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• Cukor, Kakaóvaj, Búzaliszt (tartalmaz 

kalciumot, niacint, vasat és tiamint), 

• Kukoricarost, Rizsszirup, Kakaómassza, 

• Növényi zsírok (pálmamag, pálma), 

Zsírszegény kakaópor, 

• Emulgeálószer (lecitinek), Természetes 

vaníliaaroma, Élesztő, 

• Térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), 

• Cukor, Búzaliszt, 

• Sovány tejpor, Kakaóvaj, 

Kakaómassza, 

• Növényi zsírok (pálma, shea),

• Vajolaj, Zsírszegény kakaópor, 

• Emulgeálószer: lecitinek, 

• Térfogatnövelő szer: nátrium-

karbonátok





A tej és tejtermékek fogyasztása 

Jogi helyzet

Növényi alapú termékek fogyasztása - piackutatási riport

Számok, trendek, elemzések

Mit szabad, mit nem …?

Marketing



Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

•A hazai lakosság 84%-ának a tej- és tejtermékfogyasztása nem éri el az ajánlott értéket. 

• A tej és tejtermékek fogyasztása naponta ajánlott.

• Mind a hazai mind a nemzetközi táplálkozási ajánlások szerint napi fél liter tej vagy annak 

megfelelő kalciumtartalmú tejtermék fogyasztása javasolt.

• A legfiatalabb férfi korosztály kivételével a felnőtt magyar lakosság kalciumbevitele nem 

éri el az ajánlott szintet.

• A tehéntej tartalmazza a felnőtt emberi szervezet számára szükséges összes 

tápanyagtípust. Mindennapos fogyasztása bizonyítottan hozzájárul az egészséges 

csontrendszer kialakulásához és megőrzéséhez. 

• A táplálkozás-egészségügyi szempontból kedvező hatásai tápanyag-összetételéből adódnak.



OKOSTÁNYÉR®

Az új hazai táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® 6-17 éveseknek szóló 

változata szerint naponta 3 adag tej vagy ennek megfelelő tejtermék 

elfogyasztása javasolt a gyermekeknek.

A korábbi, általános táplálkozási javaslatok a kiegyensúlyozott táplálkozás 

szerint napi 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú 

tejtermék fogyasztását említették.

1 dl tej kalciumtartalmának (kb. 120 mg) megfelelő tejtermékek:

• 2-3 dkg sajt (2-3 vékony szelet)

• 15 dkg félzsíros tehéntúró (1 teniszlabdányi)

• 1 dl joghurt, kefir



Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

• A tej az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, ami már gyermekkorunktól kezdve az egészséges 

táplálkozásunk része.

• A tej fehérjéi teljes értékűek, könnyen emészthetők és jól hasznosulnak. A jó minőségű fehérjék 

pedig megfelelő mozgásmennyiség mellett védik az izomrendszert, növelik az állóképességet és 

javítják az immunrendszer állapotát.

• A tejcukor, más nevén laktóz, egyrészt remek energiaforrás, másfelől fontos szerepet játszik a 

tejfehérjék szervezetbe történő beépülésében, és segíti a kalcium felszívódását is.

• A tejzsírnak is van pozitív tulajdonsága: jól emészthető, kedvező a felszívódása, emiatt részese 

lehet az egészséges táplálkozásnak.

• Ásványi anyagok közül elsősorban a kalcium- és foszfortartalma jelentős, de található benne 

magnézium, nátrium és a testünk működéséhez szükséges egyéb mikroelemek is.

• Vízben és zsírban oldódó vitaminoknak is hasznos forrása, B1-, B2-, B12-vitamint, valamint A- és 

D-vitamint is tartalmaz.



MDOSZ (2)

tejfehérje allergia,

laktózérzékenység,

„… kampányban a tej- és tejtermékekkel kapcsolatos tévhitekre válaszolunk 
megalapozott tények alapján. Kérdése megválaszolása orvosi tudást is 
igényelhet, így kérjük ezzel kapcsolatban forduljon a megfelelő szakorvoshoz a 
teljeskörű tájékoztatás érdekében...”

„….panaszok kivizsgálása érdekében javasoljuk, hogy keresse fel háziorvosát, 
aki tovább tudja irányítani (pl.) gasztroenterológushoz…”



Növényi alapú termékek fogyasztása
Piackutatási riport a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács részére

2021 január-március



Kutatás célja

a növényi alapanyagból készült termékek lakosság körében történő
fogyasztásának vizsgálata, elsődleges fókusszal arra, mi áll a fogyasztás
hátterében, milyen motivációi vannak a fogyasztóknak, illetve milyen
összefüggések vannak a tejtermékek és a növényi alapú termékek fogyasztása
között.

Négy modul

Desk Research, Online fókuszcsoportos megkérdezés, Szakértői mélyinterjúk, 
kérdőíves megkérdezés

Piackutató 

Trend International Kft.



Fogyaszt 

növényi 

termékeket 

28%





A MOTIVÁCIÓK, ami miatt az emberek növényi alapú termékeket fogyasztanak, öt fő csoportba 

sorolhatók.

