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Termékfejlesztés módszertana – 
a fogyasztó egészsége a fókusz
Az okos kor fogyasztóját már nem kizá-

rólag az élelmiszer 
tápértéke vagy 
kinézete érdekli, 
hanem az élettani 
hatása, melynek 
korrelálnia kell az-
zal, hogy finom. Ez 
a holnap termék-
fejlesztőjét kihívá-
sok elé állítja:
A termék legyen 
természetes, és 

a komponensei között legyen olyan, 
amelynek mérhető jótékony élettani 
hatása van.
Szinergiákra, ellenhatásokra irodalmi 
adatokból és az alapanyagok biokémi-
ájából következtethetünk. Azonban a 
végtermék egyedi mátrix lesz, mely né-
ha minden jóslatnak ellentmond, így 
fontos ellenőrizni a végterméket is.
A termék valóban képes legyen kifejte-
ni az elvárt pozitív biológiai hatásokat, 
amit tudományos modellkísérletekkel 
lehet igazolni. Ennek hiányában csak is 

sejtésekre alapozhatunk, hiszen a szer-
vezet nagy viccmester, nem mindig 
úgy működik, ahogy azt mi előre el-
képzeljük.
A kiemelkedő ízhatás és elfogadható 
árképzés már csak hab a tortán, de el-
engedhetetlen hab.
A fentiek alapján a termékfejlesztés jóval 
több a technológia csillagainak együtt-
állásánál, számos diszciplína együttműkö-
désére és összehangolására épül. Azokat 
a határterületeket kell megismerni hozzá, 
melyek nem taníthatók, sok tapasztalat 
eredményei.
https://expeditnodum.com/ //

Product innovation methodology – focusing on consumer health
Consumers of the smart era aren’t only 
interested in the nutritional value of 
foods or how the products look, but 
also their health effects – which must 
correlate to being tasty. This fact cre-
ates challenges for innovation work in 

the future. For instance the product 
must be natural and have components 
with a beneficial health effect that can 
be measured. It must also be capable 
of producing the expected positive 
biological effects, which can be prov-

en by scientific testing. With these 
facts in mind, it is clear that product 
innovation is much more than just 
the technological steps taken, it is the 
cooperation and harmonisation of 
several fields of science. //
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Shares are welcome!
Hungarians do like their dessert, so it doesn’t 
come as a surprise that sales of chilled dairy 
snacks are growing. Ágnes Pataki, Friesland-
Campina Hungária ZRt.’s brand manager 
told our magazine: The market of milk-based 
desserts has been expanding by two-digit 
numbers for years – sales have augmented 
in both value and volume. Sales growth was 
the biggest in the rice pudding and ‘after meal’ 
segments. Single-serve products are dominant, 
multipacks are only popular in the cream pud-
ding segment. Milli cottage cheese creams 
are available in 90g and 180g sizes, while Milli 
Cream Puddings are marketed as a 4x125g 
multipack. Market leader Milli put two new 
cottage cheese creams on the market: Rice Cot-
tage Cheese Cream and Fitt Cottage Cheese 
Cream. October brought the debut of a new 
product range, Milli Italian desserts Tiramisu, 

Panna Cotta and Profiterol. They are available 
in duopack format, so shoppers can share them 
with friends or family members if they wish to.
Chilled pudding products haven’t really been 
able to profit from the positive sales trend 
of other chilled dairy snacks. Sales stagnated 
in the first 8 months of the year in value 
and reduced a bit in volume – informed 
Anett Pajor, product manager of Dr. Oetker 
Magyarország Élelmiszer Kft. She added that 
discount supermarkets now realise more than 
30 percent of sales in the category. Paula 
is one of children’s favourite chilled dairy 
snack brands, and this autumn Paula put its 
vanilla-peach variant on the market. Anoth-
er new product, Dr. Oetker Choco-Choco 
targets adults with 2x100g chocolate, white 
chocolate and chocolate-cream puddings.
Túró rudi and various dairy bars constitute 

