
Fenntarthatóság a gasztronómiában



Duni Group-ról röviden:

• A Duni mintegy 2200 alkalmazottal rendelkezik
• Központja Malmöben, Svédországban van
• 1949-ben viaszbevonatú poharak és 

papírszalvéták gyártásával kezdte meg 
működését

• TableTop, MealService és Consumer termékek 
• Piacvezető pozíció Európában
• 2007 óta a NASDAQ OMX Stockholm tőzsdén 

jegyzett
• A Paper + Design 2014 júniusa óta, 2018-tól a 

BioPak is a Duni Group-hoz tartozik

https://at.dunigroup.com/de/?utm_medium=banner&utm_source=email&utm_campaign=signatur


Szövegtörzs
A fenntartható „Goodfoodmood” megalkotójaként 
megfogalmazott jövőképünknek megfelelően a 
fenntarthatóság témája a legfontosabb 
prioritásunk. Célunk, hogy folyamatosan új, 
innovatív megoldásokat fejlesszünk egy 
fenntarthatóbb jövő érdekében. Minden nap 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk a bolygóra gyakorolt hatásunkat. 
2030-ra a Duni teljesen fosszilis tüzelőanyagoktól 
mentesen fog termelni, szénsemleges lesz, és csakis 
100%-ban megújuló vagy újrahasznosított 
műanyagot használ.



KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

Ha a fenntarthatóság témájáról beszélünk, a természet egy igazi példakép 
számunkra, itt nincs pazarlás, semmi sem felesleges, minden újrahasznosítható.

Ősszel, a lehullott faleveleket, földigiliszták és szorgalmas segítőik humusszá alakítják, mely 
később újra elérhető táplálékul szolgál a növényeknek – ez a „TÖKÉLETES KÖRFORGÁS”

Nekünk a természet nem csak motívumokat, színeket és a formák sokféleségét adja, 
hanem a MOTÍVÁCIÓnkat!

Amennyire csak lehet, annyira kevés erőforrást használunk termékeink előállításánál, 
újrahasznosítható vagy újrahasznosított anyagokat használunk, ez csak kettő a számos 
ötlet közül, amelyeket a természet inspirál, ad nekünk.



Fenntarthatóság a szállodákban és 
éttermekben

A fenntarthatóság témája nem csak a társadalom fókuszában van jelen, hanem a vendéglátóiparban is.

De valójában mit jelent a fenntarthatóság a szállodákban és éttermekben?

Hogyan lehet erőforrásokat megtakarítani és minimalizálni a saját energiafogyasztását?

A válaszok változatosak, és részletességet igényelnek, érdemes ezzel az összetett témával foglalkozni.

A fenntarthatóság nem korlátozható csupán a környezeti problémákra, a természeti környezet 
megőrzésére, ezért szeretnék néhány TIPP-et adni, amellyel a fenntartható jövő irányába 
indulhatunk.

Környezet

GazdaságTársadalom

Fenn-
tartha-
tóság



TIPP 1 #

Alapanyagok/élelmiszerek

• Ezek állnak a gasztronómia középpontjában.
• Ami a vendégek tányérjára kerül, az nagy változást hozhat az ökológiai 

lábnyomukban. 
• A fél világot bejárt téli eper értelemszerűen lényegesen több erőforrást fogyaszt, mint 

a régióból származó gyümölcs és zöldség. 
• Bárki, aki szezonális és regionális termékekre támaszkodik, nagyon jól jár. 
• Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek is különösen 

fenntarthatóak – például a növényvédő szerek és műtrágyák betiltása vagy a jobb 
állattartási feltételek miatt. 

• Ezek azonban gyakran drágábbak, de sok vendég hajlandó többet fizetni, ha a jó ízlés 
kombinálható a tiszta lelkiismerettel.



TIPP 2 #

Vegetáriánus és/vagy vegán konyha bevezetése

• A hús az egyik legnagyobb környezetvédelmi „bűnünk”, ez nem újdonság.
• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 15%-át az üzemi gazdálkodás okozza.
• Nem szükséges azonban a teljes működését vegetáriánus vagy akár vegán konyhává 

alakítani ahhoz, hogy étteremként javítsuk a fenntarthatóságot.
• Vegetáriánus vagy vegán ételek kis választékát kínálja.
• Szélesebb lesz a célcsoportja, és javul az étterem imázsa.



