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More than just flour and eggs
Pasta is popular because it is simple and many 
types of dish can be made from it. Recently 
the price of eggs and flour have increased, 
plus labour and logistics costs have grown as 
well, which lead to a 6-10 percent increase in 
product prices. Despite this fact pasta sales 
were up.  Norbert Káhn, director of com-
merce at market leader Gyermelyi Zrt. told 
our magazine that they had realised record 
sales last year. In 2018 they started production 
in a new factory, and this step doubled the 
company’s production capacity.
Four-egg pastas continue to dominate the 
market, while among smaller segments durum 
pasta sales are developing well. The propor-
tion of sales in promotion is high, and Brigitta 
Soós from Soós Tészta Kft. thinks the main 
reason behind this is that in promotional 
periods product access is more guaranteed 
than at other times. Krisztina Kovácsné Nagy, 
advertising and marketing manager of Famíli-
atészta Kft. informed that pasta sales also 

increase a little before Easter and Christmas. 
Mr Káhn revealed that the company’s expe-
rience is that the market share of private label 
pastas is decreasing.
Róbert Rácz, sales and marketing director of 
Izsáki Házitészta Kft. told Trade magazin that 
the company had reacted to consumption 
changes in the soup pasta segment by coming 
out with new packaging sizes: in addition to 
the 500g and 200g products, now 5x100g, 
2x250g and 1x250g variants are also available. 
Gábor Vaszkó, managing director of CIVITA 
Food Kft. spoke to us about the wide range 
of gluten-free pastas available to shoppers, 
mainly in organic and healthy food shops 
and online. Retail chains still haven’t made 
a breakthrough in this segment, neither in 
terms of price nor in their product selections.
Gyermelyi intends to strengthen the Gyer-
melyi umbrella brand – pasta, flour and egg 
products belong here. Another important 
goal of the company is to make the tar-

get group younger. The company’s durum 
product range Vita Pasta is now increasingly 
popular in the Hungarian market too. In the 
second half of the year a practical new pack-
aging solution will be introduced, which will 
be followed with category expansion later.
Soós Tészta is the strongest in the 8-egg soup 
pasta category. Ms Soós informed us that they 
don’t plan to launch new products this year, 
but they will continue to optimise product 
packaging, e.g. the bag size of certain Boglyas 
products will change, so that on-shelf display-
ing will be more optimal. The company wants 
to reach even more consumer with in-store 
tasting sessions than before.
Izsáki Házitészta Kft.’s main profile is making 
traditional products with high egg content. 
The fact that they must employ many people 
because of the pasta varieties that they make 
– the quantity of fresh eggs used daily – and 
the high quality product ingredients used 
don’t make it possible for them to manu-

facture products that compete with their 
price. Izsáki egg barley and Izsáki hot pinched 
noodles are traditional products that satisfy 
modern needs.
Famíliatészta Kft. put two new product ranges 
on the market in May: Level up Sports Pasta 
has been tailored to contribute to the diets 
of people living a healthy and active life. The 
product is characterised by high protein and 
fibre content, while its carbohydrate content 
has been reduced by 50 percent. Pastas in the 
company’s Ristorante Italiano range can be 
prepared in just 10 minutes, they are E-num-
ber free, containing only natural ingredients.
Innovation work by gluten-free pasta maker 
CIVITA Food concentrates on high fibre con-
tent at the moment. Their gluten-free pastas 
are free from additives and their fibre content 
is above 10g/100g. Packaging-wise they are go-
ing in the direction of smaller products: they 
came out with a 200g product for retailers 
and a 70g pasta for the HoReCa channel. //

