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1.  BEVEZETÉS

„Az evés az élet egyik fontos célja a négy közül. 
Hogy mi a másik három, azt még nem tudtam meghatározni”

(Montesquieu)

A táplálkozás  tudománya  egyidős  az emberiséggel.  Már a kezdetek 

kezdetén voltak az embereknek ismereteik a táplálkozásról. Ez a tudás nem-

zedékeken keresztül öröklődött, kiegészült, majd az emberiséggel és az em-

beri kultúrák változásaival párhuzamosan alakult, formálódott. Hippokratész 

is  megmondta,  hogy  a  „Táplálékaitokban  keressétek  gyógyulásotokat!” 

majd ez a fontos megállapítás kiegészült újabb szlogenekkel. Például „Az 

vagy amit megeszel”, „Amit eszel azzá leszel”, „Úgy egyél, hogy jól legyél” 

stb.

A táplálkozás tehát az életünk fennmaradásának egyik fontos eleme, 

amellett örömforrás, társadalmi, családi esemény, ünnep, napi szükséglet, az 

egészség alapfeltétele,  elősegítője vagy tönkretevője,  s napjainkban egyre 

inkább aggodalmak tárgya.

Az orvostudomány mindig is foglalkozott az egészséges táplálkozás-

sal. Meghatározta az összetevőit, javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg, 

amelyeket az emberek az ismereteikhez, a pénztárcájukhoz és az ízlésükhöz 

mérten megpróbáltak követni. A táplálkozástudomány ajánlásai alapján az-

tán lassan-lassan változtak a fogyasztói szokások is. A fejlett piacgazdaság 

keretei között viszont rohamosan átalakulnak.

Napjainkban nem könnyű eligazodni  az élelmiszerboltok polcai  kö-

zött, ugyanis tíz-tizenkét évvel ezelőtt kb. 5000 fajta élelmiszert vásárolhat-
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tunk a hazai üzletekben, ma viszont már több mint 50.000 közül válogatha-

tunk. Ha 100 évig élnénk, akár mindennap más-más étel kerülhetne az aszta-

lunkra, és még így sem érnénk a kínálat végére.

A  táplálkozástudomány képviselői  folyamatosan tájékoztatják a leg-

újabb kutatási eredményekről a lakosságot, amelyekben azonban egymásnak 

ellentmondó,  tudományosan  alátámasztott,  illetve  felületes  vizsgálatokon 

alapuló információk is egyaránt megtalálhatók. A fogyasztók a táplálkozásra 

vonatkozó tanácsokat gyakran az egyes ágazatok lobbierejének mértékében 

kapják, így hol az egyik, hol a másik élelmiszert, vagy összetevőt preferál-

ják, illetve iktatják ki az étrendjükből.

A lakosság nagy része napjainkban még nem képes megítélni a látott 

vagy hallott információk igazságtartalmát, ami természetesnek is tekinthető, 

hiszen gyakran az elismert  táplálkozástudósok is  késhegyig  menő vitákat 

folytatnak az élelmiszerek, vagy az egyes élelmiszer-összetevők vélt, vagy 

valós előnyeiről, vagy káros hatásairól.

A hiteles és a megtévesztő információk viszont egyaránt formálják a 

lakosság fogyasztási és vásárlási szokásait, és többnyire a populáris média 

kommunikációjának megfelelően alakulnak a lakossági preferenciák.

Az élelmiszeripar pedig kénytelen alkalmazkodni a fogyasztói elvárá-

sokhoz,  ha  hosszú  távon  talpon  akar  maradni.  Ennek  megfelelően  olyan 

élelmiszereket kell előállítania, amelyekre a hazai lakosság igényt tart, eh-

hez viszont megfelelő minőségű, maximálisan megbízható,  megfelelő ter-

melési feltételekkel előállított alapanyagok, és egyéb összetevők szüksége-

sek. Vagyis, az  agrártermelésnek is ezeket a megváltozott  fogyasztói igé-

nyeket kell kiszolgálnia.
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2.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1.  Az egészség fogalma
A szervezetünk egészséges állapota sokak állítása szerint azt jelenti, 

hogy nem vagyunk betegek. Árnyaltabb fogalmazásban viszont azt, hogy a 

szervezetünk „még nem beteg”. A WHO alapító okirata szerint „az egészség 

a teljes fizikai, társas és mentális jóllét állapota, nem csupán valamely be-

tegség vagy egészségkárosodás, illetve rokkantság hiánya”. E definíció fel-

ismeri, hogy az  egészség a mindennapi élet erőforrása, és a fizikai állapot 

mellett  hangsúlyozza  a  társas-,  és  a  személyes  tényezők  jelentőségét  is 

(Szakmai koncepció, 2008).

Az  egészségfejlesztés  szemléletének  szempontjából  az  OTTAWAI 

CHARTA (1986) alapelveit tartom a legmeghatározóbbnak, hiszen a WHO 

hivatalosan itt hirdette meg először az Egészségfejlesztési Programot (He-

alth Promotion Program), amely rögzítette, hogy az egészség egy változás-

ban lévő folyamat, amely a külső és a belső környezet közötti egyensúlyi ál-

lapotra törekszik, és befolyásolható mind pozitív, mind negatív irányba.

2.2.  Az életmód és a környezet hatása az egészségre
Az egészségünk megőrzésének alappillérei elsősorban az életmódunk-

ban keresendő. A WHO állásfoglalása szerint, az idő előtti halálozás „elő-

mozdítói” 43%-ban az életmód, 23%-ban a környezet, 25%-ban a genetikai 

adottságok, míg csupán 11%-ban az egészségügyi ellátás (WHO 2001).

A szervezetünk egészséges működésének megőrzése érdekében azon-

ban a fentieken túl, többfajta tényezővel is számolnunk kell (1. ábra).
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A mindennapi  tevékenységünk,  vagy az,  hogy milyen  munkát  vég-

zünk (szellemi, fizikai) alapvetően kihat az egészségünkre. Mivel az ember 

társas lény, tevékenységeinket leginkább társas környezetben végezzük, te-

hát  nem mindegy  az  sem,  hogy  kik  vesznek  bennünket  körül  (betegek, 

egészségesek, pozitív, vagy negatív beállítódásúak).

Egészségünk meghatározói a génállományunk, a lelki egészségünk, a 

képzettségünk, és a környezetünkhöz viszonyuló magatartásformáink (túl-

zott stressz, az emberekkel való kapcsolataink, a megfelelő, vagy kevésbé 

támogató környezet).

Egyénileg bármennyire is megteszünk mindent az egészségünk meg-

őrzése érdekében, nem vonatkoztathatunk el az aktuális környezetünktől. A 

gazdasági környezet (anyagi helyzetünk, piaci helyzet), a fizikai környeze-

tünk (lakó és munkahelyi környezetünk), a társas környezet (család, ismerő-

sök), a kulturális környezet (értékek, ismereteink), mind-mind befolyásolják 

az egészségünk megőrzését, vagy fejlesztését.

Az egészségügyi ellátás színvonala, ezen belül a háziorvosunkkal való 

kapcsolatunk, a prevencióban és a gyógyításban is egyaránt döntő mértékű.

Végül, de nem utolsósorban, a politikai környezet az, amely az előbbi-

ekben felsoroltaknak fontos meghatározója. A „hétköznapi” szabadság ezen 

a területen is döntő fontosságú.

Mindezeken túl a szervezetünk életben tartásához, az energia pótlásá-

hoz, szükségünk van megfelelő táplálkozásra (fontos az élelmiszereink táp-

értéke, biztonsága, mennyisége).
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Minden  élőlény  folyamatos  mozgásban  van.  Ezért  elengedhetetlen 

számunkra is a testmozgás, amelyet mindig az alkatunkhoz kell megválasz-

tanunk, akkor szolgálja leginkább az egészségünk megőrzését.

1. ábra: Az egészségre ható tényezők

Forrás: Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000

Az egészséget befolyásoló életmód elemek, közül a rendszeres test-

edzés, a táplálkozás, mint védő-, vagy rizikó faktor nagy jelentőséggel bír, 

ugyanis tudományosan bizonyított, hogy a táplálkozással összefüggő beteg-

ségek jelentős része megelőzhető lenne az egészséges táplálkozással  és a 

megfelelő  testmozgással.  Egy,  Európa  Bizottság  számára  készült  jelentés 

szerint, Európában napjainkban a 65 évesnél fiatalabbak szív-, és érrendsze-

ri halálozásának, több mint harmada, a táplálkozással van összefüggésben, 
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és a helyes  étrend követésével  a daganatos betegségek akár 30–40%-a is 

megelőzhető lenne (WHO, 2001).

Az  egészséges  táplálkozással  növelhető  a  betegségmentesen  töltött 

évek száma, megelőzhető a már említett betegségek egy része, és az azzal 

kapcsolatos,  az  egyénre  és  a  társadalomra  nehezedő  teher  is  jelentősen 

csökkenthető  lenne.  Alátámasztja  mindezt,  hogy  az  egészséges 

táplálkozással jellemezhető mediterrán országokban, ahol magas a rizs-, a 

zöldség-,  gyümölcs-,  és  halfogyasztás,  a  szív-,  és  érrendszeri,  valamint  a 

daganatos betegségekből  származó halálozás csak fele-, harmada,  a többi 

európai országban tapasztalható halálozásnak.

