
 

A Coca-Cola Hellenic Csoport élelmiszerpazarlás kezelésére vonatkozó irányelve 
 
1. Vállalásaink 
 
Az európai élelmiszer- és italipar szereplői részt vesznek az Every Crumb Counts (Minden morzsa 
számít) nevű, élelmiszerhulladékra vonatkozó vállalásban, amelynek célja, hogy megelőzze az 
élelmiszerek kidobását, továbbá népszerűsítse az életciklus-megközelítést az 
élelmiszerpazarlás csökkentésének érdekében. Szintén a célok közé tartozik a proaktív részvétel 
a területet érintő európai, nemzeti és globális megoldási kísérletekben és kezdeményezésekben. 
Ezenkívül arra is törekednek, hogy minél hatékonyabban hívják fel a figyelmet az 
élelmiszerpazarlás csökkentésének szükségességére folyamataikban és a teljes értékláncban. 
Az aláírók vállalják, hogy együttműködnek az összes érintett csoporttal, és hozzájárulnak a 
bevált, jó gyakorlatok fejlesztéséhez és terjesztéséhez.  
 
A Coca-Cola Hellenic Csoport támogatja a vállalás minden rá vonatkozó célkitűzését, amely 
közvetlenül hozzájárul  a Hulladékmentes Világ megteremtéséhez.  
 
2. Az élelmiszerpazarlás okai és az értéklánc egészére vonatkozó szemléletünk 
 
Teljeskörű megközelítést alkalmazunk a termékeink és az általunk használt összetevők 
minőségprobléma, szivárgás, törés vagy lejárati időn túli tárolás miatti hulladékká válásának 
kezelésében. Ennek érdekében külön összpontosítunk az értékláncunk minden területére; az 
élelmiszer-veszteséget az összetevők, a gyártás, a raktározás, a szállítás és a vevőpartner 
szintjén is mérjük, a potenciális élelmiszer-veszteséget pedig típusokra és kategóriákra lebontva 
vizsgáljuk:  
 
ÖSSZETEVŐK 
(beszerzés és 
tárolás) 

GYÁRTÁS 
TÁROLÁS 
(kész 
termékek) 

SZÁLLÍTÁS (kész 
termékek) 

VEVŐPARTNEREK 

Cukor és 
kukoricaszirup 
• kifolyás 
• nem megfelelő 
minőség 
• lejárt 
szavatosság 
 
Koncentrátum 
• szivárgás 
• nem megfelelő 
minőség 
• lejárt 
szavatosság 
• törölték az SKU-
ból 

Szirup 
(alapanyag és 
késztermék) 
• szivárgás 
• nem megfelelő 
minőség 
• lejárt 
szavatosság 
 
Késztermék 
• szivárgás/törés 
• nem megfelelő 
minőség 

Késztermék 
• törés 
• nem 
megfelelő 
minőség 
• lejárt 
szavatosság 
• törölték az 
SKU-ból 

Késztermék 
• törés 
• nem megfelelő 
minőség 

Késztermék 
• törés 
• nem megfelelő 
minőség 
• lejárt szavatosság 

 
 
3. Az élelmiszerpazarlás megelőzéséért tett lépéseink 
 
Működésünk tökélesítésével törekszünk arra, hogy megelőzzük az élelmiszerpazarlást vagy 
átcsoportosítsuk a tápanyagokat ipari felhasználásra. Amikor ez nem lehetséges, a hulladékká 

https://www.everycrumbcounts.eu/


 

váló részeket komposztálás vagy energiává váló átalakítás céljával hasznosítjuk újra. Ez a 
megközelítés biztosítja, hogy végül csak a hulladék maradványrésze kerüljön kidobásra.  
 
Érintettjeink széles körével működünk együtt az élelmiszerpazarlás megelőzése érdekében, 
például: 
 

• Munkavállalóinkat az élelmiszer-pazarlás megelőzése és a termelés optimalizálása 
érdekében képezzük tovább; 

• Együttműködünk a nyersanyag-beszállítókkal annak biztosítása érdekében, hogy a 
fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó irányelveinknek és a beszállítói alapelveinknek 
megfelelően járjanak el, beleértve a nyersanyagok piaci és a szabályozó szervek 
biztonsági és minőségi előírásainak megfelelő előállítását; 

• Az Ellátási Lánc partnereivel összefogva fejlesztjük a tárolást és a szállítást; 
• Tárolásra és frissen tartásra vonatkozó útmutatásokat biztosítunk a vevőpartnerek 

számára, valamint „best-before” dátumokkal látjuk el termékeinket a fogyasztók 
számára; 

• Különböző kiszerelésekben kínáljuk termékeinket, hogy azok megfeleljenek a fogyasztók 
igényeinek; 

• Vevőpartnerekkel, civil szervezetekkel és az ágazat többi szereplőjével együttműködve 
használjuk az alternatív csatornákat – például ételbankokat és piacokat –, a rászorulók 
étkeztetésére  

• Bevonjuk vevőpartnereinket a bevált jó gyakorlatok terjesztésébe, a hulladékmentes 
terveink tesztelésébe, illetve az eredmények és előnyök szélesebb közönség felé történő 
kommunikálásába 

• Üzleti partnerekkel, szabályozó szervekkel, egyetemekkel, ágazati szereplőkkel, civil 
szervezetekkel és a közösségeinkkel egyeztetünk az élelmiszerpazarlás megelőzését 
segítő innovatív megoldások azonosítása és megvalósítása érdekében. 

 
4. Jelentés 
 
Az élelmiszervesztés folyamatának nyomon követése az értéklánc összes releváns területén a 
belső vezetői jelentéseink szerves részét képezi (a 2. pontban leírtak szerint). Az összes 
szükséges javító intézkedés előmozdítása, vagyis az élelmiszerpazarlás megelőzése és 
minimalizálása érdekében a Tervezz-Csináld-Ellenőrizd-Cselekedj körforgást alkalmazzuk. Az 
összesített eredményeket a Társadalmi Felelősségi Bizottság vitatja meg. Mindezek mellett az 
éves vállalati jelentésünkben is beszámolunk az erre vonatkozó előrelépéseinkről és akcióinkról. 
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