SAJTÓKÖZLEMÉNY

Speciális élelmiszerek az ALDI kínálatában
A laktóz és gluténmentes termékek az ALDI mind a 113 áruházában elérhetőek.

Biatorbágy, 2016.09.16. – Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. mindenkire figyel és
termékkínálatát úgy alakítja ki, hogy a speciális étrendet folytató vásárlók is megtalálják az
étrendjükbe illeszthető termékeket.
Évről évre nő azoknak a száma, akik valamilyen ételintolerancia miatt speciális étrendre szorulnak.
A gluténérzékenység vagy más néven cöliákia kiváltója a gabonasikér, azaz a glutén, amely az
élelmiszeripar egyik legkedveltebb adalékanyaga, a pékárutól kezdve a süteményeken át számtalan
termékben előfordul. A laktózintolerancia kialakulását a laktáz enzim hiánya okozza, ilyenkor a
szervezet nem képes lebontani a tejtermékekben található laktózt, azaz tejcukrot. Ahogy a
gluténérzékenység esetében, úgy a laktózintolerancia esetében is fontos a speciális diéta betartása.
„A laktózintolerancia, azaz a tejcukorérzékenység a magyar lakosság kb. 2025 százalékát érintheti,
míg a magyarok 12 százalékáról tudjuk, hogy gluténérzékeny”  mondta Antal Emese dietetikus,
szociológus. „Az életminőségük változatos, kiegyensúlyozott étrend kialakításával javítható. Nagyon
pozitív tendencia, hogy egyre több gyártó ismeri fel az igényt a laktózmentes / gluténmentes
termékekre, így az élelmiszerüzletek polcain is egyre szélesedik ezen termékek palettája. Van már
miből választani.”
„Az ALDInál fontosnak tartjuk, hogy vásárlóink mindenben számíthassanak ránk. Termékkínálatunkat
a vásárlói igényeknek maximálisan eleget téve alakítjuk ki, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy akik
nálunk vásárolnak, elégedettek legyenek velünk és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. Hogy a
speciális étrendhez szükséges hozzávalók és élelmiszerek beszerzése gyors és könnyű legyen, a
felvágottakból, kekszekből, kész kenyerekből, kenyérhelyettesítő termékekből, tejtermékekből és
tejekből álló glutén és laktózmentes termékkínálatunk mind a 113 ALDI áruházban megtalálható” 
mondta Székács Tibor, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója.
Az ALDIról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként a lehető legkedvezőbb áron biztosítja kiváló minőségű
termékeit vásárlói számára. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008ban nyitotta meg hálózatának
első áruházát Magyarországon. Jelenleg több mint 2000 magyar munkavállalót foglalkoztat és 113
áruházból álló országos hálózattá bővült. Az ALDI Magyarországról bővebb információ a www.aldi.hu
weboldalon található.
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