2.3.  A magyar férfiak egészségi állapota uniós összehasonlí-
tásban
Ha az  EU országaiban  a  születéskor  várható  átlagos  élettartamokat 

összehasonlítjuk, a magyar lakosság életkilátásai igen kedvezőtlenek. A ma-

gyar férfiak várható átlagos élettartama például az újonnan csatlakozott tíz 

ország közül a 7. helyen áll (2. ábra). A férfiak az EU-15 országaiban 2004-

ben 76,4 évre; az EU-10 országaiban 70,1 évre számíthattak. Markánsan lát-

szik a kelet-nyugat törésvonal. Legmagasabb a várható életkor Svédország-

ban és a mediterrán országokban, a legalacsonyabb pedig a balti országok-

ban. 2050-ig viszont már javulás és kiegyenlítődő trendek várhatók. Becslé-

sek szerint 2050-ig a várható élettartam mindkét nem esetében kitolódik, je-

lentősebben a férfiak javára. Akkor Magyarországon a nők 83,4, évre, a fér-

fiak 78,1 életévre számíthatnak.(EUROSTAT, 2004)

A halálozási adatok önmagukban azonban nem elegendőek a lakosság 

egészségi állapotának megfelelő elemzéséhez. További információk szüksé-

gesek a különféle egészségi problémákról, és megbetegedésekről.
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Forrás: Eurostat 2004

2.4.  Az egészségtudatos táplálkozás kialakítása
Az  egészség  megtartása  és  megőrzése  tudatos  tevékenység 

eredménye,  amelyet  többek  között  a  megfelelő  étrend  követésével,  a 

rendszeres  testedzéssel,  valamint  a  dohányzás  és  alkoholfogyasztás 

visszafogásával érhetünk el. Az egészségtudatos magatartás, azon belül az 

egészségtudatos  táplálkozás  kialakítására  irányuló  törekvések  csak  ott 

hatékonyak,  ahol  a  megcélzott  lakosságcsoport  értékként  fogadja  el  az 

egészséget,  és  a  gyakorlati  kivitelezésében  is  szerepet  vállal. Tudatos 

táplálkozással  érhetjük  csak  el,  hogy azokat  a  táplálékokat  válasszuk ki, 

amelyek  elfogyasztásával  biztosíthatjuk a jó  erőnlétünket,  és  a  megfelelő 

közérzetünket (SZENYÁN, 2007). Ennek megvalósításához a probléma ott 

kezdődik, hogy a lakosságot nem mindig érik el a tudományos vizsgálatok 

eredményei. Az is előfordul, hogy
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• elérik, de nem értik, vagy

•  érteni vélik, de félreértik, vagy

•  értik, de nem győzték meg, illetve

•  értik, meggyőzték, de mégsem követik.

Ez a megállapítás alátámasztja azt a nézetet, hogy az egészséges élet-

mód fejlesztésére  irányuló  programokat  cél,  nem,  kor és egyéb ismérvek 

mentén kell specializálni.

2.5.  A táplálkozási ajánlások változásai
Az utóbbi néhány évben Európában, s így hazánkban is, a táplálkozási 

tanácsok és ajánlások rendkívül sokat változtak.  Ez elsősorban annak kö-

szönhető, hogy a `90-es években a táplálkozástudományban szerteágazó és 

átfogó vizsgálatok történtek (www.cie.hu).

A változásokat jól mutatja, hogy kialakult egy modernebb szemlélet, 

amelyet az ENSZ keretében működő WHO és a Nemzetközi Élelmezésügyi 

Szervezet (FAO) közölt 1996-ban. A vizsgálat - sok egyéb mellett - gyakor-

lati megközelítésképpen hangsúlyozta, hogy a táplálkozási ajánlásoknak és 

javaslatoknak  mindenekelőtt  a  minőségen  kell  alapulniuk.  A  mennyiségi 

szemléletet lassan felváltja tehát az a fajta megközelítés, amely már a táplál-

kozás minőségére helyezi a hangsúlyt (RODLER és mtsai, 2005).

Ez az 1996-os jelentés még védelmezte azt az általános egészségügyi 

és táplálkozástudományi  szemléletet,  miszerint azok a kísérletek, amelyek 

arra irányultak, hogy az emberek étkezési vagy diétázási szokásait megvál-

toztassák a lakosság bizonyos köreiben vagy csoportjaiban, csak akkor jö-

hetnek szóba, ha már kialakult, és általánosan elfogadottá vált egy jól körül-
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írható és egységes, a táplálkozással kapcsolatos népegészségügyi álláspont. 

Azaz, az egyes országoknak közegészségügyi, népegészségügyi szempont-

ból kell (kellene) megközelíteniük a helyes táplálkozás kérdését, és nem pe-

dig úgy, hogy megpróbálják befolyásolni egy bizonyos társadalmi csoport 

étkezését, még mielőtt egyáltalán vizsgálnák azt, hogy valójában milyen is 

az egészségük.

A táplálkozástudományban a legújabb trendek sokkal inkább a pozitív 

megközelítését adják az egész témának, és ma már nem arról szólnak, hogy 

egyik étel hasznos, a másik pedig káros az egészségre. Régebben ugyanis e 

szemléletmód sokszor negatív üzeneteket fogalmazott meg az emberek szá-

mára, és ezáltal „bűnös érzést”, lelkiismeret-furdalást keltett bennük. Ma-

napság ezt az attitűdöt már elvetik.

A legfrissebb amerikai és a nyugat-európai étkezési ajánlások határo-

zottan megállapítják, hogy az összes étel,  amit  elfogyasztunk, beleillik az 

egészséges életstílusba. A tanácsok napjainkban már nem arra irányulnak, 

hogy bizonyos ételeket ne együnk, vagy bizonyos meghatározott élelmiszer-

fajtákat vessünk el, hanem azt igyekeznek tudatosítani, hogy az ételek ízei – 

vagy az,  hogy mit  szeretünk  enni  –  igenis  lényeges  dolgok.  Az étkezés 

nem csupán egy mindennapos vegetatív funkció, hanem szocializációs szin-

ten is fontos az embereknek.

Tehát  semmiféle  ételt  nem kell  elvetnünk,  de  ügyelnünk  kell  arra, 

hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk azokat, és még inkább, hogy milyen 

minőségben. Ezek mellett szinte valamennyi táplálkozással kapcsolatos ku-

tatás  hangsúlyosan felhívja  a figyelmet  arra,  hogy a  korszerű táplálkozás 

mellett  rendkívül  fontos  az  egészséges  életmód,  a  rendszeres  testedzés 

(www.cie.hu).
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2.6.  Tanácsok a fogyasztóknak – tápanyagcélok
A táplálkozási ajánlások változásait,  átértékelődéseit a szénhidrátok-

kal kapcsolatos álláspont változása nagyon jól illusztrálja. Bő tizenöt eszten-

dővel ezelőtt, az 1980-as évek közepe táján szerte a világon, s így természe-

tesen hazánkban is, a helyes táplálkozással kapcsolatos ajánlásokban a szén-

hidrátfogyasztás erőteljes visszafogását javasolták.

A 2003-as táplálkozási ajánlások már azt tanácsolták az embereknek, 

hogy a szénhidrát a napi teljes energiabevitelben legfeljebb 55-57-energia 

százalékot tegyen ki. Ez a javaslat arra a hitre alapozódott, hogy a szénhid-

rát jelentősebb mennyiségű bevitele okozhatja az elhízást,  illetve magát a 

cukorbetegséget. Az elmúlt esztendőkben a táplálkozástudomány újabb ku-

tatásai  fényt  derítettek  azokra  a  tényekre,  hogy nem a szénhidrát  bevitel 

okozza a cukorbetegséget, hanem az elhízás. A betegség kialakulása függ az 

energiabevitel nagyságától, a mozgásszegény életmódtól, mert lassul a be-

vitt energiamennyiség felhasználása, elégetése.

A legtöbb európai országban, ahol napvilágot láttak az új táplálkozási 

ajánlások, a lakosságnak a szénhidrátokkal kapcsolatos ismeretei sokat vál-

toztak. A legjobb példa erre egy nagyobb összefoglaló vizsgálatból szárma-

zik. Ezt Ausztria, Németország és Svájc táplálkozástudományi kutatóhelyei 

és szervezetei végezték 2000-ben.

Ezek az országonkénti összefoglaló vizsgálatok már nem javasolják li-

mit meghatározását, hogy mennyi szénhidrátot vigyünk be a szervezetünk-

be, hanem inkább azt tanácsolják, hogy a szénhidrátok közül minél több tel-

jes őrlésű gabonafélét fogyasszunk.
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Mindazonáltal még mindig akad zavarodottság és bizonytalanság a je-

lenben is arról, hogy mi is a megfelelő álláspont a szénhidrátfogyasztással 

kapcsolatban. Némely országban számszerű mennyiséget adnak meg, igaz 

ők csakis egy bizonyos népességcsoportnak, kor vagy egészségi állapot sze-

rint. Tehát a szakemberek sem értenek egyet teljes mértékben ebben a témá-

ban.

Az ajánlások (1. táblázat) az összes zsír, a telített zsírok (SFA), a ko-

leszterin, a hozzáadott cukor, a só bevitelének jelentős csökkentését, a telí-

tetlen zsírok (többszörösen, valamint egyszer telítetlen zsírsavak – PUFA, 

MUFA) bevitelének a növelését, ezen belül a többszörösen telítetlen hosszú 

láncú n-3 (w-3) zsírsavak, továbbá az élelmi rostok bevitelének jelentős nö-

velését szorgalmazzák. A transz-zsírsavak (TFA) bevitelének szigorú korlá-

tozásával nincs gond Magyarországon, mert a legfőbb forrás, a margarinok 

már 1998 óta legfeljebb 1% TFA-t tartalmaznak (RODLER, 2005).

