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Rostforrásés Fehérjeforrás



Növényi fehérje alapú GARDEN GOURMET® termékünk 
vegán és vegetáriánus étrendbe beilleszthető!

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Termék neve: ........................................................................ Szója- és búzafehérje alapú vegán 
 gyorsfagyasztott termék.
Nettó tömeg: .........................................................................2 kg
Minőségmegőrzési idő: .............................................. 12 hónap 
Tárolás: ......................................................................................-18 ˚C 
1 csomagból készíthető mennyiség: .......... kb. 17 adag (113 g/adag)

Összetevők: Rehidratált szójafehérje 54,6% (víz, szójafehérje-koncentrátum 
19,5%), víz, növényi olajok (repce, kókusz), rehidratált búzafehérje 4,4% (víz, bú-
zafehérje 1,8%), borecet, természetes aromák, céklalépor, gránátalmalé-koncentrá-
tum, növényi koncentrátumok (paprika, sárgarépa, fekete ribizli), étkezési só,  
árpamaláta-kivonat, stabilizátor (metil-cellulóz). 
Tojást, szezámmagot, zellert és mustárt tartalmazhat.

Vegán hamburgerként, vegán tortilla lapba töltve, szendvicsekhez/melegszendvicsekhez. 

GARDEN GOURMET® Sensational Burger – Egy hamburger pogácsa 
alakú vegán termék, amely megjelenésének, lédússágának és ízének 
köszönhetően kíváló húspogácsa alternatívát kínál. Kóstolja meg Ön is!

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT

Serpenyőben/Grillen: Alacsony hőfokon a 
fagyasztott terméket 15 percig, a felengedett 
terméket 9 percig süssük. A termék maghő-
mérséklete érje el 72 °C-ot.
Sütőben: Előmelegített sütőben 200 °C-on a 
fagyasztott terméket 10-12 percig, a felenge-
dett terméket 8-10 percig süssük.

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 g termékben
Energia 824 kJ / 198 kcal
Zsír 13,3 g
- amelyből telített zsírsavak 3,8 g
Szénhidrát 3,2 g
- amelyből cukrok 1,1 g
Rost 3,9 g
Fehérje 14,4 g
Só 0,78 g

LOGISZTIKAI 
ADATOK

Mélység Szélesség Magasság Bruttó 
tömeg

Nettó 
tömeg

Mennyiség

Termék 75 mm 420 mm 250 mm 2,030 kg 2 kg 1
Karton 385 mm 225 mm 245 mm 6,410 kg 6 kg 3
Raklap 1 200 mm 1 719 mm 800 mm 432 kg 378 kg 63

Fehérjeforrás

és rostforrás

Rendkívül

szaftos



1. Az utasításoknak megfelelően olívaolajon süsse meg a GARDEN GOURMET® 
Sensational Burger pogácsákat 

2. Grillrácson vagy serpenyőben pirítsuk meg a félbevágott hamburger zsemlék 
belső oldalát

3. Állítsuk össze a guacamole-t! - A meghámozott, kimagozott, összetört avokádót és 
a préselt fokhagymát keverjük össze a két lime levével, sózzuk és borsozzuk.

4. A lepirított hamburger zsemle alsó felét kenjük meg a guacamole szósszal, helyezzünk 
rá egy darab megsütött GARDEN GOURMET® Sensational Burger pogácsát, 3-4 
vékony szelet paradicsomkarikát és lilahagymát, majd díszítsük egy kevés felaprított 
korianderrel, illetve majonézzel, és végül helyezzük fel a zsemle tetejét. 

AVOKÁDÓ BURGER 
GUACAMOLE SZÓSSZAL, KORIAnDERREL ÉS PARADICSOMMAL

Ízletes és gyorsan 

elkészíthető
Hihetetlen, de VEGÁN!

HOZZÁVALÓK
10 DB HAMBURGER ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:

ELKÉSZÍTÉS

SENSATIONAL BURGER

10 db GARDEN GOURMET® Sensational Burger - 
Szója- és búzafehérje alapú vegán gyorsfagyasztott termék 

• 100 ml Olíva olaj
• 10 db Hamburger zsemle*
• 2 db Avokádó
• 1 db Lilahagyma
• 150 ml Majonéz*
• 2 db Lime
• 2-3 nagy gerezd Fokhagyma
• 50 g Koriander levél
• 400 g Paradicsom
Só, bors ízlés szerint

* A nem vegán hozzávalókat cserélje 
 vegán alternativára! 



