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Dr. Oetker podporuje zavedení Nutri-Score v ČR
V době, kdy Evropa a celý svět čelí vážné krizi způsobené pandemií onemocnění covid-19,
je zdraví občanů důležitější víc než kdy předtím. Přestože se v tuto chvíli všechna pozornost
soustředí na bezprostřední hrozby, které virus představuje, je nutné se současně zabývat i
naléhavými společenskými otázkami, které souvisejí s nevyváženou stravou a špatnou
životosprávou a jejich neblahými dopady na zdraví občanů. Špatná životospráva, nadváha či
obezita jsou jedny z nejvýznamnějších celosvětových zdravotnických problémů současnosti.
Světová zdravotnická organizace považuje obezitu za epidemii 21. století a jedno z
nejzávažnějších chronických onemocnění. Podílí se na vzniku nádorových onemocnění, ale
také na vzniku srdečně-cévních onemocnění, hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a dalších
závažných onemocnění. V neposlední řadě s tím souvisí i značné přímé a nepřímé náklady,
které významnou měrou zatěžují zdravotnický a sociální systém. Dnes už nikdo nepochybuje,
že zdravá životospráva hraje klíčovou roli při udržování veřejného zdraví a dobré kondice
společnosti. Z tohoto důvodu se poskytování jasných a srozumitelných nutričních informací
na obalech potravinářských výrobků jeví jako jeden z nejefektivnějších nástrojů na podporu
zdravé životosprávy.
Naléhavost problému reflektuje i nedávno přijatá strategie EU známá jako „Z farmy na stůl“,
která jako jeden ze základních principů zavádí zdravé a cenově dostupné potraviny získávané
udržitelným způsobem. Strategie klade zvláštní zřetel na nutriční označování potravin za
účelem informovaného výběru spotřebitelů a jejich motivace ke zdravé životosprávě. Z tohoto
důvodu se EK zavázala přijmout povinné harmonizované označování výživové hodnoty
potravin do konce roku 2022.
Vědoma si všech těchto celospolečenských výzev přijala společnost Dr. Oetker počátkem
roku 2021 Chartu udržitelnosti. Jedním z důležitých cílů této Charty je
maximální transparentnost vůči spotřebitelům.
Dr. Oetker plánuje zaručit úplnou transparentnost ohledně výživových
hodnot a složení ve výrobcích. Dále chce Dr. Oetker nabídnout k mnoha
výrobkům zdravější alternativy. Investice do inovovaných nutričně
vylepšených výrobků započne co nejdříve. Více k tomuto tématu:
https://www.oetker.cz/udrzitelnost/nase-potraviny/uvod
Maximální transparentnost vůči spotřebitelům považuje společnost Dr. Oetker za klíčovou.
Desítky studií realizovaných za uplynulé období jasně prokázaly, že nejefektivnější a
preferovaný systém označování výživové hodnoty potravin a nápojů v Evropě je systém NutriScore. Schéma klasifikuje produkty podle jejich výživového profilu do pěti barevně rozlišených
kategorií a vyniká srozumitelností. V současnosti toto označení podporuje většina členských
států EU s perspektivou jeho dalšího rozšíření do celé EU. Už dnes se používá v Belgii,
Německu, Francii, Lucembursku, Holandsku, Španělsku, Švýcarsku a Portugalsku či v dalších
zemích.
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