Az európai táplálkozási ajánlások szerint a napi élelmiszer-fogyasztás-

ban az összes szénhidrátnak 55-57 energiaszázalékot kell képviselnie, s eb-

ből 10% körüli mennyiség legyen a hozzáadott cukor. A zsír és olaj az ösz-

szes energiatartalom 30%-a alatt  maradjon, a fehérjetartalom pedig 10-15 

energiaszázalék legyen (www.cie.hu).

Érdemes megjegyezni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a cu-

korbetegek  étrendjének  szénhidrátokban  gazdagnak  kell  lennie.  Persze  a 

szénhidrátgazdagság nem a fehér lisztből készült tésztafélék és kenyér fo-

gyasztásának a bőségét jelenti, hanem mindenekelőtt a rostos gabonatermé-

keket, a barna rizst, a teljes őrlésű pékárukat, a zöldségeket és a gyümölcsö-

ket.
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1. táblázat: Tápanyagcélok

Tápanyagok Célok Tápanyagok Célok
Összes zsír 15–30 en% Koleszterin < 300 mg/nap

SFA < 10 en%
Összes 

szénhidrát 55–57 en%

PUFA 6–10 en%
Hozzáadott 

cukor < 10 en%

n-6 PUFA 5–8 en% Fehérje 10–15 en%
n-3 PUFA 1-2 en% Konyhasó (Na) < 5 g (< 2 g)/ nap

TFA < 1 en%
Zöldség, 
gyümölcs > 400 g/nap

MUFA
Összes- 

(SFA+PUFA) ÉR/NSP 
Zöldség + teljes 
őrlésű gabona 

bőséges 
fogyasztása

Forrás:  WHO/FAO:  Diet,  Nutrition  and  the  Prevention  of  Chronic 
Diseases, 2003

A tápanyagcélok ún. populációs átlagos tápanyag-beviteli  ajánlások, 

amelyek  megtartása  bizonyítottan  csökkenti  a  betegségek  kialakulásának 

kockázatát. A szakemberek ezeknek a populációs tápanyagcéloknak a segít-

ségével határozzák meg a lakosság számára ajánlott optimális energia-, és 

tápanyagbevitelt. Ha az élelmiszer-termelés szakemberei figyelembe veszik 

az ajánlásokat, akkor a kedvező összetételű élelmiszerek kellő számban és 

arányban lesznek megtalálhatóak a kereskedelemben, és ezáltal könnyebben 

valósul meg az egészséges táplálkozás.  A közétkeztetés is ezen ajánlások 

szellemében alakítja ki az egészséges táplálkozásba beilleszthető ételek kí-

nálatát.  A  legutóbbi  populációs  tápanyagcélok  2003  májusában  jelentek 

meg, több tucat kiemelkedő szakember együttműködésének köszönhetően.
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A populációs tápanyagcélok az egyén számára nem érthetők és nem 

használhatók, ezért az egyes országok szakértői az irányelveket a lakosság 

számára „lefordítják” ún. élelmiszercélokra, más szóval táplálkozási ajánlá-

sokra. Legtöbb országban az üzenetek illusztrált formában kerülnek terjesz-

tésre, például piramis (USA), szivárvány (Kanada), pagoda (Kína), tányér 

(Mexikó). Magyarországon a ház ábrájának segítségével kerültek bemuta-

tásra az egészséges táplálkozás élelmiszercéljai (3. ábra).

3. ábra: Az Egészséges Táplálkozás Háza
Forrás: RODLER (2004) Táplálkozási ajánlások a felnőtt  magyarországi  
lakosság számára

Az egészséges táplálkozás háza leginkább a gabonafélékre épül. A ga-

bonafélék és a belőlük készült  ételek jelentős energiaforrások a szervezet 

számára. A szénhidráttartalmuk lassan szívódik fel, ezért hosszú távon szol-

gáltat  energiát  a  szervezetünk  számára.  A  fehérje,  B-vitamin  és  ásványi 

anyag tartalma a szervezet szükségletét részben kielégíti, viszont zsírtartal-

ma nem számottevő. Jelentős élelmi rost tartalma számos betegség megelő-
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zésében bizonyítást nyert. A-vitamin tartalma viszont csak a teljes őrlésű ga-

bonának jelentős. A finomítás során az A-vitamin tartalmának akár az 50%-

át is elveszítheti.

A zöldség-, és főzelékfélék, valamint a gyümölcsök alkotják az oldal-

falakat és a tető húsokból és húskészítményekből, valamint tejből és tejter-

mékekből áll. Ezekből az élelmiszer-csoportokból naponta többször is kell 

fogyasztani. Azok a táplálékok, amelyek zsiradékban és cukorban gazdagok, 

nem szerepelnek a mindennapi táplálkozás házának szerkezetében,  ezeket 

inkább hetente, vagy ritkábban célszerű fogyasztani.

A korábbiaknál naprakészebb, továbbfejlesztett  táplálkozási  piramist 

állítottak össze a Harvard Egyetem Közegészségügyi Intézetének kutatói (4. 

ábra).

A táplálkozási piramis egyszerű és átlátható gyakorlati útmutatást ad 

arra vonatkozóan, hogyan tudunk mi magunk is egészséges étrendet összeál-

lítani. Ennek alapja a napi mozgás mennyiségének és a testtömegindexnek 

(BMI) a figyelemmel kísérése. Az étrendünkben nagyobb súllyal kell szere-

pelniük a piramis alján elhelyezkedő élelmiszereknek (teljes őrlésű gabonák, 

zöldségek, gyümölcsök, egészséges zsiradékok), mint azoknak az élelmisze-

reknek, amelyek a piramis csúcsa felé találhatóak (ezek közé tartoznak pél-

dául a vörös húsok, illetve a cukrozott és sózott nassolni valók).

A piramis fontos jellemzője, hogy a hangsúlyt az ételek minőségére 

helyezi, és nem a mennyiségükre. A szakértők nem javasolnak olyan étel-

adagokat, amelyek személyenként eltérőek lehetnek.

Szembetűnő  különbség  a  korábbi  ajánlásokkal  szemben,  hogy  az 

újabb kutatások alapján hangsúlyozzák az egészséges zsiradékok fontossá-
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gát, valamint felhívják a figyelmet a mozgásra, - mint megkerülhetetlen té-

nyezőre, - és a testsúly egyensúlyban tartására.

4. ábra: A helyes táplálkozás piramisa
Forrás:www.thenutritionsource.org

2.7.  Az egészségmonitorozó rendszerek jelentősége
A fejlett országokban nagy múltja van az egészségmonitorozó rend-

szereknek, amelyek a lakosság egészségi állapotára és annak meghatározó 

tényezőire irányuló folyamatos és rendszeres adatgyűjtést,  elemzést,  értel-

mezést és információszolgáltatást jelentenek (VOKÓ és mtsai 1999).

A lakosság egészségében bekövetkező változások észlelése fontos az 

egészségügyi szolgáltatások értékelésében, tervezésében, valamint az egész-
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ségpolitikai döntések megalapozásában. Az egészségfelmérések az egész la-

kosságra kiterjedő, másképp nem begyűjthető, nélkülözhetetlen információ-

kat  biztosítanak.  Felmérik  a  népegészségügyi  szempontból  legjelentősebb 

egészségproblémákat, nyomon követik azok változásait, földrajzi elterjedé-

süket, valamint a különböző társadalmi csoportokban való megjelenésüket. 

Lehetővé teszik az egészségproblémákkal kapcsolatban álló legfontosabb fi-

zikai, pszichológiai és társadalmi környezeti tényezők megismerését. Meny-

nyiségi  és  minőségi  adatokat  szolgáltatnak  az  igénybe  vett  egészségügyi 

erőforrásokról, és az egyéni, illetve a családok egészségügyi kiadásairól. Az 

így szerzett ismeretek segítenek megérteni, és ezáltal megszüntetni a lakos-

ság kedvezőtlen egészségi állapotát (BOROS J, és mtsai 2002).

Magyarországon az elmúlt húsz évben több olyan táplálkozási vizsgá-

lat is készült, amelyek a táplálkozás és az életmód összefüggéseit elemezték. 

A vizsgálati módszerek és tematikák egymással közel azonosak voltak.

1985–1988 között zajlott le az Első Magyarországi Reprezentatív Táp-

lálkozási  Vizsgálat,  majd  ezt  követte  a  kilencvenes  évek  első  felében,  - 

1992-1994 között - a második lakossági táplálkozási vizsgálat, 1997-ben a 

Szívbarát program helyzetfelmérése, majd 2000-ben és 2003-ban az Orszá-

gos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF). A 1992–1994-es vizsgálat kivéte-

lével mindegyik felmérés a 19 évesnél idősebb felnőtt lakosság körében or-

szágos szinten és reprezentatív módon történt (KOVÁCS, 2006).

A 2000. évi OLEF célkitűzése a rendszeresen ismétlődő egészségfel-

mérések hazai bevezetése volt,  amely újfajta egészség-koncepcióra alapo-

zott, és közvetlenül hasznosítható eredményekre törekedett. A kérdőíves fel-

mérések nemcsak a betegségekről, hanem az egészséget döntően meghatáro-
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zó társadalmi, gazdasági tényezőkről, és az életmódról is szolgáltattak infor-

mációkat.

A 2003. évi felmérés, a táplálkozási vizsgálat mellett, egyéb adatfelvé-

teli módszerekkel is bővült, amelyek a lakosság tényleges energia- és táp-

anyagbevitelét mutatták. Ezen adatokból megállapítható az egyes kockázati 

tényezőknek a hiánya, vagy jelenléte, csökkenése vagy növekedése.