Az első és legnagyobb csoportot az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való törekvés jelenti. A 

fittebb külső érdekében történő diétázás – a legtöbb diétába a növényi alapú termékek alacsony kalóriatartalmuk 

miatt jól beilleszthetők -, illetve a kellemesebb közérzetet biztosító könnyebb emészthetőség. Ezeken túl az 

emberek a tejnél/tejtermékeknél kedvezőbbnek ítélik a növényi alapú termékek zsírsav összetételét és 

koleszterintartalmát is.

A motivációk második csoportját a kényszerű okokból történő fogyasztás jelenti – valamilyen tejtermék 

intolerancia vagy egyéb egészségügyi indok. A harmadik csoportba a változatos étkezés iránti igény került 

(„mindig valami mást iszom” érzetét kelti a fogyasztókban).

A  negyedik fogyasztási motiváció: azok, akik fogyasztanak növényi alapú termékeket, szeretik azok ízét, és 

meggyőződésük, hogy a növényi alapú termékek előállítása kevésbé terheli a környezetet.

A NÖVÉNYI ALAPÚ TERMÉKEKET NEM FOGYASZTÓK ezeket a termékeket túlságosan drágának ítélik, 

nem tartják azokat finomnak, illetve csak egy múló divathóbortnak gondolják azok fogyasztását.





friss tej/kézműves 

tej/barista tej

tejtermékek

„nagyüzemi” 
tartós tej

56% szerint a tartós tejben van tartósítószer, 34% szerint nincs, 11%

nem tudja…

„A tejüzemben darabjaira szedik a tejet, megmarad a savó és azt visszatejesítik. Nem ár-érték

arányt néznek, hanem azt, hogy mi az, ami megfizethető és még elfogyasztható.” (HoReCa)

„Egyes körökben azt mondják, nincs annyi tehén a világon, amennyi tejet mi elő tudunk állítani.”

(dietetikus)

„Adalékok, hormonok vannak benne.”

„A boltban tejporból készült ital van.”

„Mitől állhat el egy tej ennyi ideig?”

Fizikai jellemzői megváltoztak (hígabb, más a színe és az íze, nem

alszik meg).

„A hőkezeléssel semmi nem marad belőle.”



Jogi helyzet



1308/2013/EK

A „tej” kizárólag az egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladékot jelenti, 

az ahhoz történő hozzáadás vagy abból történő kivonás nélkül. 

A „tejtermékek” a kizárólag tejből származó termékek, elismerve azt, hogy 

adhatók hozzájuk az előállításukhoz szükséges anyagok, feltéve, hogy ezeknek 

az anyagoknak a használata nem a tej bármely alkotóelemének teljes vagy 

részleges helyettesítését szolgálja. 

A következőket kizárólag a tejtermékekre kell fenntartani (forgalmazás 

valamennyi fázisában): savó, tejszín, vaj, író, vajolaj, sajt, joghurt, kefir, 

tejföl, (…)





A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról 
szóló 1169/2011/EU rendelet 7. cikke értelmében az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet 
megtévesztő, különösen annak jellege, azonossága 
tekintetében, az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásnak pedig pontosnak, egyértelműnek kell 
lennie.



Amendment 171





Amit nem szabad…











•Vegan Riso 
tejberizs















Mit szabad…?











Számok, trendek, elemzések 

tanulmányok

Forrás:

www.aki.gov.hu,
UN, 
FAO,
www.smartproteinproject.eu,
www.statista.com,
Euromonitor, 
ING,
EU Bizottság

http://www.aki.gov.hu/
http://www.smartproteinproject.eu/
http://www.statista.com/


A 21. század legnagyobb kihívásai...

• klímaváltozás,

• változó időjárás, emelkedő tengerek,

gyakori áradások, viharok, szárazság,

erdőtüzek,

• környezetünk és saját élőhelyünk

környezetszennyezése,

• lakosság növekedése,

• szegénység enyhítése,

• globális élelmiszerellátási gondok,

• több egészséges, tápláló és fenntartható

élelmiszer,

• ugyanakkor az élelmiszer 1/3-át

elpazaroljuk.

Mit várnak el tejszektortól?

• környezetterhelés csökkentése,

• ÜHG kibocsátás csökkentése,

• hozzájárulás a klímaváltozás elleni

küzdelemhez, felkészülés, rugalmasság,

• tápláló, létfontosságú tápanyagokat tartalmazó 

egészséges termék, amely még olcsó is,

• globális állati fehérje iránti igény kielégítése,

• hozzájárulás globális élelmiszer ellátási

biztonsághoz,

• szegénység enyhítése,

• társadalmi elvárásoknak történő megfelelés:

állatjólét, állategészségügy, humán

egészségügy.



2005-2015 között…

• tejágazat GHG kibocsátása 18 %-ot,

• a világ tejtermelő tehén állománya 11%-ot,

• a tejtermelés mennyisége 30%-ot,

• átlagos tejhozam 15%-ot növekedett.

A tejtermelés hatékonyság növekedése nélkül a GHG kibocsátás 

38 %-ot növekedett volna! 2005-2015 között GHG kibocsátás 1 

kg tejre vetítve 11%-ot csökkent!