Ízletes és ropogós

VEGETARIAN 
NUGGETS

GARDEN GOURMET® VEGETÁRIÁNUS PANÍROZOTT FALATKÁK

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Termék neve:  ................................................................ Szója- és búzafehérje alapú 
 vegetáriánus, gyorsfagyasztott termék 
Nettó tömeg:  2 kg
Minőségmegőrzési idő:  ...................................... 15 hónap 
Tárolás: ............................................................................... -18 ˚C 
1 csomagból készíthető mennyiség:  ........ kb. 20 adag (100 g /4 db/adag)

Összetevők: Rehidratált szójafehérje 37,1%, rehidratált búzafehérje 13,9%, zsemlemorzsa 
(búzaliszt, víz, étkezési só, élesztő, repceolaj, paprika kivonat), víz, növényi olajok változó arányban 
(repce, napraforgó), szezámmag, búzaliszt, almapüré, tojásfehérje-por, majonéz (napraforgóo-
laj, ecet, tojássárgája, mustár, jódozott só, cukor), borecet, fűszerek, szárított sült hagymadara-
bok (vöröshagyma, napraforgó olaj), élesztőkivonat, kukoricakeményítő, étkezési só, citrus rost.  
Zellert tartalmazhat.

Salátákba, grillezett/sült/párolt zöldségek mellé, tortilla lapba töltve, szendvicsekhez/melegszendvicsekhez. Fogyasztható 
főzelékhez feltétként, vagy főételként teljes értékű gabonával és zöldséggel tálalva.   

GARDEN GOURMET® Vegetarian Nuggetsek olyan finomak, hogy alig 
lehet betelni velük. Az illatos, kívül ropogós szezámmaggal megszórt Nuggetsek 
egyedülálló ízélményt nyújtanak. Nuggets élmény, hús nélkül!

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 g termékben
Energia 945 kJ / 226 kcal
Zsír 10,0 g
- amelyből telített zsírsavak 1,1 g
Szénhidrát 14,0 g
- amelyből cukrok 2,6 g
Rost 6,0 g
Fehérje 17,0 g
Só 1,3 g

LOGISZTIKAI 
ADATOK

Mélység Szélesség Magasság Bruttó 
tömeg

Nettó 
tömeg

Mennyiség

Termék 75 mm 420 mm 250 mm 2,03 kg 2 kg 1
Karton 400 mm 154 mm 300 mm 4,50 kg 4 kg 2
Raklap 1 200 mm 1685 mm 800 mm 385 kg 320 kg 80

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT

Olajütőben: A fagyasztott terméket 3-4 percig, a 
felengedett terméket nem javasolt bő olajban sütni.
Serpenyőben: A fagyasztott terméket közepes hő-
mérsékleten 6-8 percig, a felengedett terméket 4-7 
percig süssük olaj hozzáadásával.

Sütőben: Előmelegített sütőben 180 ˚C-on a fa-
gyasztott terméket 12-15 percig, a felengedett  
terméket 9-12 percig süssük.



CROISSAnT  
ROPOGÓS VEGETÁRIÁNUS PANÍROZOTT FALATKÁKKAL, 

FRISS ZÖLSÉGEKKEL ÉS CITRUSOS BAZSALIKOMOS KRÉMMEL

Gyorsan 

elkészíthető

1. A Croissanokat az előírásnak megfelelően süssük meg, hagyjuk langyosra hűlni.
2.  tejfölhöz/joghurthoz adjuk hozzá az apróra vágott bazsalikomleveleket, és az 

alaposan megtiszított citrom reszelt héját.
3. A GARDEN GOURMET® Vegetáriánus panírozott falatkákat süsse meg 

az előírásnak megfelelően
4. Az elkészült tejfölös-bazsalikomos krémmel megkenjük a félbevágott 

croissant alsó felét.
5. A megmosott, megtisztított zöldségeket vékony szeletekre vágjuk, ízlésesen 

felhalmozzuk a croissant-ra.
6. Hozzáadunk 3-4 db frissen sült falatkát, és a croissant másik felét a tetejére helyezve tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
4 DB SZENDVICSHEZ:

