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A kiélezett piaci versenyben az élelmiszer-előállítók és -forgalmazók nap mint nap elkerülhetetlenül találkoznak a minőség fogalmával. A vásárlók láthatóan nemcsak azokat a termékeket
keresik és részesítik előnyben, amelyek ára
kedvező, hanem törekednek a biztonságos és
minőségi élelmiszerek fogyasztására is.
Egy államilag garantált védjegy segítheti a
tudatos vásárlói döntést, míg a kiemelkedően
magas minőségű élelmiszereket előállítók, forgalmazók számára presztízst jelenthet. A Kormány 2019-ben életre hívta a Kiváló Minőségű
Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszert, amely valódi garanciát jelent a vásárlóknak a kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről.
A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy több
részből álló védjegyrendszer, amelyben az
egyes szintek – Alap- és Arany Fokozat – egymásra épülnek. Bízunk benne, hogy minél több
magyar élelmiszer jut el az Arany Fokozatú
védjegy használatáig, és hogy már nem kell
sokat várni az első KMÉ-védjeggyel ellátott termékek polcokon történő megjelenéséig.

A Nébih számára a minőség és a biztonság elkerülhetetlenül összefonódott
szempontok, hiszen napjainkban alapfeltétel
az élelmiszer-biztonság, miközben egyre növekvő társadalmi elvárás a kiváló minőségű
élelmiszer.
A Nébih Szupermenta programjában mindkettőre kiemelt figyelmet fordítunk. Terméktesztjeinkben hivatalunk különböző szakterületeinek
tudása és csapatmunkája egyesül. A Szupermenta-programban szerzett tapasztalatoknak
is köszönhető, hogy gyakorlati tudással felvértezve vághattunk bele a Kiváló Minőségű
Élelmiszer védjegyrendszer megalkotásába és
– reményeink szerint – minél hosszabb távú és
sikeres működtetésébe. Reményeim szerint, a
KMÉ-védjegyrendszerhez adott, a Nébih-ben
meglévő szaktudásunkkal és átfogó laboratóriumi hátterünkkel segíthetjük a vásárlói bizalom
elnyerését és későbbiekben a megtartását.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás, élelmiszergyártó vagy -forgalmazó viselhesse a Kiváló
Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyek valamelyikét, komplex feltételrendszernek kell megfelelnie. A KMÉ Arany Fokozatú védjegy használatára csak azzal a termékkel pályázhatnak,
amely a Nébih által koordinált Termékmustrán
a legjobbak között szerepel. A Termékmustra
tehát a KMÉ Arany Fokozatú védjegy elnyerésének kihagyhatatlan lépcsőfoka. Bízunk benne, hogy a következő esztendőkben számos
termékkategóriában végezhetjük el a Termékmustrát a kiváló termékeket keresve.

