
Monarc - Vollmilch 
-Schokolade

UTZ tanúsítvánnyal 
rendelkezik

200g  
549 Ft

Boci tejcsokoládé 
nyuszi

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

Pálmaolajat is tartalmaz

50g  
349 Ft öko szoc. öko szoc.

öko szoc.

A Magyar Természetvédők Szövetsége egy nemzetközi projekthez kapcsolódva, 2017 tavaszán megvizsgálta, hogy a nagy üzletláncok polcain milyen 

csokinyulak várják a húsvétot. Egy-egy saját márkás terméket leszámítva viszonylag hasonló kínálatot találtunk a boltokban, így 14 csokoládényulat vá-

sároltunk, amelyek ökológiai és szociális szempontból vizsgáltunk. A vásárláskor igyekeztünk csak natúr, nem ízesített csokoládé-figurákat választani, 

hogy azok összetétele összehasonlítható legyen. 

Sajnos viszonylag kevés terméken találtunk olyan tanúsítványt, amely arra utalna, hogy a csokinyuszi előállítása során környezeti-ökológiai vagy 

szociális szempontokat figyelembe vettek. Az ökológiai szempont figyelembe vétele alatt például azt értjük, hogy ökológiai gazdálkodásból származó 

alapanyagot használtak vagy környezetbarát termelésből szerezték be azt. A szociális szempontok esetében arra voltunk kíváncsiak, hogy a termék 

előállítása során a dolgozók, termelők méltányos bért kaptak-e, kizárható-e a kizsákmányoló gyermekmunka alkalmazása. 

A vásárolt csokoládényulak közül mindössze 4 esetében találtunk olyan tanúsítványt, amely ökológiai vagy szociális szempontok figyelembe vételére 

utalnak, viszont a nyulak többségénél semmilyen tanúsítványt nem találtunk. A tanúsítványok mellett megnéztük a termékek összetételét is. Öt nyuszi-

nál összetevőként a vitatott egészségügyi és környezeti hatással bíró pálmaolajat is megtaláltuk, holott a csokoládénak a kakaóvaj kellene hogy legyen 

az egyik legalapvetőbb alapanyaga. 

A terméket olyan védjeggyel látták 
el, amely tanúsítja, hogy előállítása 
során az ökológiai és szociális szem-

pontokat széleskörűen figyelembe vették.

A terméken olyan védjegy van, ami 
azt igazolja, hogy annak előállítása 
során bizonyos ökológiai és szociá-

lis szempontokat figyelembe vettek.

A terméken nincs olyan védjegy, 
amely igazolná, hogy előállítása 
során bármilyen ökológiai vagy szo-

ciális szempontot figyelembe vettek volna. 

A csokinyúlon túl 
Csokinyúl teszt húsvét előtt

Kinder tejcsokoládé 
figura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

Pálmaolajat is tartalmaz

55g  
449 Ft

öko szoc. öko szoc.

Milka nyúlfigura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

100g  
799 Ft

Foltin húsvéti nyúl

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

Pálmaolajat is tartalmaz

100g  
199 Ft

Szerencsi 
nyuszi figura                           
tejcsokoládéból

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

50g  
295 Ft öko szoc. öko szoc. öko szoc.

Terravita                  
tejcsokoládé nyúl

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

Pálmaolajat is tartalmaz

60g  
239 Ft

Favorina                   
tejcsokoládé nyúl

UTZ tanúsítvánnyal 

rendelkezik

145g  
599 Ft



Tibi húsvéti nyúl 
tejcsokoládé figura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

40g  
229 Ftöko szoc. öko szoc. öko szoc.

Choco Pack nyuszi 
figura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

46g  
119 Ft

Nicole Choco       
húsvéti nyúl figura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

Pálmaolajat is tartalmaz

40g  
179 Ft

Chocco Garden     
tejcsokoládé figura

Nem rendelkezik 
tanúsítvánnyal

60g  
379 Ft öko szoc.öko szoc. öko szoc.

DM Bio Schokohase 
Zartbitter

EU bio tanúsítvánnyal 
rendelkezik

75g  
899 Ft

DM Bio  Schokohase 
Vollmilch

EU bio tanúsítvánnyal 
rendelkezik

75g  
899 Ft

Magyar Természetvédők Szövetsége
www.mtvsz.hu
info@mtvsz.hu

FAIRTRADE 
Olyan termékeken szerepelhet, amelyért az általában fejlődő országokban élő termelők méltányos (fair) árat kapnak, biztosítva így a 
megélhetésüket. A méltányos kereskedelemből származó termékek előállításához nem kapcsolódhat kizsákmányoló gyermekmunka. 
Utóbbi azért fontos különösebben, mert a nyugat-afrikai térségben - amely a világ kakaótermésének döntő többségét adja – több mint 
2 millió gyermek dolgozik a kakaóültetvényeken. 

UTZ 
Az ilyen védjegyet viselő termékeket társadalmilag felelősségteljes módon termesztették, olyan gazdaságokban, ahol a termelők 
különös gonddal óvják a természetet és a helyi közösségeket. Az UTZ minősítést azok a csokoládé, tea és kakaó termékek kaphatják 
meg, amelyek gyártói igazolni tudják, hogy a fenntartható gazdálkodás szabályainak megfelelően állították elő az adott árut.

Bio
Azokon az előre csomagolt biotermékeken szerepel, amelyek teljes egészében megfelelnek az EU ökológiai gazdálkodásról szóló 
rendeletének, valamint uniós tagállamból származnak.

Pálmaolaj
Ugyan nem védjegy, de a csokinyulak esetében vizsgáltuk, hogy tartalmaznak-e pálmaolajat. Az olajpálma-ültetvényekhez óriási környezetpusz-
títás kapcsolódik: a világ pálmaolaj-termelésének nagy részét adó Indonéziában és Malajziában az esőerdők felégetésével jutnak földterülethez. 
Ezekben az erdőkben élnek az orángutánok, a szumátrai tigris, és más, csak itt honos állat- és növényfaj. Az erdők, biodiverzitás pusztulása 
mellett jelentős gondot okoz az erdők égetése okozta füst, amely globális szinten is megjelenik, és az egyik legnagyobb üvegházhatású gáz-kibo-
csátó országgá tette Indonéziát. A környezeti problémák mellett az utóbbi hetekben többször felmerült az is, hogy a pálmaolaj bizonyos esetben 
(pl. hevítéskor) rákkeltő lehet. Összességében elmondhatjuk, hogy semmi keresnivalója nem lenne egy gyerekeknek szánt termékben. 

Bővebb információ a csokoládé előállításáról: 
http://www.supplychainge.org/kutatas/kakao/?L=hu

Mit jelentenek a logók?– A vizsgálati szempontok bemutatása

A kutatás az Európai Unió pénzügyi tá-
mogatásával készült, a SUPPLYCHA!NGE - 
Kampány az ökotudatos boltokért projekt 
keretében készült.


