POLITYKA
ZRÓWNOWAŻONEJ
PRODUKCJI
SUSTAINABLE PALM OIL & DERIVATIVES
OLEJU PALMOWEGO
PRODUCTION
POLICY
Popyt na olej palmowy od lat wykazuje tendencję wzrostową. Dzieje się tak, gdyż liczba ludności na świecie
wciąż wzrasta. Do roku 2050 Ziemię będzie zamieszkiwało ponad 9 miliardów ludzi. Olej palmowy jest jednym
z najpopularniejszych i najtańszych tłuszczów roślinnych stosowanych w produkcji żywności. Jego popularność
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