TIPP 3 #

Élelmiszer hasznosítás

• Évente körülbelül 1,8 millió tonna élelmiszer kerül hulladékként a magyarországi 
élelmiszer-ellátási lánc mentén – ennek egy része a vendéglátóiparban. 

• Nemcsak ökológiailag, de gazdaságilag is kifizetődő a célzott vásárlás. 
• A tányéron lévő maradékok is elkerülhetők: 

o ajánlja fel vendégeidnek, hogy becsomagolják nekik
o kínáljon különböző méretű adagokat, ennek nem csak a gyerekek örülnek 

• Az előre gyártott, de eladatlan ételeket rászorulókhoz juttathatjuk karitatív 
szervezeteken keresztül.

• Az olyan alkalmazások, mint a Too Good To Go         vagy a ResQ , már próbálják 
csökkenteni a kidobott élelmiszer mennyiségét. Ezeknek az alkalmazásoknak közös 
célja van: a nap végén olcsón eladhatja a fel nem használt élelmiszereket, vagy 
adományozhatja azokat. Ez lehetővé teszi az élelmiszerforrások lehető legnagyobb 
mértékű felhasználását, és csökkenti az éttermek, szupermarketek vagy pékségek 
élelmiszer hulladékát. (– nálunk még gyerekcipőben járnak)



TIPP 4 #

Ügyeljen a megfelelő csomagolásra

• Legyen szó „Doggy Bag”-ről vagy elviteles csomagolásról – itt jellemzően sok a 
hulladék. Annál is fontosabb, hogy olyan anyagokat használjunk, amelyek a lehető 
legkíméletesebbek. És ha a szemét elkerülhetetlen, legalább ne új műanyagból 
készüljön. 

• Itt jelennek meg a gyorsan megújuló, növényi alapú vagy újrahasznosított vagy 
újrahasznosítható alapanyagokból készült BioPak termékeink. Legyen szó 
komposztálható Bagasse-ról vagy FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező kartonpapírról –
jól átgondolt megoldásokat kínálunk a környezetbarát élvezetekhez.



MIÉRT VÁLASSZUNK BIOPAK terméket?

FELELŐS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ 
PAPÍRTERMÉKEK

MEGÚJULÓ 
ERŐFORRÁSOKBÓL 

KÉSZÜLNEK

CO2-SEMLEGES 
TERMÉKEK

KOMPOSZTÁLHATÓ ÉS 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ, 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
TERMÉKEK



FENNTARTHATÓ ANYAGOK

CUKORNÁDROST (BAGASSE):

• A komposztálható Bagasse egy jó példa az „Upcycling”-ra. 
• A cukorgyártás mellékterméke, amely a kipréselt cukornádrostokból készül.
• A Bagasse ellenőrzött biológiai komposztálokban könnyedén lebomlik. 
• Az ipari komposztálás során (OK compost industriel EN 13432), néhány hét alatt 

bomlik le.
• A helyi előírásoknak megfelelően élelmiszer-hulladékkal együtt ártalmatlanítható

SNACKBOX, SHIELD BOX, CUBE BOWLS, ATLANTIS, SUSHI BOX



FENNTARTHATÓ ANYAGOK

KARTON, PAPÍR:

• Megújuló alapanyagokból készülnek, FSCTM tanúsítvánnyal 
rendelkeznek.

• Komposztálhatóak, újrahasznosíthatóak (amennyiben nem érintkeztek 
élelmiszerrel).

• Kartontermékeink FSC minősítéssel vagy komposztálható belső 
bevonattal rendelkeznek.

• Újrahasznosítható karton
• Érvényes tanúsítvány PLA vagy PBS bevonattal ellátott termékek 

esetében: EN13432

VIKING, BRICK, RONDA, BIO KARTONBOX, CLAM



FENNTARTHATÓ ANYAGOK

RPET – ÚJRAHASZNOSÍTOTT PET

• Az rPET termékeink újrahasznosított műanyag 
palackokból készülnek és később PET-műanyagként 
újrahasznosíthatóak 

• Megfelelnek a minőségi megoldások iránti igényeknek, 
amelyek minimalizálják a ökológiai lábnyomokat

• Fontos megjegyezni, hogy ezek a nyersanyagok 
megfelelnek az élelmiszerbiztonsági előírásoknak

• Beszállítói lánc végig dokumentált
• A BioPak termékek 100 %-ban újrahasznosított PET-et

tartalmaznak
• Az rPET karbonlábnyoma 50 %-al alacsonyabb az új 

műanyagok gyártásánál



FENNTARTHATÓ ANYAGOK

FŰPAPÍR

• Egy új, fenntartható alapanyag áll a papír- és csomagolóipar 
rendelkezésére: ez nem más mint a fűszál

• Sok helyen a fű közvetlenül szinte a küszöbön nő, és ez 
környezetbarát módon feldolgozható papírgyártás céljából. 