Sajnos  2003  óta  nem  folytatódott  ez  az  országos  reprezentatív 

vizsgálat,  pedig  az  egységes  rendszerű  lakossági  táplálkozási  vizsgálatok 

időközönkénti elvégzése, a Népegészségügyi program nyomon követésében, 

értékelésében,  a  táplálkozás  változásainak  a  monitorozásában  hathatós 

segítséget nyújthatna.

Az emberek egészségének megóvása, fejlesztése és életminőségének 

javítása – összhangban a nemzetközi törekvésekkel és a szakmai irányelvek-

kel – hazánkban is nagyon határozottan megjelenik. A Nemzeti Népegész-

ségügyi  Program (2003), az Új Magyarország Fejlesztési  Terv (2006), az 

Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (2006), az Egészséges Társada-

lom Komplex Programja (2006), a „Közös kincsünk a gyermek” – Nemzeti 

Csecsemő-, és Gyermek-egészségügyi Program (2005), a Nemzeti Rákelle-

nes Program (2006), illetve a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésé-

nek és Gyógyításának Nemzeti Programja (2006), az egészségmegőrzés és 

az egészségfejlesztés hazai mérföldkövei.

2.8.  A táplálkozási tényezők elemzésének forrásai
Ahhoz, hogy felmérjük, hogy az életmód hatásain belül a magyar la-

kosság táplálkozásában milyen mértékű preventív, illetve kockázati ténye-

zők vannak jelen, több forrás is rendelkezésünkre áll. Többek között a Köz-
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ponti Statisztikai Hivatal (KSH) által összeállított, és évente megjelentetett 

Élelmiszermérlegek, a Hungária Piackutató Intézet (GfK) felmérései, az el-

múlt  évek magyarországi  táplálkozási  vizsgálatai,  valamint  az  élelmiszer-

vásárlási statisztikai adatok.

Az Élelmiszermérlegek összeállítása lehetővé teszi,  hogy az élelmi-

szer-kínálatból, „élelmiszer beszerezhetőségből” számított adatokat és ten-

denciákat megállapítsuk, és nyomon kövessük a lakosság érdeklődését, illet-

ve annak változását egy-egy élelmiszercsoport iránt.

A táplálkozási vizsgálatok a lakosság, illetve lakosságcsoportok tény-

leges energia- és tápanyag bevitelét mutatják, amelyből  megállapítható az 

egyes kockázati tényezők jelenléte, vagy azok csökkenése, illetve növekedé-

se (ZAJKÁS, 2004).

A statisztikai adatok értékeléséhez is több forrásra lehet támaszkodni, 

mint pl. a „Táplálkozási ajánlások a felnőtt magyarországi lakosság számá-

ra”  című  kiadványra  (RODLER,  2004),  a  WHO tápanyagcéljaira,  amely 

élelmiszer csoportok szerint rangsorolja a fogyasztható ételek mennyiségét 

és minőségét.

2.9.  A hazai fogyasztók táplálkozásának változásai
Hazánkban az elmúlt években az egészséges életmód és a helyes táp-

lálkozás szerepének felértékelődése figyelhető meg (FÜLÖP és SZAKÁLY 

Z. 2008., SZAKÁLY Z. 2006). Ennek köszönhetően kezdenek egyre széle-

sebb körben ismertté válni, a funkcionális élelmiszerek és azok jótékony ha-

tásai az egészségre (SZAKÁLY S. 2001).
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A nyugati táplálkozási ajánlások mintájára elindult hazánkban is a tu-

datos táplálkozásra való törekvés. A GfK Piackutató Intézet adatai szerint 

(2009), - sajnos - ez még mindig csak a lakosság 12 százalékát érinti.

Az elmúlt közel 20 évben folyamatosan formálódtak, alakultak a hazai 

étkezési szokások. Az ezredforduló után pedig jelentős változáson ment ke-

resztül a hazai élelmiszer fogyasztás. Az elmúlt évek változásai hozzájárul-

tak  a  2008  utolsó  negyedévében  elkezdődött  gazdasági  világválsághoz, 

amely a magyar háztartások étkezési szokásaiban is szintén érezteti hatását.

Az elmúlt közel húsz év hazai élelmiszer-fogyasztásának vizsgálata-

kor, a kutatók, többek között (PANYOR, 2007) is, az 1989-es évet veszik 

bázisévnek, mert az említett időszakban abban az évben volt a fogyasztás 

mennyisége a legmagasabb.

A  hazai  élelmiszer-fogyasztás  szerkezetét  elemezve  elmondhatjuk, 

hogy a  rendszerváltozás  óta  szinte  minden  jelentős  élelmiszercsoport  fo-

gyasztási mennyisége jelentősen visszaesett, vagy stagnál (2. táblázat).

A cereáliák iránti kereslet általában csökkent, de a péksütemények fo-

gyasztása valamelyest nőtt. A húsfélék fogyasztása összességében csökkent, 

de a termékkörön belül nőtt a juh, a kecske és a nyúlhús, valamint a szalámi 

és a sonka fogyasztás.

A vizsgált időszakban a legnagyobb visszaesés a tej-, és a tejtermékek 

piacán történt. Úgy tűnik egyedül a joghurtfogyasztás élte túl a válságot. A 

tojás fogyasztása is több, mint 50%-kal esett vissza.

Az üdvözölhető, hogy általában a zsiradékok, azon belül is az állati 

zsír, valamint a cukor és a szénsavas üdítők fogyasztása csökkent, sajnálatos 
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azonban, hogy jelentős visszaesés tapasztalható a zöldség-, és gyümölcs fo-

gyasztásban is.

Mérhetően nőtt a gyümölcslevek iránti kereslet, és jelentősen nőtt az 

ásványvíz fogyasztás.

Mondhatni, hogy az utóbbi évtizedben stagnál a marha-, és a borjúhús, 

a hal és a sajt fogyasztás.

Természetesen  nem  állíthatjuk  egyértelműen,  hogy  a  visszaesés  a 

romló gazdasági helyzetre vezethető vissza, válasz lehet az is a kérdésre, 

hogy másra költjük a jövedelmünk azon részét,  amelyet  korábban élelmi-

szerre költöttünk.

A lisztből készült élelmiszerek közül a kenyér, amely még mindig tra-

dicionális élelmiszere a magyar  konyhának, az egészséges táplálkozást  fi-

gyelembe véve kedvező változáson ment keresztül az elmúlt években.

Barna kenyeret a kutatási eredmények alapján nagyobb arányban fo-

gyasztanak – az egészséges életmódot feltehetően inkább szem előtt tartó – 

a fővárosban élő, a 60 év alatti, a magasabb jövedelmű, és magasabb iskolai 

végzettségű nők (5. ábra). Viszont soha nem fogyasztanak barna kenyeret az 

általános iskolai végzettségű, községekben élő 60 év feletti férfiak.
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2. táblázat: A hazai élelmiszer-fogyasztás 1990-2007 között (fő/kg/év)

1989 1990 2000 2002 2004 2005 2006 2007
Kenyér - - - 62,7 53,7 50,3 47,9 46,1
Péksütemény - - - 10,0 10,1 10,3 10,5 10,6
Egyéb cereáliák - - - 32,8 31,9 31,8 31,5 31,3
Cereáliák 
összesen 112,2 110,3 93,7 105,5 95,7 92,4 89,9 88,0

Marhahús és 
borjúhús - - - 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1

Sertéshús - - - 17,2 16,2 17,0 17,0 16,8
Baromfihús - - - 21,4 18,4 19,0 18,4 17,7
Juh, kecske, nyúl, - - - 2,5 2,9 3,1 3,1 3,4
Szalámi, sonka - - - 6,0 6,3 6,4 6,4 6,6
Egyéb hentesáru - - - 12,6 12,0 12,0 11,9 11,8
Húsfélék összesen 78,2 73,1 70,2 60,7 57,0 58,5 57,0 57,3
Hal, halkonzerv 2,8 2,7 3,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7
Tej liter - - - 66,4 61,8 60,5 58,6 56,9
Joghurt, kefir, 
tejföl - - - 9,9 11,7 11,7 12,1 12,6

Sajt, túró - - - 4,9 5,6 5,7 5,8 5,7
Tejtermék 
összesen 189,6 169,7 160,6 81,2 79,1 77,9 76,5 75,2

Tojás (db/év) 321 389 281 195 169 175 167 162,5

Vaj, margarin - 2,6 3,0 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2
Étolaj - 11,8 18,0 9,8 9,7 9,8 10,0 9,7
Állati zsiradék 28,7 24,2 18,0 7,3 4,4 4,1 4,3 3,4
Zsiradékok 
összesen 39,2 38,6 39,0 21,5 18,5 18,2 18,5 17,3

Zöldség-gyümölcs 159,6 216,4 208,7 144,3 134,7 130,3 121,8 130,0
Cukor 40,9 38,2 33,2 38,2 32,9 32,6 32,8 32,9
Ásványvíz liter - - - - 38,3 43,6 52,3 59,1
Szénsavas üdítők - - - - 34,3 31,9 32,1 31,9
Gyümölcslevek - - - - 15,2 14,2 15,1 15,4
Bor 22,8 27,7 28,3 7,9 6,0 6,5 5,6 5,2

Forrás: KSH Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás 1997, 2007
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5. ábra: Barna kenyér fogyasztási gyakorisága
Forrás:  OLEF  2003  Gyorsjelentés  a  törvényhozóknak.  Országos  Epi-
demiológiai Központ Kiadványa 2004