ELKÉSZÍTÉS

400 g (kb 16 darab) GARDEN GOURMET® Vegetarian Nuggets - 
Szója- és búzafehérje alapú vegetáriánus, gyorsfagyasztott termék

• 4 db Félkész croissant*
• 200 g Sárgarépa
• 200 g Kígyóuborka
• 200 g Retek
• ½ fej Fejes saláta
• 50 g Bazsalikom
• 1 pohár Tejföl vagy joghurt*
• 1 db Bio citrom
Só, bors ízlés szerint

* Az étrendnek nem megfelelő 
 hozzávalókat cserélje az étrendnek 
 megfelelő alternatívára.

VEGETARIAN NUGGETS



Fehérjeforrás

és rostforrás

FILLET 
PIECES

GARDEN GOURMET® VEGÁN NATÚR FALATKÁK

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Termék neve:  .......................................................................Szójafehérje alapú vegán, 
 gyorsfagyasztott termék
Nettó tömeg: .........................................................................2 kg
Minőségmegőrzési idő: .............................................. 15 hónap 
Tárolás: ......................................................................................-18 ˚C 
1 csomagból készíthető mennyiség:  ............. kb. 20 adag (100 g/adag)

Összetevők: Rehidratált szójafehérje 90,2%, repceolaj, borecet, élesztőkivonat, aroma.
Tojást, glutént, mustárt, szezámmagot és zellert tartalmazhat.

Vegán tortilla lapba töltve, szendvicsekhez/
melegszendvicsekhez, salátákhoz, tésztákhoz, rizottókhoz, 
ragukhoz, grillezett ételekhez. Fogyasztható pizzához vagy 
főzelékhez feltétként, de akár főételként is teljes értékű 
gabonával és zöldséggel tálalva.  

Ezek a vegán falatkák helyettesíthetik a csirkehúst legyen szó grillezésről, 
sütésről vagy főzésről. Széleskörűen felhasználhatók, miközben mindvégig 
megőrzik tökéletes állagukat és szaftosságukat.
Növényi fehérje alapú Garden Gorumet® termékünk vegán  
és vegetáriánus étrendbe beilleszthető!

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT

Olajütőben: Közepes hőfokon a fa-
gyasztott terméket 6-8 percig, a fel-
engedett terméket pedig 4-7 percig 
süssük.

Sütőben: Előmelegített sütőben 180 °C-on 
a fagyasztott terméket 12-15 percig, a 
felengedett terméket pedig 9-12 percig 
süssük.

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 g termékben
Energia 655 kJ / 157 kcal
Zsír 4,7 g
- amelyből telített zsírsavak 0,4 g
Szénhidrát 1,2 g
- amelyből cukrok 0,1 g
Rost 9,8 g
Fehérje 22,5 g
Só 0,63 g

LOGISZTIKAI 
ADATOK

Mélység Szélesség Magasság Bruttó 
tömeg

Nettó 
tömeg

Mennyiség

Termék 75 mm 420 mm 250 mm 2,02 kg 2 kg 1
Karton 390 mm 105 mm 260 mm 4,03 kg 4 kg 2
Raklap 1200 mm 1720 mm 800 mm 597 kg 540 kg 135



GYROS TORTILLA  
SALÁTÁVAL ÉS TZATZIKIVEL

FILLET PIECES

1. A GARDEN GOURMET® Vegán natúr falatkákat az előírásnak 
megfelelően serpenyőben kezdjük el sütni, adjuk hozzá az apróra vágott 
vöröshagymát, és kicsit pirítsuk meg. 

2. Amikor elkészült, öntsük hozzá a szójaszószt, és szórjuk meg oregánóval.
3. Állítsuk össze a tzatzikit! Az uborkát reszeljük durvára, sózzuk, és hagyjuk 

lecsepegni. A levét leöntjük, majd hozzáadjuk a joghurtot, az összezúzott 
fokhagymát, egy kis olívaolajat, s végül fűszerezzük az apróra vágott 
kaporral, sóval, borssal. 

