SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSZSÉGES NASSOLÁS TÉMÁBAN INDÍT KAMPÁNYT A LIDL
Budapest, 2018. szeptember 27. – A magyar általános iskolás korú gyermekek negyede napi szinten,
míg több mint a fele (57%) heti rendszerességgel nassol; leginkább sós ropogtatni valókat és
édességeket – derül ki a Lidl Magyarország szülők körében végzett felméréséből. A tendencia
mérséklése érdekében a vállalat idén is elindítja országos, a tudatos táplálkozást népszerűsítő
kampányát, melynek fókuszába ezúttal a nassolást állította.
2018-ban is elindítja Egészségesen az iskolapadban! elnevezésű kampányát a Lidl, melynek célja, hogy
felhívja a figyelmet a gyerekek egészséges táplálkozásának fontosságára, egyben megossza az ezzel
kapcsolatos ismereteket a szülőkkel. A kezdeményezés most is a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének támogatását élvezi, s a nassolást állítja középpontba, abban az összefüggésben, hogy
ha nassol is a gyerek, akkor ezt egészségesen is teheti.
A kampány részeként egy online kérdőíves kutatás révén már előzetesen feltérképezte a vállalat az
általános iskolás gyerekek nassolási szokásait. A közel kétezer szülő bevonásával készült felmérés
szerint a gyermekek leginkább sós ropogtatni valókat, chipseket (26%) illetve csokoládét és cukorkákat
(21%) nassolnak, de sokan választanak egyéb édességként süteményeket, jégkrémet (18%) is. Bíztató,
hogy a gyümölcsök (19%) és az olajos magvak (10%) is megjelennek a tányérokon, ugyanakkor a
vitamintartalmuk miatt fontos zöldségeket (6%) alig nassolnak a gyerekek.
„Jellemzően a sós és édes nassolni valókat kedvelik a gyerekek, melyet előfordul, hogy étkezés helyett
fogyasztanak. Ideális esetben a napi energiabevitel 10%-át nem haladhatja meg a hozzáadott cukor
mennyisége, a hazai vizsgálatok azonban a 4-10 éves korcsoportra vonatkozóan azt mutatják, hogy ez
az érték a 13%-ot is meghaladja, amely elsősorban a túlsúly és az elhízás kialakulásában jelent
kockázati tényezőt” – mondta Kubányi Jolán, a MDOSZ elnöke.
A szemléletformáló program részeként egészséges nasiötletekkel és receptekkel is segíti a Lidl a
szülőket. A cég idén is meghirdeti az iskoláknak szóló 1 millió forint összdíjazású pályázatát, melynek
keretében ezúttal uzsonnatervezésre hívja az intézményeket az egészség jegyében. A felhívásra egy-
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egy, a tanárok és diákok által közösen készített kreatív uzsonnával nevezhetnek az általános iskolák
2018. október 25-éig.
Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a kampány kapcsán kiemelte, hogy
a cég számára kiemelt jelentőséggel bír az egészséges táplálkozás népszerűsítése, kiemelten a
gyerekek edukációja a szülőkkel együttműködve. „Bízunk abban, hogy a program elindításával
továbbra is segíthetjük az egészséges alternatívák megismertetését a magyar családok körében.”–
tette hozzá.
A kampány részletei, az iskolai pályázat jelentkezési feltételei a https://www.lidl.hu/iskolainasik
oldalon találhatóak.
-----------------------------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 172 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

Lidl Magyarország · Vállalati kommunikáció
Tőzsér Judit · H-1037 Budapest – Rádl árok 6. · 0036-20-776-0017
sajto@lidl.hu

2|2