Takarmány-hasznosulás (kg szárazanyag bevitel / kg tej FPCM)

Kibocsátási hatékonyság (emission intensity of milk (CO2 kg / kg 

milk))

2050-re az élelmiszer iránti igény megduplázódik! Ma a lakosság 

80%-a, kb. 6 milliárd ember eszik naponta tejet v. tejterméket,

Lakosság növekedése: 8,6 milliárd - 2030, 9,8 milliárd - 2050, 

11,2 milliárd – 2100.



The Global 
Methane 
Budget 2000–
2017

"We can either ask people to stop 
eating beef or we can try and give 
cattle feed additives to change the 
microbes in the chemistry of their 
guts. But that's not easy to do for 
billions of cattle around the world."













Közösségi marketing

























Facebook/Instagram



Influencer megjelenések



A tej? Az tej.

Proaktív kommunikációs kampány

Kampány célja
a médiában az erre fogékony fogyasztók kiegyensúlyozott tájékoztatást kapjanak/kaphassanak, fontos
cél a fogyasztók szemlélet-formálása, valamint hiteles tájékoztatása a tej és tejtermékek egészséges
táplálkozásban betöltött szerepéről.

A kampány során együttműködő partnerünk a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Kampányelemek
1. Televíziós reklámkampány – RTL csatornáin
2. Tejtények aloldal kialakítása – hiteles információk
3. „Dietetikusunk válaszol” – fogyasztói kérdések megválaszolása
4. Televíziós és rádiós PR megjelenések
5. Akciósújság kampány
6. Bannerkampány





Televíziós reklámkampány



Tejtények aloldal



PR 
megjelenések



Akciósújság hirdetések

Kiskereskedelemi láncok országos akciós újságjaiban egységes, a Terméktanács
marketing kampányának kreatív elemivel előkészített kizárólag magyar – Tejszív
logót viselő és/vagy Terméktanács tag tejfeldolgozók termékeit tartalmazó –
tejtermék hirdetések elhelyezése.



Dietetikusunk válaszol



• Mikor teszi megfelelő helyekre a WHO ? A túlzott cukorfogyasztás tizenegy betegséget okoz" Csak az a kérdésem, hogy 
mennyit fizet a tejipar egy szakembernek azért, hogy népszerűsítse a tejfogyasztást? Azt értem, hogy vannak hasznos dolgok 
is a tejben, de ezeket máshonnan is be lehet szerezni, de alapvetően egészségtelen, es elég abszurd, hogy az emberi faj 
leszipolyozza és megissza a tehenek tejét, amit a saját borjaiknak termelnek.

• A tej megalszik. Aludttej lesz belőle. Az UHT tej miért nem alszik meg? Ha megalszik ehetetlenül keserű lesz. Miért? Mert ez 
a tej mégsem tej?

• Legyenek kedvesek elmondani a kedves tudatlan fogyasztóknak az elhallgatott tényeket is! Hogy mennyi állati szenvedéssel 
jár a tej előállítása (tömegtartás körülményei, borjak időelőtti elválasztása, embertelen bánásmód, mészárlás, stb.), és hogy 
a fogyasztása milyen kockázatokkal jár a hormonháztartást illetően! Köszönettel: 

• Mivel a szarvasmarhák tejelési idejét és mennyiséget hormonális szerekkel növelik, hogyan vonják ki vagy hogyan 
semlegesítik ezeket az anyagokat az emberi fogyasztás előtt? Válaszukat köszönöm.

• Miért kell ennyire reklámozni a tejet? Az én szervezetem számára halálos méreg!!!!! Sok magyar embernek szintén! 
Visszafordíthatatlan betegségeket okozott számomra a tejfogyasztás. Mit akarnak? Még több beteg embert?

• A legfontosabb dolgot kihagytátok! Itt van egy kis füllentés is szerintem. Kérdésem: miért nem készíthetek aludt tejet a 
mindenféle adalék nélküli tejből? Mert hogy állítólag nincs semmi adalék a tehéntejben.

• Érdeklődnék, hogy mi a véleményük a szomatikus sejtekről? Mennyire tiszta a tej ezektől? Erről nem kellene tájékoztatni a 
fogyasztókat, hogy ilyenek is vannak a tejben, nem csak tej? És hogy mi a szomatikus sejt, hogy mitől alakulnak ki? Mert ha 
igaz, akkor sokan nem tudják. A tejtermékes dobozokon azt látni, hogy a tehenek boldogok, mosolyognak, esetleg még ránk 
is kacsintanak. Viszont látni sok olyan képsorokat, videókat, amelyek alapján ezek puszta illúziók és csak egy "tenyérnyi" 
területre vannak bezárva. 



www.tejtermek.hu

www.tejsziv.hu

https://www.facebook.com/tejsziv/

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.

Telefon: +36 1 203 1450

Fax: +36 1 203 1477

E-mail: tejtermek@tejtermek.hu

Harcz Zoltán ügyvezető igazgató

harcz@tejtermek.hu 061-203-1450