• A fűszálak előállítása tisztán mechanikusan, vegyi feldolgozás 
nélkül történik, mintegy 95%-kal kevesebb CO2 kibocsátást 
okoz, víz- és energiaigénye alig van (6 L víz / 1 tonna).

• Fűpapír: kb. 50 % cellulóz + 50 % fű
• Komposztálható

BLOOM-koncepció



FENNTARTHATÓ ANYAGOK

PLA/CPLA

• A komposztálható PLA/CPLA megújuló növényi hulladékból, 
fermentált kukoricakeményítőből készül. 

• A fermentáció során keletkező tejsav PLA-vá polimerizálódik.
• A bioműanyagok, mint például a PLA/CPLA megnyitják az 

utat, hogy csökkentsék a fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségét.

• A PLA-t főként papírpoharak bevonataként használják.
• Iparilag, szelektálva (PET-től elkülönítve) komposztálható EN 

13432
• CPLA-ból pohártetők készülnek



TIPP 5 #

Energiafelhasználás

Természetesen egy vendéglátó vállalkozás sem létezhet sütés, főzés, de hűtés nélkül sem.

Sok helyen lehet energiát megtakarítani:
• Az elavult "energianyelők" cseréjével kezdődik, és a gazdaságosan használható LED 

izzókon, LED gyertyákon, energiatakarékosan működő gépeken keresztül egészen 
addig a kérdésig vezet, hogy  lehet-e zöld áramot vásárolni, van-e lehetőség például 
napelemek telepítésére, esetleg az étterem/szálloda fűtésére-hűtésére használhatunk-e 
hőszivattyút  



TIPP 6 #

Kompenzáció

Saját energia- és erőforrás-fogyasztásunk nullára csökkentése jelen tudásunk szerint 
lehetetlen, itt jön szóba a kompenzáció, az éghajlati egyensúly javítása érdekében.
• Választhat, hogy saját maga kezdeményez, vagy befektet a meglévő klímavédelmi 

projektekbe (pl.nyugat-balkáni régió klímav.-i projekt, afrikai zöld fal projekt). 
• Aki azonban maga is aktívvá válik – például fát ültet, vagy rovarbarát virágzó területet ültet 

a vendéglátóipar külterületén – aligha tudja egyértelműen kiszámítani a megtakarítási 
lehetőségeket. 

• Azoknak azonban, akik a klímavédelmi projektekbe történő befektetés formájában a CO2-
kompenzációt választják, érdemes alaposabban megvizsgálniuk a különböző 
szolgáltatókat.



TIPP 7 #

Kommunikáció

• Tegye átláthatóvá, amit csinál a fenntarthatóság szempontjából.
• Weboldalán, közösségi média csatornáin vagy az étlapján leírhatja például, hogy 

honnan származnak termékei, hogyan takarít meg célzottan energiát, vagy milyen 
projektekben vesz részt. 

• Így kimutathatja az elkötelezettséget, és „jó érzést” adhat vendégeidnek. 
• FONTOS: a fenntarthatóság nem lehet üres kifejezés, hanem konkrétan 

érthetőnek kell lennie vendégei számára.



TIPP 8 #

Fenntartható asztaldísz – mint hab a tortán

Használd, ne pazarold – ez vonatkozik az asztaldíszeinkre is!

Néhány DUNI GROUP érdekesség:
• A Duni szalvétáinak és asztalterítői alapanyagának 94 %-a FSC certifikált cellulózból 

származik
• Rexcell papírgyárunk Skåpaforsban, ahol az „anyatekercseink” készülnek, 2021-ben 

papírgyárként a világon először, fosszilmentes propángázzal működtetett papírgyártást 
vezetett be!

• A jumbotekercseink további feldolgozását, melyből szalvétáink abroszaink készülnek,  
kizárólag megújuló energiával működtetjük.