Ennek ellenére 2005-ben a lakosságnak már több mint fele – 58 száza-

léka – fogyasztott különösen szívesen barna kenyeret (6. ábra).
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6. ábra: A barna kenyeret különösen szívesen fogyasztók aránya 
százalékban, 1989–2005

Forrás: GfK Hungária – Étkezési szokások 2005
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A  GfK  étkezési  szokásokat  vizsgáló  tanulmányának  adatai  szerint 

1989-ben a magyar lakosok saját bevallásuk szerint hetente 6 alkalommal 

fogyasztottak fehér, és egyszer barna kenyeret (7. ábra). Az ezt követő évek 

során ez az arány viszont egyértelműen a barna kenyér irányába tolódott el. 

s a fogyasztás is egyre gyakoribb lett (heti 1,2 alkalomról indulva 2005-ben 

már kétszer akkora, 2,4 a gyakoriság), miközben a fehér kenyér némiképp 

veszített kedveltségéből (fogyasztási gyakorisága az 1989-es heti 6,1 alka-

lomról 4,6 alkalomra esett vissza. 2005-től ismét teret nyert a fehér kenyér 

fogyasztása.  2009-re  a  barna  kenyeret  már  csak heti  1,6  alkalommal  fo-

gyasztják.  A GfK Hungária legfrissebb, étkezési szokásokat felmérő tanul-

mányának adatai jól tükrözik a jelenlegi helyzetet, a gazdasági válság hatá-

sait, a korábbiakhoz képest átalakuló fogyasztói trendeket.

7. ábra: Fehér és barna kenyér fogyasztási gyakorisága hetente 1989-
2009 (%).

Forrás. Forrás: GfK Hungária, Étkezési szokások 2009
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A GfK Hungária Piackutató Intézet  „ Étkezési  szokások felmérése” 

szerint, a müzlik és a gabonapelyhek 1997 óta folyamatosan egyre kedvel-

tebbé váltak a magyarok körében, igaz a kutatás nem tért ki azok minőségi 

összetételére, pl. a hozzáadott cukortartalomra (8. ábra). Az egészséges táp-

lálkozásban, és a prevencióban elengedhetetlennek tartott,  rostanyagokban 

gazdag gabonafélék, különösen a hölgyek, a fiatalok – 15-29 éves korosz-

tály – és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében hódít. Míg a férfiak 

esetében 20 százalék alatti a müzlit, gabonapelyhet legalább hetente egyszer 

fogyasztók aránya, addig a nőknél ez az arány közel 30 százalék. A 15-19 

évesek közül tízből egy naponta, vagy majdnem minden nap fogyaszt ilyen 

terméket, s a felsőfokú végzettségűek körében is közel ennyi a müzlit, gabo-

napelyhet közel napi rendszerességgel fogyasztók aránya (GfK, 2006).

8. ábra: A müzlik és gabonapelyhek kedveltségének és  fogyasztási 
gyakoriságának alakulása Magyarországon, százalékban, 
1997–2005.

Forrás: GfK Hungária – Étkezési szokások 2006
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A gabonafélék közül a teljes őrlésű lisztből készült, illetve a teljes ga-

bonamagot is tartalmazó termékek (gabonapelyhek) csökkentik az elhízás, a 

2-es típusú diabetes, a szív-, és érrendszeri betegségek kialakulásának koc-

kázatát. Magyarországon ennek ellenére a 2005-ben vásárolt mennyiség, a 

második legkisebb volt Európában, az Európai Uniós (115/kg/fő/év) átlag 

alatti értékkel (9. ábra). Nincs adat arra, hogy a szív-, és érrendszeri, a dia-

bétesz és a daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésében szere-

pet játszó teljes őrlésű gabonák vásárlása, milyen arányban van jelen, de fé-

lő, hogy csak töredéke az eladott mennyiségnek, tehát a lakosságnak csak 

kis részében érvényesülhet kockázatcsökkentő hatása (ZAJKÁS, 2004).

9. ábra: A gabonafélék vásárlása néhány európai országban (kg/fő/év)
Forrás: KSH Élelmiszermérlegek 2005

2.10. A gabonafélék jelentősége az egészségmegőrzésben
A táplálkozás lehet rizikófaktor (helytelen étkezés), de lehet védőfak-

tor  is  (egészséges  táplálkozás).  A táplálkozás-epidemiológia  a  különböző 

megbetegedések táplálkozási összefüggéseit vizsgálva feltárt bizonyos tör-

vényszerűségeket.  Ezen  ismeretek  fényében,  napjainkban  a  táplálkozási 
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ajánlások pontosan meghatározzák az energia-bevitel mértékét, a tápanya-

gok helyes beviteli arányait.

A FAO–WHO szakértői összefoglalták,  valamint meggyőző és való-

színű bizonyítékokkal alá is támasztották,  a különböző étrendekkel össze-

függő idült betegségek, táplálkozást és életvitelt befolyásoló tényezőket (3. 

táblázat).

Meggyőző  bizonyítéknak  tekinthető,  az  alapos  és  megfontolt,  nagy 

populáción  végzett  epidemiológiai,  prospektív,  randomizált  tanulmányok 

eredményei, amelyeknek alapján, világosan sikerült kimutatni az összefüg-

gést a betegség, és a vizsgált tényező között. Az összefüggés biológiailag 

valószínű lehet.

Valószínű bizonyíték az, amikor  szintén az epidemiológiai  tanulmá-

nyok eredményeit veszik alapul, és olyan esetekről van szó, ahol a betegség 

és a vizsgált faktor között meglehetősen következetes összefüggést sikerült 

kimutatni,  de közben olyan  hiányosságokat  (pl.  rövid vizsgálati  idő,  nem 

adekvát minta) is észleltek, amelyek megakadályozzák a határozott végkö-

vetkeztetés levonását. A laboratóriumi eredmények rendszerint támogatók. 

A biológiai összefüggés ebben az esetben is valószínű lehet (SZŰCS 2003).

A  szakértők  olyan  stratégia  kidolgozását  ösztönzik,  amely  minden 

részletre kiterjed, tehát az összes idült betegséggel összefüggő rizikóténye-

zőt (pl.  étrend, fizikai aktivitás,  dohányzás) érinti.  A szakértői jelentés az 

egyes országokra jellemző helyi sajátosságok alapján, optimális összeállítás-

ban tartalmazza az ajánlásokat, figyelembe véve az adott ország törvényeit, 

a gazdasági adottságait, valamint a kormány, a szakminisztériumok (egész-

ségügyi, gazdasági, agrár), a civil szféra, a tudományos és kutatóintézetek 

összefogását, és azok közös munkájukat szorgalmazza (SZŰCS, 2003).
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3. táblázat: Betegségspecifikus faktorok összefoglalása

Szív- és érrendszeri betegségek
Bizonyíték Csökkenti a 

kockázatot
Nincs 
összefüggés

Növeli a 
kockázatot

Meggyőző rendszeres fizikai 
aktivitás, linolénsav, 
hal, halolajok (EPA, 
DHA)
zöldségek, gyümölcsök
kálium
kis, illetve mérsékelt 
alkoholfogyasztás 
(koronária betegségek)

E-vitamin 
szupplementáció

mirisztin és 
palmitinsav
transzzsírsavak
nagy 
nátriumbevitel
túlsúly
túlzott alkohol
fogyasztás
(stroke)

Valószínű α-linolén és oleinsav
poliszacharidok
teljes őrlésű 
gabonafélék
olajos magvak (natúr)
növényi szterolok, 
folsav

szterinsav koleszterin
nem szűrt, 
forrázott kávé

Túlsúly és elhízás
Bizonyíték Csökkenti a 

kockázatot
Nincs 
összefüggés

Növeli a 
kockázatot

Meggyőző rendszeres fizikai 
aktivitás
diétás rostokban 
gazdag étrend

ülő életmód, 
nagy 
energiadenzitású, 
mikro- 
tápanyagokban 
szegény étrend

Valószínű a gyermeket az 
egészséges táplálék 
választására ösztönző 
iskolai és otthoni 
környezet
szoptatás

nagy 
energiadenzitású 
élelmiszerek, 
gyors ételek erős 
népszerűsítése, 
cukros üdítők, 
gyümölcslevek 
gyakori 
fogyasztása

Forrás: WHO-FAO közös szakértői jelentés alapján, 2003
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2.10.1.  A gabonafélék szerepe a táplálkozásunkban

Megállapíthatjuk tehát, hogy a természetes gabonaszemek összetevőik 

révén hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez. Epidemiológiai adatokra és 

kutatásokra alapozva alakul az a tudományos magyarázat, amely megmutat-

ja,  hogy a  természetes  gabonaszemek rendszeres  fogyasztása  csökkenti  a 

szív-, és érrendszeri betegségek, számos daganatos megbetegedés, az elhízás 

és a túlsúly kockázatát, hozzájárul az egyes bélbetegségek, és a cukorbeteg-

ség  megelőzéséhez.  A természetes  gabonaszemek  rendszeres  fogyasztása 

egyenletesebb vércukorszintet  biztosít,  és így a 2-es típusú cukorbetegség 

kialakulásának a kockázata az arra hajlamos emberekben csökken (DOM-

JÁNNÉ, 2006).  Bár az epidemiológiai adatok értékelése nem mindig egy-

szerű – főleg az elfogyasztott gabonamennyiség számszerűsítése miatt -, a 

gabonaszemek és az egészségmegőrzés közötti kapcsolat bizonyított.

