
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΥΖΙΟΥ
 
Το ρύζι αποτελεί καθημερινό, βασικό προϊόν διατροφής για πάνω από 3,5 
δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, ενώ η καλλιέργεια ρυζιού παρέχει τα 
προς το ζην στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, η παραδοσιακή καλλιέργεια 
ρυζιού χρησιμοποιεί το 40% περίπου του παγκόσμιου νερού άρδευσης, ενώ ευθύνεται 
για έως και το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Ως παραγωγοί του BEN’S ORIGINAL™– μία από τις πιο αγαπημένες μάρκες ρυζιού 
παγκοσμίως – δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε ώστε να ηγηθούμε της αλλαγής.

Δεσμευόμαστε να προμηθεύουμε το ρύζι μας με τρόπο που δημιουργεί κοινά οφέλη 
για τους αγρότες, το περιβάλλον και τη βιομηχανία. Δουλεύοντας μέσω συμπράξεων 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και επί τόπου με αγρότες, μπορούμε να υποστηρίξουμε μια 
καλλιέργεια ρυζιού υψηλής ποιότητας για τα δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που 
εξαρτώνται από αυτήν για τη διατροφή και τα προς το ζην. Είμαστε πρωτοπόροι στις 
πρακτικές βιωσιμότητας ρυζιού. Η Mars Food ήταν η πρώτη στον κλάδο που δεσμεύτηκε 
να προμηθεύσει το 100% του ρυζιού από τους αγρότες που εργάζονται για τα πρότυπα 
του Sustainable Rice Platform (SRP) μέχρι το 2020. 

Μέχρι στιγμής, πάνω από το 99% του ρυζιού μας προέρχεται από καλλιτεργητές οι οποίοι 
εργάζονται σύμφωνα με το Πρότυπο Sustainable Rice Platform. Αποτελούμε επίσης μία 
από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν το νέο σχέδιο διασφάλισης του Sustainable 
Rice Platform, το πρώτο πρότυπο εθελοντικής βιωσιμότητας στον κόσμο σε ό,τι έχει να 
κάνει με το ρύζι.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΥΡΙΟ
 
Πέραν των συνεχών εργασιών μας για προμήθεια ρυζιού στις αρχές του 2021, ορίσαμε 
τις νέες πενταετείς δεσμεύσεις μας για την προώθηση ισχυρότερων δράσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματός μας Καλύτερα Γεύματα Σήμερα. Καλύτερος Κόσμος Αύριο.

Οι νέες αυτές δεσμεύσεις για το 2025 περιλαμβάνουν δράση για τα πλαστικά και τα μέσα 
διαβίωσης των καλλιεργητών, καθώς η διάθεση τροφών οι οποίες είναι καλές για εμάς 
δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των ανθρώπων ή του πλανήτη. 

Έχουμε δεσμευθεί ότι το 100% από τις πλαστικές συσκευασίες μας θα είναι 
ανακυκλώσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο ή λιπασματοποιήσιμο έως το 2025.* 
Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει βιώσιμο προϊόν σε μη βιώσιμες συσκευασίες, γι’ αυτό 
και αναθεωρούμε την προσέγγισή μας αναφορικά με τις συσκευασίες. Το 2021, 
λανσάραμε στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο ανακυκλώσιμο σακουλάκι έτοιμου ρυζιού 
για μικροκύματα από πολυπροπυλένιο (PP). Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία, η οποία 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον παγκόσμιο συνεργάτη συσκευασιών Amcor, θα 
επιτρέψει να ανακυκλώνονται τα σακουλάκια συσκευασίας των προϊόντων οικιακής 
χρήσης της Mars Food συμπεριλαμβανομένου του  BEN’S ORGINAL™, όπου υπάρχουν 
σχετικές υποδομές.

Θα εξαλείψουμε τη μη βιώσιμη χρήση νερού στην αλυσίδα αξίας μας, αρχίζοντας με 
μείωση της τάξεως του 50% έως το 2025.* 
Στόχος της Mars για τη διαχείριση νερού είναι να μειώσει στο μισό το χάσμα ανάμεσα 
στις τρέχουσες τιμές και τα βιώσιμα επίπεδα χρήσης νερού έως το 2025, καθώς επίσης να 
διασφαλίσει ότι η χρήση νερού σε κάθε σημείο-καμπή της αλυσίδας αξίας μας θα είναι 
μέσα στα ετήσια ανανεώσιμα επίπεδα, μακροπρόθεσμα. Μέχρι στιγμής, έχουμε επιτύχει 
μείωση ύψους 10%. 

