyítja, hogy a 

vegán étrend bizonyos egészségügyi 

problémák leküzdésében és 

megelőzésében is segít



 

 egetárián s
 Nem fogyaszt húst , azonban egyéb álla  eredet  táplálékot  pl  tojás, 
tejtermék  igen   ülönböző alfajai léteznek, különböző megkötésekkel 

 egán

 Semmilyen álla  ere et  tá lálékot nem fogyaszt , így pl  húst  halat  
tejterméket  tej  sajt  tejsz n   tojást  zsela nt, stb   okan környezetvédelmi, 
e kai okokból köve k ezt az étrendet, azonban nagyon sokan egészségügyi 
problémák mia  

Lakt zérzékeny

 A tejben található tejc korra  azaz lakt zra érzékeny  Lakt zmentes 
kész tményeket fogyaszthat , illetve léteznek már a laktózfogyasztás okozta 
kellemetlenségek enyhítésére szolgáló laktáz enzimet tartalmazó 

készítmények 

Tejallergiás

   tejfehérjére  kazeinre  allergiás  szervezete a tejben lévő tejfehérjét 
allergénként észleli, ellene kóros immunválaszt ad   agyon különböző tünetei 
lehetnek, akár allergiás  ana la iás   roham is    tejallergiásoknak nem 
megfelel ek a lakt zmentes kész tmények  kizár lag a tejmentes ételek  
ala anyagok 

 l ténérzékeny

  öbb lehetséges okból kifolyólag nem fogyasztanak glutént  pl  cöliákia, 
búzaallergia, gluténérzékenység ; nem fogyaszthat gluténtartalmú gabonákat 
 pl  búza, árpa, rozs  és összetevőket  A gluténérzékenyek számára fontos 
igazoltan gluténmentes alapanyagokat használni, hiszen sok termék 
tartalmazhat glutént, pl  ételízesítők, mártásalapok, krémek, 
f szerkeverékek 
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lÉtrendek, érzékenységek, allergiák



1  NE ÉZ EMÉSZTÉS   NY  CSEREZ   R
 áplálkozásunkban sok rostra és antio idánsra van szükség, melyek főleg a növényekből – zöldség, 
gyümölcs – jutnak be a szervezetbe  Az emberi emésztőrendszer csak akkor m ködik megfelelően, ha 
elegendő növényi anyag van benne, vagyis a rostok előmozdítják a spontán bélmozgást 
2. ROSSZ KOLESZTERIN EMELKEDÉSE
A hús káros hatásai közül kiemelkedik a magas koleszterintartalma miatt kialakuló érelmeszesedés. 
Emelkedik az infarktus veszélye, a trombózis, a magas vérnyomás és az agyvérzés kockázata.
3  BŐRBETE SÉ EK
A vérkeringésbe több aminosav jut be a szükségesnél az elfogyasztott fehérjék megemésztése során. 
Negatív hatása, hogy túlterheli a májat és a vesét, a fő kiválasztó-szervrendszereinket. A szervezet viszont
reagál, és más szervünk lép munkába. Leggyakoribb első jele lehet a pattanásos bőr, de ha a tüdő
„dolgozik” jobban a kiválasztáson, akkor az aszmatikus tünetek is megjelennek.



4   IT MIN IÁNY ÉS TÚL D  OLÁS
Borul az egyensúly. Bizonyos vitaminokból túltermelés lesz, míg másokból hiány lép fel, és egyik
megoldás sem jó. A leggyakoribb a kalciumhiány az elégtelen felszívódás és hiányállapotok
miatt, ami magával vonzza a csontritkulást.

