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Nestlé pro zdraví dětí

Program „Nestlé pro zdraví dětí“ je součástí globálního programu „Nestlé for Healthier Kids“. Cílem je 
motivovat rodiny a především pak žáky základních škol ke zdravému životnímu stylu, správným 
stravovacím návykům a podpořit zájem o pohybové aktivity.
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8 let v České republice a na Slovensku



Průzkum stravovacích návyků školních dětí 
(březen 2022)
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Cíl průzkumu:
Zjistit, jaké jsou stravovací návyky dětí a jejich vliv na narůstající obezitu pomocí výpočtu jejich BMI.

Cílová skupina:
Rodiče žáků 3.-6. 

ročníků

Vzorek respondentů:
907 lidí (28 % mužů, 

72 % žen)

Pohybové aktivity dítěte
se ukázaly jako nejsilnější 
faktor, který ovlivňuje 
nadváh dětí. Děti, které se 
více hýbou, mají nadváhu 
méně častěji.

Pití slazených nápojů je 
druhým faktorem 
ovlivňujícím nadváhu. Děti, 
které pijí více slazených 
nápojů, mají nadváhu 
častěji. 

Nadváhu ovlivňují také 
snídaně. Děti, které snídají 
nejvýše 2x týdně, mají 
častěji nadváhu než děti, 
které snídají pravidelně 
každý den. 
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Nestlé pro zdraví dětí a komunikace



Reformulace výrobků a jejich komunikace

14 September, 20227



• Dobrovolný závazek Nestlé 
omezující marketingovou 
komunikaci na děti v rámci 
iniciativy EU Pledge

• Žádná marketingová komunikace není 
cílená na děti pod 6 let

• Marketingová komunikace cílená na 
děti 6 – 13 let splňuje Nestlé nutriční 
kritéria

• Pro výrobky v kategoriích sušenek, 
cukrových a čokoládových výrobků, 
slaných výrobků, nápojů s přidaným 
cukrem a zmrzlin na děti pod 13 let 
zákaz marketingové komunikace
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Komunikace na obale
Marketingová komunikace 

k dětem
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Proč Nestlé podporuje Nutri-Score

Transparentnost vůči 
spotřebitelům

Podpora inovací a 
reformulací

• Nutri-Score má jasně 
definovaná pravidla a díky 
nim budou inovace                          
a reformulace Nestlé 
výrobků spotřebitelům 
jasnější.

Konkurenční výhoda

• Snadné srovnání               
s ostatními výrobky dané 
kategorie na trhu. 

Potenciál stát se 
jednotným systémem

• Harmonizované nutriční 
značení by usnadnilo        
a nákladově zefektivnilo 
označování výrobků.
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• Podpora Nutri-Score odráží 
náš závazek ke zdravé        
a vyvážené stravě               
a transparentním nutričním 
informacím na Nestlé 
obalech.



Vyvážená strava prioritou 
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• Hodnocení A a B mají potraviny s velmi dobrou výživovou 
hodnotou – ty je dobré jíst častěji a ve větším množství.

• Výrobky označené jako D a E by se zase měly jíst méně 
častěji a v menším množství. Neznamená to, že výrobky s 
tímto hodnocením jsou zdraví škodlivé a rozhodně 
nejsou nebezpečné.

• Každá potravina má své místo v racionálním jídelníčku. 
Záleží pouze na jejím množství a četnosti konzumace.

• Na zadní straně obalů výrobků Nestlé najdete 
doporučenou porci, která je v souladu s vyváženou 
stravou.

• Součástí zdravého životního stylu je i pohyb.



Komunikace Nutri-Score
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• Komunikace a edukace našich spotřebitelů je 
prioritou.
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Děkuji za pozornost

Marketa.Veverkova@cz.nestle.com