A gabonaszemeket  tartalmazó ételekben található,  biológiailag aktív 

anyagok közül soknak, pl. a zabban lévő Béta glukánnak, szerepe van az 

egészség megőrzésében, de hatásuk a betegségek megelőzésében eddig nem 

minden esetben ismert. A jövőbeli kutatások egyik fontos célja, felfedezni 

pontos szerepüket, és megtalálni a hatóanyagokat. Ez azért is fontos, hogy 

ennek megfelelően alakítsa az élelmiszeripar a gabonafélék feldolgozásának 

módját, ezzel is minimálisra csökkentve az elveszített hasznos hatóanyagok 

mennyiségét.

A gabonafélék fogyasztására vonatkozóan is vannak táplálkozási aján-

lások. Fontos, hogy teljes értékű gabonafélék alkossák az étrend alapját! A 

teljes értékű gabonaféle  elnevezéssel  jelöljük a gabonamagvak értékeinek 

megtartásával,  teljes őrlésű,  korpát  is  tartalmazó lisztből  készült,  növényi 

magvakkal kiegészített élelmiszereket, táplálékokat, valamint a hántolatlan, 
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barna rizst (RODLER, 2004). A gabonafélék és gabonaalapú termékek, az 

egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen alkotóelemei. A hazai táplálkozási 

ajánlások is hangsúlyozzák, hogy a gabonafélék fontos összetett szénhidrát- 

és élelmi rost forrásaink, vitaminokat (folsav, B1-, B2-, B6-vitamin-, panto-

ténsav, biotin és niacin), továbbá ásványi anyagokat (magnézium, kálium, 

réz-, cink, szelén) tartalmaznak (1. sz. melléklet).

A gabonaszemekben rengeteg  kémiai  vegyület  is  található  (antioxi-

dánsok, növényi  hormonok,  oligoszacharidok),  amelyek jótékony hatással 

vannak az egészségre. A gabonaszemekben található antioxidánsok többsé-

ge hasonló a gyümölcsben és a zöldségekben találhatókhoz, amíg néhányan 

közülük egyediek (MILLER, 2000a). Tartalmaznak az E-vitaminhoz hason-

ló természetes antioxidánsokat és nyomelemeket, illetve fenolsavat és fosz-

forsavat is.  A gabonaszemek antioxidánstartalma kevesebb ugyan,  mint a 

bogyós terméseké, de nagyobb, mint a legtöbb zöldségféléé vagy gyümölcsé 

(MILLER, 2000b).

Az oxidatív stresszről sok szó esik manapság.  Az oxidatív stressz a 

szervezet sejtjeiben a szabad gyökök hatására bekövetkező változás. A sza-

bad gyökök egyik  csoportjában olyan  oxigén atomok vannak, amelyeken 

egy szabad elektron kering. Ez igen reaktívvá teszi az atomcsoportot, amely 

képes olyan sérüléseket okozni a sejtekben, amely a sejt pusztulásához ve-

zet. A szervezet saját antioxidánsai (pl. E-vitamin) vagy a táplálékkal bevitt 

mesterséges antioxidánsok képesek megkötni a szabad gyököket, megvédve 

ezáltal a sejteket a sérüléstől.

Mivel a gabonafélékben az antioxidánsok nagy mennyiségben fordul-

nak elő, a  kiegyensúlyozott  étrendben fogyasztásuk rendszeresen, naponta 

ajánlott.  Ilyenek a teljes őrlésű lisztből készült barna, korpás, esetleg ma-
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gokkal dúsított kenyérfélék, pékáruk, a natúr gabonapelyhek, a teljes gabo-

naszemeket tartalmazó őrlemények, a müzlik, a zabkorpa, a hajdina, a köles, 

a barna rizs stb. A teljes értékű gabonafélék és termékeik táplálkozás-életta-

ni szempontból a zöldségfélék mellett a legfontosabb élelmi rost forrásaink 

(FEKETE és mtsai, 2005).

A gabonaalapú termékek és a gabonamagvak, a reggeli, a tízórai vagy 

az uzsonna részeként fogyasztva, biztosítják a szervezet számára a hasznos 

kémiai anyagok, a különböző rostok és egyéb vegyületek napi ideális meny-

nyiségének bevitelét (WÜRSCH, 1990).

A kutatók azt tanácsolják, hogy

• Naponta többször fogyasszunk gabonafélét!

• Tervezzük úgy a napi étrendünket, hogy lehetőleg minél több étke-

zésre jusson teljes értékű gabonatermék!

• Használjunk teljes értékű gabonafélét az ételek elkészítéséhez is, és 

törekedjünk a változatosságra, készítsünk időnként például puliszkát, 

zabkását, zabkorpás pogácsát, kölesrizottót, stb.

• Őrizzük meg a gabonafélékből készült ételek értékeit – az elkészítés 

során ne adjunk hozzá zsiradékot és sót, vagy csak igen kis mennyi-

ségben (RODLER, 2004).

2.10.2.  A gabonafélék feldolgozása

A gabonaszemeket fogyasztás előtt fel kell dolgozni. Ezzel érzékszer-

veinkre gyakorolt hatásukat kedvezően lehet befolyásolni, és emellett hosz-

szabb ideig tárolhatóvá és könnyebben emészthetővé válnak. A feldolgozás 

során eltávolítják a szennyeződéseket, de egyúttal a tápanyagban gazdag ter-

mésfalat és a csírát is. A visszamaradt táplálószövetből készül a fehér liszt. 
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Ebben a finomított lisztben már csak kevés értékes alkotóelem található az 

eredeti  magból.  A  teljes  őrlésű  lisztben  azonban  a  kiőrlési  arány  szinte 

100%. Az őrlés során a szénhidrátok aránya nő, a makrórészecskéké, mint 

pl. a vitaminoké és ásványi anyagoké pedig a külső rétegek eltávolítása után 

csökken. Minden olyan tápanyag mennyisége kevesebb lesz (egyeseké akár 

79-92%-kal is, mint pl. a szeléné, a mangáné, az E-vitaminé vagy a cinké), 

amelyek segítenek a betegségek megelőzésében. Bár fontos szempont, hogy 

a termékek a fogyasztók elvárásainak megfeleljenek, a szemek finomítása 

során rengeteg tápanyag vész kárba. Bizonyos anyagokat (B-vitaminok, vas, 

kalcium, folsav), az őrlést követően újra hozzáadják a készítményhez (A. 

T .SMITH, 2003).

2.10.3.  A növényi rostok fizikai szerepe és működése

A nyugati táplálkozáskultúrában az élelmi rostok fő forrásai a gabona-

félék. Ezen rostok többsége oldhatatlan, és bizonyítottan jó hatással vannak 

a bélflórára, ezért fogyasztásuk naponta javasolt, mert felgyorsítják a táp-

anyagok áthaladását a tápcsatornán.

A gabonát főtt, sült vagy puffasztott állapotban fogyasztják, ezzel ja-

vítva ízüket  és emészthetőségüket.  A gabonaszem szerkezete  így részben 

vagy teljes egészében roncsolódik, és jelentősen megnő a megemészthető 

keményítő  mennyisége.  Magas rosttartalmú gabonák, a félig átfőtt  rizs,  a 

nyersen hengerelt gabonapehely, a teljes őrlésű gabonapehely, a teljes őrlésű 

gabonából készült kenyér, az árpa és a zab (HOLM és mtsai, 1985).

A búza és kukorica rostjai jobbára emészthetetlenek, szemben a szója 

vagy a zöldségek rostjaival. A zab-, és árpacsírában különleges oldható ros-

tokat találunk, amelyek viszkozitása az oldatokban magas. Az élettani hatás 

szempontjából mindkét rosttípusra szüksége van a szervezetnek.
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2.10.4.  A lipidek (koleszterin) csökkentése zabbal

A lipidek (zsírszerű anyagok) minden sejtben megtalálhatók,  vízben 

nem oldódnak. A leggyakoribb vegyületüket, az állati zsírokat, és a növényi 

olajokat régóta ismerjük. A lipidek az élőlényekben energiaraktározó anya-

gok,  ezenkívül  hőszigetelő,  és  mechanikai  védő  szerepük  is  van 

(ALEXAY,1997).

A koleszterin, a szervezetünkben képződő zsírszerű anyag, (egyfajta 

lipid), magas szintje sok embernél problémát okoz. Csökkentésére az étrend 

koleszterintartalmának (többé-kevésbé) drasztikus megszorításával csak né-

hány százalékban segíthetünk. A hatékony gyógyszeres kezelés (statin-cso-

port) egy teljesen normális, sőt szükséges működés meggátlásával fejti ki 

hatását. A hosszú távú, évekig tartó statinkezelés során emelkedő számban 

előforduló daganatos betegségek azonban problémát jelenthetnek.

Van azonban a koleszterinszint csökkentésére egy harmadik lehetőség 

is, egy természetes, de az élet során egyre inkább alábbhagyó folyamat, a 

koleszterin-elimináció serkentése, az emésztőrendszer működéséhez szabott 

étkezéssel.

Természetesen itt nem arról van szó, hogy azonnal és végképp el kel-

lene vetni a rövid távú gyógyszeres és diétás kezelést azokban az esetekben, 

ahol  így csökkenthető  a  koleszterinszint  –  amit  pillanatnyilag  életfogytig 

tartó kezelésként  alkalmaznak –,  hanem meg kellene kezdeni a szervezet 

működésének,  így  a  koleszterin-elimináló  mechanizmusnak  is,  mielőbbi 

széleskörű vizsgálatát és bevezetését, valamint a megfelelő új kezelési mód-

ját. Hiszen az emésztőrendszer jó működtetése a szokványos ételeinkkel is 

lehetséges, mellékhatások és veszélyek nélkül. A helyes táplálkozás a ko-

leszterin-elimináló rendszert  is  egyensúlyban tartja,  s  az  esetek túlnyomó 
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többségében a koleszterinszint normalizálását eredményezi (www.szamos-

miklos.hu).