Η διαχείριση του νερού δεν ωφελεί μόνο τον πλανήτη. Βοηθάει επίσης στην υποστήριξη 
των καλλιεργητών στην προσπάθειά τους για οικονομική σταθερότητα. Για παράδειγμα, 
τα αποτελέσματα από τους καλλιεργητές ρυζιού σε Ινδία και Πακιστάν έδειξαν μείωση 
ύψους 30% στη χρήση νερού, παράλληλα με αύξηση της παραγωγής κατά 8%, και (κατά 
μέσο όρο) αύξηση στο εισόδημα των νοικοκυριών από το ρύζι κατά περίπου 30% μέσω 
των προγραμμάτων αυτών.

Το 100% των καλλιεργητών ρυζιού στην αλυσίδα εφοδιασμού μας που κινδυνεύει από 
φτώχεια έχει ενταχθεί σε προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να τους επιτρέψουν 
να περιέλθουν σε ευημερία έως το 2025.
Σήμερα, το 96% των καλλιεργητών μας οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν βιώσιμο 
εισόδημα μέσω προγραμμάτων που συνδυάζουν ορθές γεωργικές πρακτικές, έχει 
πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της φυτοβιολογίας ή/και άλλες συνεχείς 
δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για αύξηση των εισοδημάτων τους. Για παράδειγμα, οι 
καλλιεργητές που συμμορφώνονται με το πρότυπο SRP στην Ταϊλάνδη έχουν αυξήσει το 
εισόδημά τους πάνω από 40% λόγω των βελτιωμένων αποδόσεων και, ειδικότερα, της 
μείωσης του κόστους χρησιμοποιώντας σπόρους και εισαγωγές σε βελτιστοποιημένες 
ποσότητες.

*Οι στόχοι αυτοί είναι μέρος του προγράμματός μας Mars, Incorporated Sustainable in a Generation Plan.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUSTAINABLE IN A GENERATION 
PLAN ΤΗΣ MARS
 
Το έργο μας για βιωσιμότητα του ρυζιού είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος  
Sustainable in a Generation Plan, της Mars Incorporated.

Η Mars μεταμορφώνει τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Από την 
αντικατάσταση της πλαστικής συσκευασίας με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, την 
προώθηση της παγκόσμιας έρευνας για καίριες προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια 
τροφίμων, μέχρι την επανεξέταση του που και του πώς αγοράζουμε τις πρώτες ύλες μας, 
καινοτομούμε συνεχώς ώστε να ηγηθούμε θετικών αλλαγών για τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, 
αποτελούν έναν ισχυρό οδηγό για την επόμενη γενιά ανάπτυξης. Αν και οι προσπάθειές 
μας θα συμβάλουν σε πολλούς ΣΒΑ, έχουμε λάβει στρατηγική απόφαση να 
επικεντρωθούμε σε τρεις στόχους οι οποίοι ταιριάζουν περισσότερο με τους Πυλώνες 
του προγράμματός μας Sustainable in a Generation Plan. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα Sustainable in a Generation Plan 
τον Σεπτέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα Sustainable in a Generation Plan έχει τρεις 
διασυνδεδεμένους στρατηγικούς Πυλώνες, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη: 

1. Υγιής Πλανήτης 
2. Ευημερία των Ανθρώπων 
3.Θρεπτική Ευημερία

Από την έναρξη του προγράμματος Sustainable in a Generation Plan το 2017 με αρχική 
επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, έχουμε σημειώσει πρόοδο στον 
περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσής μας, στην ουσιαστική βελτίωση των ζωών 
στους χώρους εργασίας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις κοινότητες στις οποίες 
εργαζόμαστε, ενώ βοηθάμε δισεκατομμύρια ανθρώπους και τα κατοικίδιά τους να 

http://www.sustainablerice.org/
https://www.mars.com/sustainability-plan