4. Ha mindent előkészítettünk, az előírásnak megfelelően pirítsuk meg a 
tortilla lapokat, kenjük meg őket a Tzatziki mártással, helyezzünk fel egy-
egy alaposan megmosott és lecsepegtetett saláta levelet és a kockákra vágott 
kaliforniai paprikát, végül egyenletesen kanalazzunk rá a szójaszószos 
Garden Gourmet® Vegán natúr falatkákat. A Tortilla lapot ezután 
szorosan feltekerjük, és ízlésesen félbevágva tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
4 DB TEKERCSHEZ

ELKÉSZÍTÉS

400 g GARDEN GOURMET® Fillet Pieces - 
Szójafehérje alapú vegán, gyorsfagyasztott termék  

• 100 ml Olívaolaj
• 4 db Tortilla lap*
• 1 nagy fej Vöröshagyma
• 100 ml Szójaszósz
• 10 g Oregánó
• 1 nagy pohár 
  (kb. 250 g) Joghurt *
• 20 g Kapor
• 200 g Uborka
• 2-3 db Fokhagyma
• 1 fej Jégsaláta 
• 1 db Piros kaliforniai paprika
Só, bors ízlés szerint

* A nem vegán hozzávalókat cserélje 
 vegán alternativára! 



VEGAn
MINCE

GARDEN GOURMET® VEGÁN DARÁLT

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Termék neve:  .......................................................................Szójaliszt és búzafehérje alapú pasztörizált, 
 gyorsfagyasztott darált készítmény
Nettó tömeg: .........................................................................2 kg
Minőségmegőrzési idő:  ............................................. 15 hónap 
Tárolás: ......................................................................................-18 ˚C 
1 csomagból készíthető mennyiség:  ............. kb. 20 adag (100 g/adag)

Összetevők: Rehidratált szójaliszt 91%, repceolaj, rehidratált búzafehérje 2,2%, árpamaláta- 
kivonat, élesztőkivonat, vöröshagymapor, fokhagymapor, fűszerek, étkezési só, szárított sült 
hagymadarabok (vöröshagyma, repceolaj), aroma. 
Tojást, szezámmagot, zellert és mustárt tartalmazhat.

Vegán tortilla lapba töltve, melegszendvics krémekhez, 
lasagna-hoz, bolognaihoz, csilis babhoz, ragukhoz, egyéb 
klasszikus darált húst tartalmazó ételek alternativájaként, 
a hagyományos magyaros konyha fogásaihoz (pl.: rakott kel, 
rakott karfiol stb.).

Ez a vegán darált készítmény a jól ismert darált hússal készülő ételeink remek 
növényi alapú alternatívája lehet, legyen szó akár bolognai spagettiről, chili 
con carne-ról vagy hagyományos rakott ételekről egyaránt. Pillanatok alatt 
varázsolhat vegán ételkreációkat egyedülálló ízélménnyel!
Növényi fehérje alapú Garden Gorumet termékünk vegán és vegetáriánus 
étrendbe beilleszthető!

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT
Serpenyőben: Közepes hőfokon a fa-
gyasztott terméket 3 percig, a felengedett 
terméket pedig 1 percig melegítsük fel.

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 g termékben
Energia 634 kJ / 151 kcal
Zsír 3,0 g
- amelyből telített zsírsavak 0,4 g
Szénhidrát 7,0 g
- amelyből cukrok 4,0 g
Rost 8,0 g
Fehérje 20,0 g
Só 0,40 g

LOGISZTIKAI 
ADATOK

Mélység Szélesség Magasság Bruttó 
tömeg

Nettó 
tömeg

Mennyiség

Termék 75 mm 410 mm 270 mm 2,21 kg 2 kg 1
Karton 395 mm 116 mm 295 mm 4,4 kg 4 kg 2
Raklap 1200 mm 1072 mm 800 mm 307 kg 256 kg 64

Fehérjeforrás

és rostforrás



NYÁRI VEGÁn MOUSSAKA 
RAKOTT PADLIZSÁN CUKKInIVEL

VEGAN MINCE

Gyorsan 

elkészíthető 

és ízletes

1. Egy magasabb falú serpenyőben forró olajon megpíritjuk az apróra vágott 
hagymát és a kockákra vágott sárgarépát, zellert. 

