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Pisalo se je…
16.9.2015
podpis zavez odgovornosti BAP
11 proizvajalcev brezalkoholnih pijač
je podpisalo

5 zavez s področja prehrane
Leto 2015 = izhodiščna točka sektorja BAP
Na trg dane:
3 pijače izboljšane sestave in 46 novih pijač,

od tega jih je 17 imelo energijsko vrednost nižjo od
34 kcal/100 ml

Primere dobre prakse preoblikovanja
živilskih izdelkov želimo razširiti tudi
na druge sektorje.

LETO 2015

Sledilo je...


Aktivna implementacija zavez odgovornosti
BAP








LETO 2016

Projekt pregleda stanja ponudbe in prodaje BAP v šolah
Monitoring oglasov na TV (Inštitut Mediana)
Poročilo o stanju v letu 2015
• Ljubljana, 16.12.2016 - Novinarska konferenca
Komunikacija (spletna stran, Facebook, Zaveznik)

Priprava zavez sektorja mlekarstva
V letu 2016 je opaziti pozitiven trend napredek pri preoblikovanju živilskih
izdelkov v primerjavi z letom 2015.

Nadaljujemo v…


Osnovan program PREŽIVI - PREoblikovanje ŽIVilskih Izdelkov
•

Namen programa je živilsko industrijo in ponudnike
hrane spodbuditi k preoblikovanju sestave živilskih
izdelkov ter povečanju ponudbe koristnih in
prehransko ustreznejših živil.



Podpis zavez sektorja mlekarstva
• Predvidoma do konca leta 2017



Predstavitev poročila o stanju sektorja brezalkoholnih
pijač v letu 2016 na novinarski konferenci
Dolgoročno želimo vplivati na
odzivnost podjetij k iniciativam
preoblikovanja sestave živil iz celotne
živilskopredelovalne branže.

LETO 2017

Leto 2015
Podpis zavez
odgovornosti
sektorja BAP

Leto 2016
Implementacija
zavez sektorja
BAP

Leto 2017
Nadaljevanje
aktivnosti
sektorja BAP

Podpis zavez
sektorja
mlekarstva

Priprava zavez
sektorja
mlekarstva

Poročilo stanja
sektorja BAP za
leto 2015

CILJI

Leto 2018

Implementacija
zavez BAP in
mlekarskega
sektorja

Poročilo stanja
sektorja BAP za
leto 2016

Poročilo stanja
sektorja BAP
in sektorja
mlekarstva za
leto 2017

Začetek
programa
PREŽIVI

Implementacija
aktivnosti
PREŽIVI
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Kakšni so trendi na področju porabe BAP v
Sloveniji ?
Podatki o porabi (v litrih na prebivalca)
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Graf: Podatki o porabi brezalkoholnih pijač v Sloveniji (Vir: Global Data Plc., Soft Drinks Market Insights 2017)
*Kategorija BAP brez vode, sokov in nektarjev je predmet zavez odgovornosti
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