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Egyre több a mentes élelmiszer a SPAR kínálatában 

A folyamatosan változó vásárlói igények alapján a vállalat idén is új termékfejlesztésekkel 

gazdagítja laktóz-, glutén- és szójamentes élelmiszertermékei számát. A szinte mindegyik 

árucsoportban megtalálható saját márkás minőségi készítmények iránt – mint ahogy az 

egészségtudatos életmódot támogató vagy vegán termékek iránt is – dinamikusan 

növekszik a kereslet.  

„A SPAR Magyarország áruházainak „Életmód” termékkategóriájába a speciális táplálkozási 

igényű élelmiszerek tartoznak. Ezek a termékek a tartalmukat és előállításukat illetően 

lehetnek bio minősítésűek vagy cukor-csökkentett, teljesen cukormentes, esetleg hozzáadott 

cukrot nem tartalmazó áruk, illetve laktóz- és gluténmentes összetételűek, vagy ezeknek a 

kombinációi. A mentes tartalom majdnem mindegyik élelmiszer-árucsoportot érinti. Jól 

mutatja az egészségtudatos életmódba illeszthető termékek iránti fokozott keresletet, hogy 

a forgalmuk évről évre dinamikusan növekszik, mind az üzlethálózatban, mind a SPAR online 

shopban” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.  

A vállalat saját márkás termékei jelentős szerepet töltenek be az üzletlánc életében. A 

vásárlók körében a folyamatos népszerűségük annak köszönhető, hogy a kedvezőbb ár a 

megszokott SPAR-minőséggel társul. Az áruházlánc mintegy 3.000 saját márkás terméket tart 

az áruválasztékában, több mint húszféle márkanév alatt. A vevői igényeket a SPAR állandó 

termékfejlesztésekkel és megújuló kínálattal szolgálja ki, illetve arra törekszik, hogy a bővülő 

választék minél szélesebb vevőközönséghez eljusson. A SPAR a legszélesebb fogyasztói 

elvárásoknak megfelelő, minőségi élelmiszeráruk fejlesztése és forgalmazása mellett 

kötelezte el magát. Az üzletfilozófiája alapján az áruházlánc három éve például kiváló 

minőségű, jelentős részben hazai gyártású és a szigorú szabványok szerint ellenőrzött glutén- 

és laktózmentes saját márkás termékekkel várja a különböző ételintoleranciával élőket. A 

speciális élelmiszerek – SPAR Natur*pur Bio, SPAR Free From, SPAR Vital – adott esetben bio 

minőségét, összetételét és harmonikus ízélményét az érintett vásárlók nagyra értékelik, 

szívesen fogyasztják, amit a növekvő értékesítési számok is bizonyítanak. 

Az egyedi igények szerint, hazai gyártók által fejlesztett saját márkás készítményeket képzett 

élelmiszermérnökök és szakemberek állították össze. Például a gluténmentes termékek 



forrását, biztonságos tartalmát és előállítási technológiáját a vállalat a Lisztérzékenyek 

Érdekképviseletének Országos Egyesülete (LÉOE) együttműködésével garantálja a 

meghatározott termékek esetében. A LÉOE és a SPAR közös kezdeményezésének 

köszönhetően már egyes, hazai fejlesztésű SPAR-termékeken is megjelent a jól ismert 

nemzetközi védjegy, az áthúzott gabonaszimbólum. A nemzetközi előállítású SPAR Free From 

árucsalád már régóta rendelkezik a védjeggyel és a regisztrációs számmal. A vállalat – 

magyarországi és külföldi fejlesztésű – saját márkás gluténmentes termékei úgy teszik 

könnyebbé a lisztérzékeny vásárlók életét, hogy 100%-ig, ellenőrzötten megbízhatóak, 

miközben igen kedvező ár-érték aránnyal kerülnek az üzletekbe.  

A vállalat modern táplálkozási szokásokat kiszolgáló, kényelmi termékeket készítő egysége, 

az üllői SPAR enjoy. convenience üzem többféle saját fejlesztésű mentes árucikkel készül a 

vásárlók számára, melyek hónapokon belül elérhetővé válnak az áruházlánc üzleteiben. A 

SPAR Veggie márka vegán szendvicsei, káposzta- és lencsesalátái mellett olyan vegán 

hamburger is az üzletek polcaira fog kerülni, amely szója-, laktóz- és ízfokozó-mentes, és 

nélkülözi a pálmaolajat is. Az üzemben továbbá glutén- és laktózmentes nuggets-es és 

sonkás szendvicsek fejlesztése is zajlik, melyek közül az utóbbi már elérhető az üzlethálózat 

választékában.  

A SPAR üzletláncát főképp a Regnum Húsüzem és Oktatóközpont bicskei és perbáli egységei 

látják el húsokkal és húskészítményekkel. Az üzemek az összes terméküket glutén, laktóz 

vagy szója felhasználása és hozzáadása nélkül állítják elő. Az egészségtudatos életmódot 

követő fogyasztók számtalan készítmény közül választhatnak, amelyek minőségi összetétele 

ellenőrzött. A választékban többek között nyers hamburgerpogácsa, karaj-, tarja-, löncs-, és 

grillkolbász-húskészítmények szerepelnek, valamint füstölt- és parasztkolbászokat, borjú 

májas-, császárszalonna- és hátsó csülök-cikkeket is gyártanak a Regnum Húsüzem 

telephelyein.  

A SPAR Magyarország folyamatosan szélesíti mentes termékei kínálatát, valamint tovább 

bővíti a speciális igényű és az egészségtudatos táplálkozás kritériumainak megfelelő 

élelmiszerek választékát. 
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