2. Adjuk hozzá a Maggi paradicsom ragut, a szerecsendió virágot, a bazsalikomot, 
a petrezselymet majd a sűrű állag eléréséig főzzük.

3. Apránként adjuk hozzá a GARDEN GOURMET® Vegán daráltat, 
 sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
4. A padlizsánt és a cukkinit héjukat meghagyva vágjuk szeletekre, sózzuk meg 

és hagyjuk pihenni. Ha kieresztették a levüket, töröljük szárazra papírtörlő 
segítségével, és olajon pirítsuk meg őket.

5. Az elkészült elemeket a lasagna-hoz hasonlóan rétegezzük egymásra (1 szelet 
padlizsán, 1 réteg paradicsomos ragu, 1 szelet cukkini).

6. Tálaljuk teljes értékű gabona alapú körettel.

HOZZÁVALÓK
4 DB TEKERCSHEZ

ELKÉSZÍTÉS

400 g GARDEN GOURMET® Vegan Mince - 
Szójaliszt és búzafehérje alapú pasztörizált, gyorsfagyasztott darált készítmény   

• 1 nagy fej Vöröshagyma 
• 100 ml Olívaolaj
• 200 g Sárgarépa
• 200 g Zellerszár
• 300 g MAGGI® natúr 
 paradicsom alapú ragu 
• 1 csokor Petrezselyem
• 50 g Bazsalikom
• 10 g Szerecsendió virág
• 2 db nagyobb  Padlizsán
• 2 db nagyobb  Cukkini
Só, bors ízlés szerint



VEGAn
BALLS

GARDEN GOURMET® VEGÁN GOLYÓK

Termék neve:  .......................................................................Szója- és búzafehérje alapú vegán golyócskák. 
 Elősütött, gyorsfagyasztott termék  
Nettó tömeg:  ........................................................................2 kg
Minőségmegőrzési idő:  ............................................. 15 hónap 
Tárolás: ......................................................................................-18 ˚C 
1 csomagból készíthető mennyiség:  ............. kb. 20 adag (100 g/kb. 7 db/adag)

Összetevők: rehidratált szójafehérje 47% (víz, szójafehérje-koncentrátum 17%), víz, rehidratált búzafehérje 14% (víz,  
búzafehérje 5,8%), növényi olajok változó arányban (repce, napraforgó),   kukoricakeményítő, stabilizátorok (metil-cellulóz, 
karragén, guargumi), aroma (glutént tartalmaz), vöröshagymapor, étkezési só, élesztőkivonat, árpamaláta-kivonat, fok-
hagymapor, fűszerek (paprika, fehér bors, rozmaring), céklapor. 
Tojást, szezámmagot, zellert és mustárt tartalmazhat.

A GARDEN GOURMET® Vegán golyók kiválóan alkalmasak paradicsomos 
tészta ételekhez, de főzelékek feltétjeként is remekül beilleszthetők a főétkezés 
egyes fogásaiba. Próbáljon ki Ön is különböző ételvariácókat a Garden Gourmet® 
Vegán golyókkal, amelyek amellett, hogy ízletesen elkészíthetőek, hozzájárulnak  
a napi szükséges fehérjebevitelhez.
Növényi fehérje alapú GARDEN GOURMET® termékünk vegán 
és vegetáriánus étrendbe beilleszthető!

ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 g termékben
Energia 646 kJ/ 154 kcal
Zsír 4,5 g
- amelyből telített zsírsavak 0,5 g
Szénhidrát 7,0 g
- amelyből cukrok 1,0 g
Rost 7,5 g
Fehérje 17,7 g
Só 1,40 g

LOGISZTIKAI 
ADATOK

Mélység Szélesség Magasság Bruttó 
tömeg

Nettó 
tömeg

Mennyiség

Termék 75 mm 420 mm 250 mm 2,03 kg 2 kg 1
Karton 400 mm 154 mm 300 mm 4,5 kg 4 kg 2
Raklap 1200 mm 1684 mm 800 mm 385 kg 320 kg 80

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
Vegán tortilla lapba/pitába töltve, tészta ételekhez, ragukhoz, 
salátákba. Fogyasztható főzelékhez feltétként, vagy főételként 
is teljes értékű gabonával és zöldséggel tálalva.  

