SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJ HULLÁM A TUDATOS TERMÉKEK PIACÁN
ÚJ HÚSKÉSZÍTMÉNYEIVEL A TERMÉSZETESSÉGET ÉLTETI A LIDL
Budapest, 2019. február 21. - Adalék-, színezék- és tartósítószermentes, valamint kiváló ízvilágú, új
hústermékcsaláddal bővülnek a Lidl Magyarország polcai. A tizenkét különböző termékkel
rendelkező, magas hústartalmú, a piacon egyedülálló Pikok Pure termékcsalád az egészséges
életmódot és a tudatos táplálkozást folytató vásárlóknak jelent megnyugtató választási lehetőséget.
A vállalat a megváltozott vásárlói igényeket is szem előtt tartva fejlesztette új Pikok Pure
termékcsaládját. A kizárólag természetes összetevőkből, adalékanyagtól és színezéktől mentes
termékek, mint ahogy az elnevezésük is mutatja - „pure” szó jelentése „tiszta”-, a tudatos választás
jegyében készültek: húsból, tartósítószer és ízfokozó nélkül, csupán só és fűszerek felhasználásával. A
termékcsaládban helyet kaptak a cukor-, glutén-, és egyéb allergéntől mentes termékek is, hogy a
speciális táplálkozási igényekkel élők is megtalálják a kínálatban a számukra megfelelő terméket.
Az összesen tizenkét termékből álló Pikok Pure termékcsalád egyedülálló a húskészítmények között. A
sonkafélék, a párizsik és virslik, valamint a szalámik és kolbászok megfelelő mennyiségben és
minőségben fogyasztva kiemelkedő szerepet töltenek be táplálkozásunkban, hiszen nagyon fontos
teljes értékű fehérje források. A hazai és nemzetközi egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások
szerint minden főétkezésnek tartalmaznia kell egy teljes értékű fehérjét, így a Pikok Pure termékek az
egyedülálló

termékösszetevőkből

adódóan

tökéletesen

beilleszthetők

az

egészségtudatos

táplálkozásba. A fehérje mellett pedig fontos tápanyagokat és ezáltal változatosságot biztosíthatnak az
étrendben.
Az új termékpalettán megtalálható sonkafélék mérsékelt energia- és zsírtartalommal rendelkeznek. A
magas fehérjetartalmukon túl további előnyük, hogy hústartalmuk rendkívül magas (94%),
tartósítószert és ízfokozót sem tartalmaznak, csak természetes összetevőkből állnak. A párizsik és
virslik fehérjetartalma 14-16 százalék között mozog, nem tartalmaznak tartósítószert, ízfokozót,
valamint adalékanyagokat sem. A szalámik és kolbászok hagyományos füstöléssel és hosszú ideig tartó
szárításos eljárással készülnek.
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„A minőséggarancia vállalatunknál elsődleges. Ennek szellemében születettek a Pikok Pure
termékcsalád húskészítményei, melyek az egészséges és tudatos táplálkozás alappillérei lehetnek a
magyar háztartásoknak” – mondta el Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs
vezetője.

-----------------------------Lidl Magyarországról
Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A
Lidl Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 175 áruházzal
van jelen hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra
lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az
élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.
A Lidl Magyarország az FMCG szektor meghatározó foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordít munkavállalói
elismerésére. Országos szinten egyedülálló ütemben és mértékben növeli munkavállalóinak bérét: 2018. március
1-jével átlagosan 20%-kal emelte bolti és raktári fizikai munkavállalói munkabérét, így 2016 januárja óta összesen
52%-os béremelést valósított meg. A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar
gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát
magyar beszállítóktól szerzi be.

-----------------------------További Információk:
Lidl Magyarország
Tőzsér Judit
Vállalati kommunikációs vezető
Tel: 0036-20-776-0017
E-Mail: sajto@lidl.hu
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