5  ROSSZ SZÁJSZ  
Bizony, ezért nem csak a rossz fogak a felelősek, hanem a túlzott húsfogyasztás is. A légutak és a 
bőr kellemetlen szagáért a test protein- és fehérjekötésének bomlása a felelős. A fehérje és az
aminosavak ugyanis intenzív szagképzők, kellemetlen, akár átható szagú kénvegyületek
keletkezéséhez vezetnek, ami a szájon át is érződik.



a klímaváltozás negatív hatással lesz az élelmiszertermelésre

klímatudatos mezőgazdaság bevezetése

élelmiszer-fogyasztási szokások megváltoztatása

PÉLDÁUL

állati fehérjék bevitelének csökkentése



Alapanyag helyettesítő kisokos

•  ÚS  ELYETT tofu, tempeh, szójate túra, padlizsán, barnarizs, hajdina, 
gombák, olajos magvak, hüvelyesek, 

• HAL HELYETT gomba, patisszon, algalap, algapor, tengeri algák, moszatpor, 

• TEJ HELYETT növényi tejek - kókusztej, szójatej, zabtej, kölestej, quinoatej, 

• TEJSZÍN  ELYETTESÍTŐK kókusztej s r  része, szójatejszín, rizstejszín, 
mandula tejszín, zabtejszín, selyemtofu 

• TÚRÓ  ELYETT tofu, selyemtofu, köles, kókuszliszt 

• S JTPÓTLÓK sörélesztőpehely, bolti vegán sajtok, házi készítés  sajtok 
kölesből, magvakból  pl  kesudió , zöldségekből



Alapanyag helyettesítő kisokos

• TOJÁS  ELYETT csicserborsó liszt, lenmag+ víz keverék, chia mag+ víz 
keverék, fekete só, útif  maghéj, zabpehely és kása, sárgaborsóliszt, 
kukoricadara, kurkuma  szín miatt , tofu 

• M JONÉZ  ELYETT vegán majonéz, vegán tartármártás, avokádó, babonéz, 
köles, napraforgó majonéz, 

•  E ÉRLISZT  ELYETT gluténmentes lisztek  kölesliszt, zabliszt, kókuszliszt, 
amarántliszt, mandulaliszt, gesztenyeliszt, tápióka keményítő, burgonyaés 
kukoricakeményítő

• TOJÁSOS TÉSZTÁK  ELYETT üvegtészta, rizstészta, borsótészta, hajdina 
tészta, kukorica tészta, quinoa tészta, lencsetészta, csicseritészta 

•  E ÉRCUKOR  ELYETT  tevia, Eritrit , kókuszvirágcukor ,  ilit, növényi 
szirupok 



We are



Globális gyártója a növényi 

alapú margarinoknak

Év tapasztalat149

#1

Széles márkaportfóliónk a 

legkülönbözőbb igényeket elégítik ki, 

legyen szó margarinokról, 

főzőkrémekről, habokról, 

zsiradékokról.

Vaj és margarin

9.8%

3.1% 2.9% 2.5%

nagyobb, mint a második 

legnagyobb gyártó3x

Nemzetközi játékos Piacvezetői pozíció Ikonikus márkaportfólió

Az Upfield a világ legnagyobb növényi alapú élelmiszer cége, 
és a növényi alapú margarinok #1 számú gyártója

Note: Butter and spreads figures are % of RSV (Euromonitor), plant-based food and beverages figures are net sales

Ország, ahol működünk95

Munkatárs, akik 

szenvedélyes foodie-k
3500
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 egán
Lakt z-
mentes

Tej-
mentes

 l tén-
mentes

Halal K ser
 llergén-
mentes

Flora Plant
Cream 15%

Flora Plant
Cream 31%

Rama
Culinesse

Rama
Combi Profi

Rama
minimargarin

Flora
minimargarin

Rama
Cremefine 15%

Rama
Cremefine 31%

Rama Profi
margarin 1kg

Jelmagyarázat:

: igazoltan megfelel a követelménynek specifikáció szerint.

: nem felel meg a követelménynek.

: az adott allergént nem tartalmazza, azonban nincs rá igazolás, hogy a követelménynek megfelel.
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VETO VOTE –  ETO SZ   Z T K MPÁNY

CÉL:

- Edukáció
- Márkaismertség növelése
- Forgalom növelése

 OMMU I ÁCIÓ:
- Facebook/Instagram
- Vegán receptfüzet szezonális 

alapanyagokból



Az Upfield Professional-nál 
vásárl inkat a 

LEGJOBB 
megol ásokkal látj k el! 



Köszönöm a figyelmet!
Blen ea Károly

Culinary Advisor

K sérletezzünk bátran  és ne féljünk új  zeket ki r bálni!