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT

Serpenyőben: Közepes hőfokon a  
fagyasztott terméket 7 percig süssük.

Sütőben: Előmelegített sütőben 200 °C-on 
a fagyasztott terméket 9 percig süssük,

Vendégváró falat

& főétel



VEGAN BALLS

VEGÁn GOLYÓK 
TÉSZTÁVAL ÉS PARADICSOMSZÓSSZAL

1. A paradicsompürét egy magasabb falú edényben kevés olajon, közepes tűzön, 
a hozzáadott cukorral folyamatos kevergetés mellett karamelizáljuk.

2. Öntsük fel vízzel, majd újra melegítsük forrásig. Ízesítsük babérlevéllel, 
oregánóval, a zúzott fokhagymával, ízlés szerint hozzáadunk sót, majd néhány 
percig hagyjuk tovább főni sűrűsödésig. 

3. A szószból távolítsuk el a babérleveleket, adjuk hozzá a fagyasztott állapotban 
lévő GARDEN GOURMET® Vegán golyókat, szükség esetén annyi vizet 
amennyi ellepi, majd további 7-8percig főzzük. 

4. A tésztát sós vízben al dente-re főzzük, majd az elkészült elemeket tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
8 ADAGHOZ

ELKÉSZÍTÉS

800 g GARDEN GOURMET® Vegan Balls - 
Szója- és búzafehérje alapú vegán golyócskák. Elősütött, gyorsfagyasztott termék

• 100 ml Repceolaj
• 800 g Tagliatelle tészta*
• 500 g Paradicsompüré
• 25 g Nádcukor
• 3 db Babérlevél
• 3 gerezd Fokhagyma
• 1 csokor Friss oregánó
Só, bors ízlés szerint

* A nem vegán hozzávalókat cserélje 
 vegán alternativára! 



www.nestleprofessional.hu

A GARDEN GOURMET® termékcsalád ideális mindazok számára, akik gyakran fogyasztanak húsos 
ételeket, de életmódjukban, étkezési szokásaikban készek némi változtatásra.  Próbálja ki a növényi alapú 

portfóliónk tagjait és élvezze a belőlük elkészített ízletes fogásokat!

Egyre elterjedtebb az úgynevezett flexitáriánus étrend, amely nem egyenlő az állati eredetű élelmiszerek teljes 
elhagyásával, csupán annyit jelent, hogy alkalomszerűen egy-egy főétkezés húsmentessé válik. 

GARDEN GOURMET® termékek hozzájárulnak a megfelelő minőségű és mennyiségű napi fehérjebevitelhez, 
és nem utolsó sorban kreatív és ízletes lehetőségeket kínálnak vegánok, vegetáriánusok, illetve akár 

flexitáriánusok számára is a kiegyensúlyozott táplálkozás támogatásáért.

Tudta?

MIT ÉRDEMES MÉG TUDNI 
A GARDEN GOURMET® TERMÉKEKRŐL?

6 milliárd

Népesség

2000

ÉV

7.6 milliárd2018

9.1 milliárd2050

Populáció növekedése
2050-ig a globális népesség 
20%-kal fog növekedni.*

*Euromonitor 2018 adatai alapján

GG® 
Sensational 

Burger 
3 × 2 kg

GG® 
Vegetáriánus 

panírozott 
falatkák  

2 × 2 kg

GG® 
Vegán natúr 

falatkák  
2 × 2 kg

GG®  
Vegán darált

2 × 2 kg

GG®  
Vegán golyók  

2 × 2 kg

Ahhoz, hogy a megnövekedett népességet 

ellássuk, az élelmiszertermelésnek  

70%-kal kell növekednie 2050-ig.
Napjaink 55 milliárdos  nagyságú 

haszonállat állománya a szabad földterületek 

már 75%-át használatban tartja, így földünk 

egyszerűen nem ad lehetőséget akkora 
mértékű bővülésre, amely képes a 9 millárd 

fős globális népességet fenntartani a jelenlegi 
táplálkozási szokások mellett.

MEZŐGAZDASÁG


