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Sajtóközlemény
Már 34 áruházban fogadja a SPAR a használt sütőolajat
A háztartási használatot követően több tonna étkezési olajat és zsiradékot adtak le a SPAR
vásárlói abban az öt áruházban, ahol a lánc a környezeti fenntarthatósági intézkedéseinek
keretében elsőként vezette be a szelektív gyűjtésüket. A három hónapos tesztidőszakot
követően a vállalat további 8 hiper- és 21 szupermarketet vont be a kezdeményezésbe.
Idén júliusban kezdte meg a SPAR a háztartási sütőolajok és zsiradékok három hónapon át
tartó próbaüzemi begyűjtését a tatabányai INTERSPAR hipermarketben, illetve további két
vidéki és két fővárosi szupermarketben. A pozitív vásárlói visszajelzések, valamint a lakosság
által leadott közel 3 000 kilogrammnyi mennyiség megerősítette a vállalatvezetést abban,
hogy a környezetvédelmi kezdeményezést szélesebb körben folytassa. Jelenleg már
országszerte 9 INTERSPAR hipermarketben és 25 SPAR szupermarketben elérhető a háztartási
sütőolajok és zsiradékok szelektív gyűjtése.
„Évente több ezer tonna étolajat használnak fel Magyarországon. A használt sütőolajat és
zsiradékot a környezetet erősen terhelő anyagok között tartjuk számon, ezért a SPAR arra kéri
a vásárlóit, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, és ne öntsék a lefolyókba a használt
étolajat vagy zsiradékokat, hanem adják le az arra kijelölt szelektív gyűjtőhelyeken, hogy a
SPAR szakmai partnere gondoskodni tudjon a környezetbarát feldolgozásukról” – mondta
Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
A kijelölt áruházaknál egy-egy speciális, 800 literes tárolót helyezett ki a SPAR élelmiszerhulladékok gyűjtésére és feldolgozására szakosodott partnere. A Biotrans Kft. garantálja, hogy
a tárolókba leadott használt sütőolajat és zsiradékot elszállítja, ülepíti, majd a felhevítést
követően biodízel üzembe küldi, ahol üzemanyag készül belőle. A vásárlók üvegben, PET
palackban vagy saját csomagolásukba visszatöltve adhatják le a használt sütőolajat és
zsiradékot –a szennyezett csomagolóanyagokat szintén újrahasznosítják.
A SPAR számára kiemelt fontossággal bír a környezetünk megóvása, a különböző
környezetvédelmi kezdeményezéseket a SPAR – a fenntartható jövőért program keretében
átfogóan kezeli. A vállalat célja, hogy gyakorlati példákkal és konkrét megoldásokkal segítse a
lakosságot az összefogás jegyében.

A kijelölt áruházak listája:
SPAR szupermarketek:
2740 Abony, Ceglédi út 8.
6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77.
2092 Budakeszi, Márity László út 20.
1045 Budapest IV. kerület, Nap utca 16.
1173 Budapest XVII. kerület, Maroshévíz utca 1.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 15-17.
2510 Dorog, Bányász körönd 1737/16. hrsz.
2330 Dunaharaszti, Fő út 186.
2100 Gödöllő, Köztársaság út 85.
9022 Győr, Pátzay Pál utca 2858/79. hrsz
2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc utca 94-96.
3700 Kazincbarcika, Egressy utca 1/A.
6000 Kecskemét, Jász utca 26.
2900 Komárom, Klapka György utca 8/a.
3400 Mezőkövesd, Egri út 1.
2200 Monor, Ady Endre utca 57-59.
9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 1.
8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 3.
4150 Püspökladány, Kossuth Lajos utca 11-17.
8622 Szántód, Siófoki út 3.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 10.
3580 Tiszaújváros, Lévay utca 2.
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 8.
8200 Veszprém, Jutasi út 18.
8900 Zalaegerszeg, Becsali köz 2-6.
INTERSPAR hipermarketek:
2049 Diósd, Balatoni út 2/a
2030 Érd, Iparos utca 5.
9023 Győr, Fehérvári út 3.
7400 Kaposvár, Árpád utca 20.
8360 Keszthely, Tapolcai út 37.
9400 Sopron, Selmeci utca 15-17.
5000 Szolnok, Mátyás király út 29.
2890 Tata, Május 1. út 33.
2800 Tatabánya, Győri út 25.

A közleményhez csatolt képeket elérheti a SPAR Médiatárban, a https://mediatar.spar.hu/
oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR további publikus képeit is letölteni. A képek
felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu fotókreditet használja.
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