Future Food, avagy a világ többi része
Biztosan ismerik a jó öreg viccet a ku-
darcba fulladt ENSZ-felmérésről? Pedig a 
kérdés globális problémát feszeget, még-
sem tudja egy nemzet sem megválaszolni: 
„Kérem, mondja meg őszinte véleményét 
arra nézve, hogyan lehetne megoldani az 
élelmiszerhiányt a világ többi részén?” A 
világbéke kedvéért nem részletezem a po-
ént. Viszont a trendeket figyelve,  Földünk 
globális helyzetét elemezve tudósként 
(nem szélsőséges környezetvédőként!) 
összeáll bennem a kép: kevés az erőforrás, 
dédunokáinknak nem lesz tiszta ivóvizük, 
és kimért adagokkal kell majd beérnünk, 
amikor benyújtják a számlát pazarló élet-
módunkért.
Nos, hogy mire volt jó az aktivista fel-
hangú bevezető? A minap akadtam egy 
BBC-cikkre, mely szerint jelenleg elkép-
zelhetetlen élelmiszertípusokat fogunk 10 
éven belül találni az asztalunkon, ha lesz 
még asztalunk. 1928 előtt még mindenki 

számára ismeretlen 
volt a rágógumi. 
Ahogyan csak az 
1930-as években 
debütált a jégkrém. 
A robbanó cukorka 
ehhez képest 20 év 
múlva olvadt bizarr 
érzetet okozva a 
szüleink szájában. 
Majd az 1990-es 
években gyógy-

szeres íz kíséretében torkunkat öblögető 
Red Bull nevű italból mára az energiaitalok 
ikonikus atyja lett. Az élelmiszeripar terü-
letén a fogyasztói igények és a környezeti 
kényszer közös hatására most is paradig-
maváltás várható.

A kevesebb néha több
Mik az élelmiszer-fejlesztések mozgató-
rugói? Mindenki szeretne hosszú és mi-

nőségi életet, 
amire már 
megvan az el-
vi lehetősége. 
A statisztikai hivatal korfaprognózisai nem 
túl biztatóak, ami a népesedést illeti, de 
ez a tény hírértékkel bír a gyártók számá-
ra. Egyik korosztály sem teheti meg a jö-
vőben, hogy ne bizonyított hatékonyság 
alapján vásároljon élelmiszert. A kívántnál 
kevesebb megszületett gyermeket körül-
tekintően kell táplálni, a csökkenő mun-
kaképes korosztály számára pedig már 
nem lesznek elegek az ígéretek, hatékony 
élelmiszer kell számukra az egészséghez. 
És gondolták volna, hogy az élelmiszer-
ipar legnagyobb célcsoportja az idősödő 
korosztály lesz? Na tegye fel a kezét, aki 
ezt a piaci szegmenst felmérte, kutatta, 
megfigyelte, tervezett rájuk kampányt, 
terméket? 
Aki megtette, az sejtette a jövőt. //
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Future Food and its benefits
According to an article published by the 
BBC, in 10 years’ time there will be food 
products on our dinner tables that we can’t 
even imagine today. Driven by consumer 
needs and environmental factors, the food 

industry is about to undergo a paradigm 
shift.  What is the engine of food innova-
tion? Everybody would like to have a long 
and healthy life, and the food that we eat 
can contribute to living such a life. Since 

fewer children are born, it is our obligation 
to feed them properly. As there are fewer 
people who are in a working age, they must 
consume food that keeps them effective. 
Would you have thought that one of food 

industry’s main target groups will be the 
older generations? This also means that 
this market segment needs to be surveyed 
and targeted with tailor-made campaigns 
and products. //

Tele ötletekkel
A Famíliatészta Kft. változatos termékpa-
lettájával széles vevői kört ér el.
– Tradicionális termékeink továbbra is na-
gyon közkedveltek. Az alkalmazott modern 
technológia egyedi megoldásaival tudjuk 
biztosítani a kiváló minőséget, tésztáink há-

zias ízét és formáját. Ugyanakkor a tradíció 
mellett büszkék vagyunk az innovációinkra 
is – mondja Kovácsné Nagy Kriszta.
A cég idén májusban két új termékcsa-
láddal is megjelent a piacon. A Level up 
Sporttészta: egyedi fejlesztésű termék, 
amelyet az egészségtudatos életmódot 

követők és sportolók számára ajánlanak. 
Magas fehérje- és rostanyagtartalommal 
rendelkezik, és 50%-ban szénhidrátcsök-
kentett termék. Három formátumban (orsó, 
penne, szélesmetélt) került a piacra, egyedi 
megjelenésben, „Érezd magad erősebb-
nek!” szlogennel.


