
 
 
 

 
 

Tisztelt Miller-Ferjentsik Viola! 

 

 

Köszönettel vettük megkeresését a pálmaolajat nem tartalmazó élelmiszerekről szóló vásárlói tájékoztatás 
ügyében és külön öröm, hogy eddigi környezetvédelmi aktivitásaink az Önök elismerését is kivívták. Mind 
anyavállalatunk, az ALDI SÜD, mind az ALDI Magyarország arra törekszik, hogy a jövőben is élen járjunk olyan 
környezetvédelmi lépések és intézkedések területén, amelyek segíti a természeti erőforrások megőrzését. 
 

Tudatában vagyunk annak, hogy a trópusi olajpálma-ültetvények különösen érzékeny élőhelyeket érintenek, 
amelyek a pálmaolaj és a pálmamagolaj iránti növekvő globális kereslet miatt veszélybe kerültek. Az ALDI SÜD 
vállalatcsoport ezért az érintett esőerdők állományának, valamint a biodiverzitás és a helyi lakosság védelme 
érdekében felelősségteljesen kezeli ennek a nyersanyagnak a kereskedelmét. 
Az ALDI SÜD vállalatcsoport már 2011-ben csatlakozott a Kerekasztal a Fenntartható Pálmaolajért (RSPO) 
elnevezésű kezdeményezéshez. Ezen a fórumon belül civil szervezetek, pálmaolaj-termesztők, pálmaolaj-
feldolgozók és kiskereskedők közösen munkálkodnak a fenntartható pálmaolaj-termesztés 
minimumfeltételeinek kidolgozásán. 
Az ALDI Magyarország pálmaolaj beszerzési politikája - részletesen tartalmazza céljainkat és elvárásainkat az 
adott anyag használatával kapcsolatban - minden olyan sajátmárkás élelmiszer és nem élelmiszer jellegű 
termékre érvényes, amely pálmaolajat vagy pálmamagolajat tartalmaz. Ezt partnereinknek kivétel nélkül 
kötelező betartani, máskülönben nem szállíthatnak számunkra terméket.  
 

Célunk, hogy folyamatosan csökkentsük a pálmaolaj és pálmamagolaj tartalmat saját márkás termékeinkben, 

illetve lépésről lépésre véglegesen kivezessük a pálmaolaj összetevőket az általunk kínált saját márkás 
termékekből. Ennek egyik lépéseként a saját márkás "Natur Aktiv" bio termékcsaládunk 2019.01.01. óta teljes 
mértékben pálmaolaj mentes. Emellett szintén ez év kezdete óta kizárólag fenntartható forrásból származó 
(RSPO tanúsított) pálmaolaj lehet saját márkás termékeinkben.  

 

Természetesen fontos számunkra vásárlóink tájékoztatása, hogy minél könnyebben tudjanak választani az 
üzletünkben kínált termékek közül. Jelenleg is dolgozunk egy olyan jelölésrendszeren, amely az üzletben 
segítené vásárlóink tájékozódását és könnyen megkülönböztethetővé tenné a pálmaolajmentes termékeket. 
A tervezett koncepció jövőbeni bevezetésével is támogatjuk a tudatos fogyasztói szokások további kialakítását, 
illetve azon vásárlóink könnyebb tájékozódását, akik pálmaolajat nem tartalmazó termékeket keresnek 

üzleteinkben. Saját jelölési rendszerünk kialakítása miatt köszönettel vettük felajánlásukat, de azzal most nem 

kívánunk élni. 
 

Üdvözöljük kezdeményezésüket és bízunk abban, hogy a tudatos fogyasztói szokások támogatásával még többet 
tehetünk bolygónk védelme érdekében. 
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