the market of chilled dairy bars, the most 
popular of which is the Pöttyös brand. Eszter 
Tóth, FrieslandCampina Hungária ZRt.’s junior 
brand manager (Pöttyös) opines that the 
brand’s strength lies in the fact that people 
like to have a Pöttyös, irrespective of their age 
or sex or what part of the day it is. Classic and 
flavoured Pöttyös Túró Rudi is the flagship 
of the brand. Last year’s biggest hit was the 
product’s chestnut version, while this year 
the company rolled out the salty caramel 
variant of Óriás Pöttyös Túró Rudi.  In 2018 
the company gave Pöttyös Guru products 
– which target the younger generation – an 
overhaul, plus new flavours coconut and 
redcurrant also came out. This summer 
FrieslandCampina Hungária ZRt. put the 
strawberry version of Pöttyös Tejsüti on the 
market. As a reaction to the health trend, in 

2017 they introduced the Fitt Pöttyös Túró 
Rudi sub-brand – these products contain 30 
percent less sugar.
Real Nature’s innovation is a special, Milka 
chocolate-coated, creamy dairy bar. The new 
product was developed in cooperation with 
the brand owner. Bernadett Strasser-Kátai, 
owner and managing director of Real Nature 
Kft. told our magazine that special multi-
packs of the 32g chilled dairy bar, with 4 or 
6 products are now also available. Another 
product version has also appeared on store 
shelves recently: Milka Mini dairy bars come 
in 8x16g format and are perfect for sharing 
with friends or family members. The com-
pany’s latest innovation is chilled dairy bar 
Crunchy Queen, a chocolate-coated milk 
bar with a caramel surprise inside. It can be 
found in shops from November. //

Szeletek falatkaként is
A Real Nature innovációja a kényeztető, kré-
mes, habos, Milka csokoládéval bevont kü-
lönleges tejszelet, amelyet a márkatulajdo-
nossal együttműködve fejlesztettek ki.
– Termékeinket azóta egy új, 4 és 6 da-

rabos, különleges 
dobozos multipack 
csomagolásban is 
megtalálhatják a 
kereskedelmi háló-
zatok polcain – jelzi 
Strasser-Kátai Berna-
dett, a Real Nature 
Kft. tulajdonos-ügy-
vezetője. – A Milka 
szeletek 8×16 g-os 
egyedi kiszerelésben, 

a piaci szegmensben elsőként és egyedüli-
ként kínálnak kis falatkákat a boltok polcain, 
így könnyebb akár baráti társaságban, csa-
ládban is megosztani, egy-egy pillanatra 
élvezetet nyújtani fogyasztóinknak, s nem 
utolsósorban az iskolatáskában is könnyeb-
ben helyet kaphat a gyermekeknek csoma-
golt tízórai/uzsonna részeként. Legfrissebb 
innovációnk a Crunchy Queen hűtött szele-
tes termékünk, amelyben a ropogós, finom 
csokoládéval a külső egy kényeztető kara-
mellás meglepetést rejt. A Crunchy Queen 
október végétől, november elejétől várja a 
kereskedelmi egységek polcain fogyasztóin-
kat. 2020 folyamán a termék szegmensben 
még számtalan újdonsággal szeretnénk 
meglepni a hazai közönséget is.
A Milka és Milka Mini szeletek bevezeté-
sét a cég eladótéren belüli eszközökkel 
segítette a nyár végén-ősz elején: hűtött 
másodlagos kihelyezésekkel, valamint ke-
reskedelmi partnereikkel közösen óriáspla-
kátos megjelenésekkel. Mindezek mellett 
természetesen nem feledkeztek meg az 
online megjelenésekről sem.

–  A sikeres termékbevezetést követően 
úgy tapasztaljuk, hogy fogyasztóink hűsé-
gesek maradtak a szegmensben új márka 
megjelenéséhez, fogyasztásához, szívesen 

választják a termékeket promóción kívüli 
időszakokban is – állapítja meg Strasser-Ká-
tai Bernadett.
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