A zabbal kiegészített étrend koleszterincsökkentő hatását már a '60-as 

évek elején klinikai vizsgálatokkal igazolták. Önkéntesek naponta 140 g za-

bot fogyasztottak, és koleszterinszintjük 11%-kal csökkent. RIPSIN és mtsai 

(1992) adták közre azon klinikai kísérletek leírását,  amelyben zabtartalmú 

ételeket fogyasztó embereket vizsgáltak.  Azokban az esetekben, amikor a 

kísérletben  résztvevők  koleszterinszintje  eredetileg  magasabb  volt  (>5.9 

mmol/l), nagyobb csökkenést tapasztaltak, különösen, amikor napi mennyi-

ségként minimum 3 g oldható rostot fogyasztottak. A csökkenés átlagosan 

6% volt. A kísérletek bebizonyították, hogy a teljes és/vagy LDL koleszte-

rinszint csökkenése a dózisoktól függött. BROWN és mtsai 1999-ben publi-

kálták felfedezésüket a viszkózus oldható rostok koleszterincsökkentő hatá-

sáról.

Hazánkban Martonvásáron nemesítették  ki  az  első  magasabb  Béta- 

glukán tartalmú zabfajtát, amely állami minősítést is kapott. A hazai zabne-

mesítők, élelmiszer-kutatók és feldolgozók együttműködésének köszönhető-

en, hamarosan már a boltokban lesz, és hozzájuthatunk az egészséget jobban 

védő, zab alapú élelmiszerekhez. A Központi Élelmiszer-tudományi Kutató-

intézetben azt is kikísérletezték, hogy milyen arányban érdemes az átlagos-

nál magasabb Béta-glukán tartalmú zabot az élelmiszerekbe keverni ahhoz, 

hogy az élvezeti érték ne csökkenjen, de a koleszterincsökkentő hatása meg-

maradjon. A közkedvelt sütemény, a muffin esetében, az optimális arány a 

liszthez viszonyítva harminc százaléknyi zabkorpa, de a fele-fele mennyiség 

is elfogadható állományú süteményt eredményez.
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2.10.5.  A gabonában található vitaminok szerepe

A jelenlegi kutatások szerint a B-vitaminok és a folsav szerepe jelen-

tős a szívbetegségek és a stroke megelőzésében. A bevitt folsav mennyisé-

gének bármekkora növelése csökkenti  a kockázatot,  de a megfelelő ered-

ményhez naponta minimum 400 µg-ra van szükség. A folsav a búza sikér-

tartalmában található magas koncentrációban, de a szemek finomításakor el-

vész.  Sütőipari  szakboltokban  kapható  a  búza  sikérliszt,  amelynek  100 

grammjában 400-600 µg folsav található. Ez a mennyiség nagyobb, mint a 

búzacsírában található koncentráció.

2.10.6.  A teljes őrlésű gabona és a daganatos betegségek

Már több tanulmány rámutatott arra, hogy a teljes őrlésű gabona fo-

gyasztása és a daganatos betegségek kockázatának csökkenése között össze-

függés  van  (JAKOBS és  mtsai,  1995).  Az élelmi  rostok  fontos  szerepet 

játszhatnak, de ezenkívül a gabonafélékben számos olyan anyag található, 

amelyek védelmet nyújtanak a daganatos betegségek ellen, többek között a 

növényi eredetű kémiai anyagok az antioxidánsok (karotinoidok, tokoferol, 

tokotrienol), növényi hormonok (flavonoidok). A rostok módosítják a bél-

flóra összetételét, így az epesav másodlagos epesavvá alakulását is, amely 

bizonyítottan a sejtburjánzás elősegítője.

2.10.7.  Hozzáadott tápanyagok

A vitaminok és ásványi anyagok a gabona őrlésekor elvesznek, mert a 

burkot, a csírát, és a korpát csaknem teljes egészében eltávolítják. Ezeket az 

elvesztett hatóanyagokat pótolni kell. Erre a pótlásra azért is szükség van, 

hogy a felismert táplálkozási hiányosságokon javítva, funkcionális élelmi-

szerré lehessen tenni a gabonát. A funkcionális élelmiszer jogi értelemben 

jelenleg nem szabályozott  kategória,  mégis egyre népszerűbbé válik a fo-
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gyasztók körében. A funkcionális élelmiszer a kilencvenes évek óta ismert 

élelmiszertípus,  jelenleg azonban sem az Európai Unió jogi szabályozása, 

sem a Magyar Élelmiszerkönyv nem ad konkrét definíciót ezen élelmiszer-

csoporttal összefüggésben. A funkcionális élelmiszer többletértékkel rendel-

kezik, amely a lakosság egészségi állapotában érezhető javulást hozhat. Ép-

pen ezért a funkcionális élelmiszerek fejlesztése az a terület, ahol a különbö-

ző  szakmák  képviselőinek-vegyészeknek,  táplálkozástudományi  és  mező-

gazdasági szakembereknek, orvosoknak, élelmiszermérnököknek, dietetiku-

soknak együtt kell tevékenykedni (LUGASI, 2008).

A hozzáadott tápanyagok közül kiemelném a folsav, a kalcium, a re-

zisztens keményítő (RS), és a prebiotikus anyagok szerepét.

Folsav

A folsavnak fontos szerepe van a méhen belüli idegi károsodások ki-

védésében.  Az Amerikai  Egyesült  Államokban az Élelmiszer-  és Gyógy-

szer-engedélyezési  Hivatal (FDA) elő is írja a gabonapelyhek gyártóinak, 

hogy a termékeiket folsavval dúsítsák. 100 g gabonapehelynek legalább 140 

µg folsavat kell tartalmaznia. Vajon mi az oka, hogy éppen a gabonapelyhe-

ket dúsítják folsavval? Mert a felmérések szerint az USA-ban a népesség 

közel 90%-a legalább naponta egyszer fogyasztja azt (LELOVICS, 2007). A 

kutatások szerint a folsav csökkenti annak a kockázatát, hogy a csecsemők 

agyi vagy gerinc-rendellenességgel szülessenek, ezért minden adagnak mi-

nimum 40 µg-ot kell belőle tartalmaznia. A reggelizőpelyhekben ez a meny-

nyiség a 400 µg- ot is elérheti. Sőt, mi több, felfedezték, hogy a folsav a 

szívbetegségek, és a daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésé-

ben, és valószínűleg a mentális egészség megőrzésében is szerepet játszik.
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Kalcium

A kalcium a csonttömeg megőrzéséhez és növeléséhez elengedhetet-

len. Csökkenti a csontritkulás kialakulásának kockázatát.  A régen javasolt 

napi mennyiség az Egyesült Államokban 0,8 g volt, ennek eléréséhez pótol-

ni kellett a kalciumot az élelmiszerekben (ez főleg a tejtermékeket érintette), 

mert  a lakosság jó része nem viszi be ezt a mennyiséget szervezetébe. A 

nemrégiben javasolt napi mennyiség már 1,3 g. Számos gabonapehely-gyár-

tó, pedig már a reggelizőpelyhekhez is hozzáadja azt. A bevitt kalcium ala-

csony mennyiségét az érfalakra nehezedő, megnövekedett nyomással is ösz-

szefüggésbe hozták, éppen ezért a lakosság minden tagjának jól jön az emelt 

kalciumadag (BUCHER és mtsai, 1996).

Rezisztens keményítő

A rezisztens (ellenálló) keményítőket úgy definiálják, amelyek ellen-

állnak az emésztésnek a vékonybélben. Számos közegészségügyi hatóság és 

élelmezési szervezet – mint a FAO és a WHO és az Egyesült Államok Nem-

zeti Tudományos Akadémiája – elismeri az ellenálló keményítőt, mint jóté-

kony hatású (előnyös) szénhidrátot.

A 70-es évek közepéig úgy tudtuk, hogy az egészséges vékonybélben 

a keményítő tökéletesen lebomlik, azaz egyértelműen energiát szolgáltat a 

szervezetnek. Azóta kiderült, a keményítő egy része emésztetlen marad. A 

keményítőbontó enzimek, noha nagy aktivitásúak, hatásukat az emészthetet-

len keményítőfrakcióra különböző okokból nem tudják kifejteni, azaz a ke-

ményítő rezisztens az ember amiláz enzimjeivel szemben. Eljutva azonban a 

vastagbélbe, az oldható élelmi rostokhoz hasonlóan fermentálódnak (HOR-

VÁTHNÉ A. K. (2006).
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A rezisztens keményítő, a keményítőt tartalmazó ételek feldolgozása 

és tárolása során keletkezik, korlátozott mennyiségben. Enzimesen előállít-

ható az amilózban gazdag keményítőkből,  vagy a keményítők különleges 

hőkezelésével. Az RS különlegessége, hogy teljes egészében étkezési kemé-

nyítő, és számos ország élelmiszeripara ezt az anyagot használja a gabona-

pelyhek rosttal dúsításához (DOMJÁNNÉ, 2006).

Rengeteg gabonatermékhez adhatók, és a szerkezetük így sokkal jobb 

lesz,  mint  a hagyományos  rostok alkalmazásával.  Ausztráliában 1994 óta 

használják a sokmagvas kenyérben és a gabona pelyhekben, hogy a rosttar-

talmukat növeljék. Az élelmiszerekben található RS egészségmegőrzésben 

betöltött különösebb szerepe egyelőre még nem bizonyított.

