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Vállalati fenntarthatósági jelentés 
 

50 év óta a legfinomabb burgonyát termesztjük és dolgozzuk fel kitűnő burgonyatermékekké. A Farm Frites 
számára mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a fenntarthatóság, hiszen termékeink alapja, a burgonya a 
földben terem, így büszkék vagyunk és nagyon vigyázunk földművelői örökségünkre. A Farm Frites-nél ezért 
mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy pozitív hatással legyünk a természetre és környezetünkre. Mindig is 
pontosan tudtuk, értettük, hogy felelősséget kell vállalnunk üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt 
hatásaiért, és ebből a meggyőződésünkből jottányit sem engedünk. A Farm Frites mindent megtesz, hogy 
zöldebbé és hulladékmentesebbé válhasson a világ.  
 
2020-ban a Farm Frites megerősítette a fenntartható üzleti modell az értékláncon belüli képviselete 
melletti elkötelezettségét, ezen belül beindította és folytatja a „Zöld biológiai ciklusok”, a „CO2-semleges 
sült krumpli”, a „Virágot a szántóföldek szélére”, , az „Élő természeti fal”, a „Naperőműpark” projektjei 
megvalósítását célzó kezdeményezéseit. A fenntarthatóság jelenleg és a jövőben is első helyen áll a Farm 
Frites prioritási listáján. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a jövőért indított, jelenleg is folyó akcióink.  
 

Klímaváltozás & károsanyag-kibocsátás*  

• 2025-re 5%-kal, míg 2030-ra 10%-kal fogjuk csökkenteni energia-felhasználásunkat.  

• Összes energiafogyasztásunkon belül 2025-ig 15%-ra, míg 2030-ig 30%-ra növeljük a 

megújuló energiaforrások arányát.  

• 2030-ra a gyártás során mért szén-dioxid-kibocsátásunkat megtermelt árutonnánként 

50%-kal fogjuk csökkenteni. 

 

Hulladékmentes csomagolás*  
• 2022-re 100%-ban átállunk az újrahasznosítható csomagolóanyagokra.  

• A CO2-lábnyomunkat a csomagolás újragondolásával és a szállítás optimalizálásával kívánjuk 
csökkenteni.  

• Világos kommunikáció segítségével szeretnénk elérni, hogy forgalmazói értékláncunkon keresztül, 
végfogyasztóink körében erősödjön a hulladék-újrahasznosítási kedv.  

 

Fenntartható mezőgazdaság*  
• 2025-re az általunk felhasznált burgonya 50%-a meg fog felelni az FSA (Farm Sustainability 

Assessment) arany fokozatának.  

 

Vízgazdálkodás*  
• A gyártás során felhasznált vízmennyiséget megtermelt árutonnánként 2025-ra 15%-kal, míg 2030-

ra 30%-kal fogjuk csökkenteni.  
 

 

Számunkra ezek a törekvések kéz a kézben járnak a pontos ellenőrző monitorozással és 
elszámoltathatósággal. Ennek érdekében éves fenntarthatósági jelentést teszünk közzé, amelyben 
bemutatjuk partnereinkkel együtt véghezvitt intézkedéseink hatását.  
Idén a Farm Frites úgy döntött, hogy nem jelenteti meg a 2020-as fenntarthatósági jelentést. A Covid-19 

járvány óriási kihatással volt a világ élelmiszeriparára és rendkívül hullámzóvá tette a keresletet. Emiatt 

semmiképpen sem tudunk összefüggő képet adni a fenntarthatóság terén véghezvitt erőfeszítéseinkről.  
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A Covid-járvány kihívások elé állított mindenkit, ám minket nem tántorított el attól az elkötelezettségünktől, 

hogy hosszú távon elérjük az e téren kitűzött célokat. A jövőben is folyamatosan közölni fogjuk elért 

eredményeinket, hogy tudassuk, hol tartunk a fenntartható világért folytatott igyekezetünkben. Ezt 

munkatársaink és üzleti partnereink nélkül nem érhetnénk el, ezért ezúton szeretném nekik megköszönni, 

hogy szüntelenül és fáradhatatlanul munkálkodnak fenntarthatósági céljaink elérésén. Együtt sikerülhet 

zöldebb, hulladékmentesebb világot teremtenünk és fenntartanunk.  
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