• Jelenleg Dániában teszteljük, HVO-diesel (hidrogénezett növényi olaj) üzemanyaggal 
működő szállító járműveinket, melyekkel 88 %-al csökkenthetjük a szállítmányozás 
során felmerülő CO2 kibocsátásunkat (standard diesel járművekhez viszonyítva)

• A világ első komposztálható unicolour szalvéta választéka (2014)



Egyedülálló Bio Dunisoft® - és Bio Duniletto® Slim evőeszköztartó szalvéták

• Fosszilmentesek, teljes mértékben megújuló nyersanyagokból készülnek.
• FSC®-tanúsítvánnyal rendelkeznek, akár otthon is komposztálhatóak.
• Innovatív kukoricából, citromból és egyéb élelmiszer-hulladékból készült 

kötőanyaggal rendelkeznek. 
• Kisebb a CO2 lábnyomuk, a maradék CO2 kibocsátást mi kompenzáljuk, ami 

klímasemlegessé teszi a terméket. 
• Minden elkerülhetetlen CO2-kibocsátást rögzítünk és ellensúlyozunk az akkreditált 

klímasemleges projektek finanszírozásával.
• A Svéd OrganoClick-el közös fejlesztés.



Bio Dunicel® tányéralátétek – a burgonya ezt lehetővé teszi és helyettesíti a műanyagot

• Kiváló minőségűnek és természetesen gyönyörűnek kell lenniük – a Bio Dunicel® alátétek ezt 
lehetővé teszik. 

• Rendkívül kreatív németországi K+F csapatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a 
népszerű Dunicel® alátétekhez olyan új anyagot dolgozzon ki, amely fosszilis műanyagmentes, 
komposztálható és CO2-kímélő. 

• Intenzív kísérletezés után sikerült nekik! 
• A titok, amit felfedeztek? – Keményítő a burgonyából.
• Teljesen biológiai kötőanyagként tartja össze a rétegeket, és biztosítja a Dunicel® 

hagyományos minőségét. 
• A csomagolás teljesen újrahasznosítható kartonból készült.



Kitérő - élet „kis lábon”

Mindennapi életünknek nagy környezeti hatása van…

• Hogyan táplálkozunk, autóval vagy biciklivel megyünk-e munkába
• 18 vagy 22 fokra fűtjük fel otthonunkat – mindez kihat arra, hogy életmódunk 

mennyire klímakárosító vagy klímatudatos. 
• Mindezek a mindennapi szokások (energiafogyasztás, élelmiszer) a megfelelő CO2-

kibocsátással számszerűsíthetők. 
• Ezek az értékek összeadva egy személy karbonlábnyomát eredményezik.
• Magyarországon az éves CO2-lábnyom jelenleg átlagosan kb. 5,3 tonna CO2-

egyenérték/fő (Németországban 7,7 tonna).  
• A párizsi klímavédelmi egyezmény céljának elérése érdekében azonban fejenként évi 

1,5 tonnánál többet ne bocsássunk ki.



Mekkora az ökológiai lábnyoma?

• A szálloda- és vendéglátóiparban az első lépés a saját CO2-mérleg elkészítése. 
• Az interneten ingyenes eszközök állnak rendelkezésre ehhez, mint például a Hotel 

Energy Solutions „Szénlábnyom-kalkulátora”, vagy a Sustainable Hospitality Alliance
„Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)”-je. 

• Az elkerülhetetlen – azaz a helyi magatartás megváltoztatásával nem csökkenthető –
kibocsátásokat kibocsátási tanúsítványok megvásárlásával lehet ellensúlyozni. 
Azonban alaposan meg kell keresnie egy jó hírű szolgáltatót. A 
tanúsítványszolgáltatók működésének módja és helye a lehető legátláthatóbb 
legyen. Egy komoly klímavédelmi projekt jele az olyan szabványok, mint a Verra VCS, 
a CDM, a Plan Vivo és a Gold Standard VER. Garantálják, hogy egy jó klímavédelmi 
projekt minden feltétele teljesüljön.



Az egyensúly számít!

• Az éghajlati hatások „semlegesítésének” egyik módja a CO2-kompenzáció 
klímavédelmi projektekbe történő befektetések formájában, amelyek kiszámítják az 
okozott kibocsátás árát, és ezt az összeget klímavédelmi projektekbe fektetik 
világszerte. 

• Elősegítik a klímavédelmet és kompenzálják az okozott "károkat", például bizonyos 
számú újonnan ültetett fával "kompenzálják" a repülést. Ebben az esetben a 
klímasemlegesség a szén kibocsátása és abszorpciója közötti egyensúly 
megteremtését jelenti.

• További megoldásokat találhat a www.dunigroup.com oldalon



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!!!


