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Új jelölést vezet be a Lidl a paradicsomokra
Budapest, 2018. július 18. – Új jelölési rendszert vezet be áruházaiban a Lidl Magyarország július
közepétől. A módszer cukortartalmuk alapján rangsorolja a paradicsomokat, ennek
köszönhetően a vásárlók könnyen megtalálhatják az ízlésüknek megfelelő terméket.
Óriási népszerűségnek örvend a paradicsom hazánkban, a Lidl Magyarország pedig rendkívül
széles választékot biztosít vásárlói számára, annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa a
kedvére valót. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben az élelmiszeráruház-lánc közel 8000
tonna paradicsomot értékesített, amely több mint 20 százalékkal haladja meg az azt megelőző
évi eladásokat. A magyar gazdáktól származó paradicsom aránya a szezonban meghaladja a
teljes kínálat 80 százalékát. A vásárlók körében a legkedveltebb fajta a fürtösparadicsom, mely
a teljes paradicsomértékesítés közel 70 százalékát teszi ki.
Annak érdekében, hogy a Lidl Magyarország biztosíthassa vásárlói számára a tökéletes
ízélményt, egy új rendszert vezet be július közepétől. A paradicsomok közötti eligazodást egy,
az édességmérték jelölésére szolgáló etikett segíti, amely azt mutatja meg, hogy egy 1-től 5-ig
terjedő skálán mennyire édes a választott paradicsom. A besoroláshoz az úgynevezett Brix érték
szolgál alapul, amely a paradicsom esetében annak cukortartalmát jelzi. Az etikett
megtalálható minden paradicsomfajta ártábláján, a csomagolt kiszerelésben megvásárolható
paradicsomok esetében pedig az édességmértéket mutató etikett rákerül a csomagolásra is.
„Mi különbözteti meg a paradicsomokat egymástól? Számít a héjvastagság, a lédússág, a
gyümölcs húsossága, a savasság és persze a cukortartalom. A skála bevezetésével a vásárlók
az igényeiknek legmegfelelőbb terméket tehetik a kosarukba” – mondta Tőzsér Judit, a Lidl
Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.
A szortiment legédesebb paradicsomfajtái a Strabena és a Cukorfalat, mindkettő magyar
beszállítóktól kerül az áruházak polcaira. A Lidl kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói szokások
változásaira is, így idén március óta új paradicsomfajta, a Strabena színesíti a termékpalettát.
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A 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 170 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.

A szerkesztő figyelmébe:
Brix-skála:
Az oldható szárazanyag tartalom az egyik legfontosabb értékmérő paramétere a
paradicsomnak. A nyers fogyasztásra és a feldolgozásra termesztett paradicsom teljes
szárazanyag-tartalmának (TSS) megállapítására alkalmas mértékegység a Brix-fok. A
paradicsomban ez nem más, mint a cukortartalom. A Brix mértékét alapvetően befolyásolják a
termelési körülmények, különösen a fényviszonyok.