Prebiotikus anyagok

Prebiotikus anyagok az oligoszacharidok, a fruktooligoszacharidok, és 

az erjedő élelmi rostok. Ezeket az emészthetetlen szénhidrátokat azért adják 

az élelmiszerekhez, mert úgy vélik, hogy külön-külön serkentik néhány bak-

térium növekedését és/vagy aktivitását a vastagbélben, amelyek a gazdasze-

mély egészségének megőrzésében segítenek A javarészt fruktooligoszacha-

ridokkal kiegészített gabonapelyhek most kezdenek elterjedni Európában. A 

fogyasztók számára elsődleges követelmény, hogy azt az ízt, illatot és érzést 

kapják, amit szeretnek és elvárnak. A gabonapelyhek esetében kétfajta kihí-

vásról beszélhetünk. A tartalmazott hasznos tápanyagok mennyiségének nö-

velése anélkül, hogy az ízt vagy az állagot befolyásolnák, illetve megtalálni 

a leghatásosabb összetevőket, amelyek lehetővé teszik a gabonapelyhek pro-

tektív tulajdonságainak érvényesítését.
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2.10.8.  Az oldható élelmi rostok és a glikémiás válasz

Bizonyított,  hogy a  zsírszegény,  ám rostokban,  zöldségben és  gyü-

mölcsben  gazdag  étrenddel  a  daganatos  megbetegedések  kialakulásának 

kockázata csökkenthető. Több tudományos adat is alátámasztja, hogy a ga-

bonaszemekben olyan egyéb fontos tápanyagok is megtalálhatók bizonyos 

növényi vegyi anyagok formájában, amelyek a rostokkal együtt segíthetnek 

legyőzni a betegségeket (FERGUSON és HAMS P. J., 1999).

Hogy ez megfeleljen a valóságnak, az adott  élelmiszer-ipari  termék 

össztömegének  legalább  51%-át  gabonaszemeknek  kell  kitenniük,  és  az 

élelmiszer minden adagjának pedig minimum 16 gramm gabonaszemet, és 3 

grammnál nem több zsírt kell tartalmaznia. 1997-ben az FDA elfogadta azt 

az állítást, miszerint a zabszemek oldható rostjai, amelyek oldható Béta-glu-

kánt tartalmaznak, befolyásolhatják a vérben a lipidek mennyiségét, vagyis 

csökkenthetik  a  szívbetegségek  kockázatát,  amennyiben  az  étrend telített 

zsírsavakban és koleszterinben szegény. Ezt a tényt több mint 30 év kutatá-

saira alapozták.

A zabszemeket  tartalmazó  élelmiszer  minden  egyes  adagjában  leg-

alább 0,75 g oldható rostnak kell  lennie,  feltételezve,  hogy naponta négy 

adagot elfogyasztanak belőle (ez naponta összesen 3 g oldható rost bevitelét 

jelenti). Egy adag zabtartalmú reggelizőpehely, már eleget tesz ezen feltéte-

leknek. Némely gyártó rögtön ki is használta az (FDA) által nyújtott lehető-

séget. A gabonapehely csomagolásán azóta a következő olvasható: „Az új 

kutatások is bebizonyították, a zsírszegény étrend részeként, gabonapelyhet 

fogyasztva  csökkenthető  a  koleszterinszint”.  Az  Egyesült  Királyságban 

ugyanilyen elvárásokat támasztanak a gabonaalapú termékekkel szemben.
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Az Amerikai Egyesült Államokban többek között az (FDA) követel-

ményeinek  köszönhető,  hogy az  egészségtudatos  fogyasztók  figyelme  az 

élelmiszerek címkéi felé fordult. Ugyanez történt Japánban is a FOSHU ta-

núsítvány bevezetésével (Food For Special Health Use, vagyis az egészség 

megőrzéséhez különösen hasznos termékek),  amely megmutatja az össze-

függést az élelmiszerekben található tápanyagok, összetevők és az egyes be-

tegségek között.

Ez önmagában támogatandó törekvés, hiszen pontosabban tájékoztatja 

a fogyasztót az adott élelmiszer beltartalmi sajátosságairól, de abból a néző-

pontból  ellentmondásos  lehet,  hogy  az  egyes  termékek  „jónak”,  illetve 

„rossznak”  történő minősítésével  annak az alapelvnek a  hatását  gyengíti, 

hogy a kiegyensúlyozott és vegyes étrendben minden élelmiszernek megvan 

a maga helye (SZŰCS 2003).

2.11. A fogyasztói magatartás változásai
A táplálkozáshoz  fűződő  viszonyunk  mindennapos.  Több  kutató  is 

foglalkozik a fogyasztók táplálkozással kapcsolatos attitűdjeivel. Westenhö-

fer (2003) táplálkozásszociológiai tanulmánya alapján az alábbiakban hatá-

rozható  meg  korunk  fogyasztóinak  táplálkozással  kapcsolatos  motivációi 

(HORVÁTH, és mtsai 2005).

• Éhségérzet (létfenntartás),

• Ökonómiai  megfontolások  (a  kínálat  függvényében  az  árak  és  a 

jövedelem viszonya),

• Szokások (az  étkezés  ritmusa  illetve  a  gyakran  fogyasztott  ételek 

elfogyasztásának rutinja),
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• Kulturális  elvárások,  tradíciók  (pl.  ünnepi  étkezések,  nemzeti 

ételek),

• Szociális  igények  (közös  étkezés,  a  közös  sütés-főzés  építi  a 

közösséget),

• Emocionális feltöltődés (pl. az egyéni preferenciának megfelelően a 

kávé, az édesség vagy az alkoholtartalmú italok fogyasztása örömet 

okoz vagy jutalmaz),

• Ízélmény (szubjektív élvezet),

• Az új felfedezésének vágya (pl. más kultúrák étkezési szokásainak, 

ételeinek megismerése, egzotikus ízek kipróbálása),

• Betegségek, allergiák miatt adódó speciális igények (pl. diéták),

• Biztonságkeresés, a káros tényezők elhárítása (pl. BSE-krízis),

• Fitnesz  vagy  wellness  megfontolások,  illetve  szépségnormák  (pl. 

müzli, probiotikus joghurt, fogyókúrák),

• Szociális megkülönböztetés (pl. kiemelkedés az átlagból, korábban a 

pezsgő  és  a  kaviár  fogyasztásával,  napjainkban  a  novel  food 

termékek fogyasztásával),

• Etikai  szempontok  érvényre  juttatása  (pl.  a  vegetáriánus 

táplálkozás),

• Kvázi-  mágikus  erők  (tudományosan  bizonyítható  vagy  nem 

bizonyítható hatások, pl. a zeller potencia-növelő hatása).

A fogyasztói magatartást a fejlett világ társadalmaiban az értékek sok-

színűsége  és  az  egymásnak  ellentmondó  értékrendek  egymásmellettisége 

jellemzi. Ezt a disszonáns helyzetet figyelhetjük meg a fogyasztói magatar-

tás elemzése során is.
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A fogyasztók egészségtudatos csoportja két szegmensre bontható. Az 

egyik a friss és természetes élelmiszerek fogyasztásában keresi az egészsé-

get garantáló megoldást, ezzel szemben a modern technika hívei a legújabb 

tudományos eredmények alapján előállított termékek fogyasztásától várják 

testi jóllétüket (high-tech egészség).

Egy 2005-ös fogyasztói magatartás vizsgálatot emelnék ki, amely jól 

mutatja korunk fogyasztói attitűdjeit, rávilágít az ellentmondásokra, és egy-

fajta utat mutat az élelmiszeripar és az agrárium számára (10. ábra).

A fogyasztók egy része idegenkedik a félkész termékektől (49%), míg 

mások számára a félkész-, illetve készételek gyors és kielégítő megoldást je-

lentenek (51%) (fast-food). A tradicionális  étkezési  szokások a hétközna-

pokban folyamatosan veszítenek a jelentőségükből, és a fogyasztók egy ré-

szének a táplálkozás gyors, formalitások nélküli szükséglet-kielégítéssé vá-

lik (17%).

A fogyasztók  egy csoportja  az étkezés  során,  különleges  ételek  fo-

gyasztásával,  és éttermi étkezéssel,  élvezetekben szeretne részesülni,  s ők 

szívesen próbálnak ki új dolgokat is (42%) (gourmet). A vásárlók nagy ré-

sze figyeli az akciókat (62%), s vásárlásaikat ahhoz igazítják. A hagyomá-

nyos táplálkozási formákat élményforrásként keresik a fogyasztók, és szíve-

sebben maradnak a megszokott  termékeknél  (77%), a szabadidő eltöltése 

sokak számára a nyugalmat, a pihenést jelenti (63%), szívesen foglalkoznak 

házimunkával, és a főzés jelentőséget kap a mindennapi tevékenységeik kö-

zött (64%). Az élelmiszerek színezék, állományjavító, tartósítószerek tartal-

mától többen félnek (56%), de vannak akik túlzásnak tartják az aggodalmas-

kodást (44%).
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10. ábra: Fogyasztói magatartás 2005 (%) Magyarországon
Forrás: Gfk  –  Custom  Research-Fogyasztási  Cikk  kutatás  –  Étkezési  
szokások 2005
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2.12. Az élelmiszeripar szerepvállalása az egészséges táplálko-
zásban
A nemzeti táplálkozáspolitika célkitűzéseinek és sikeres megvalósítá-

sának  egyik  letéteményese  az  élelmiszeripar.  Fontos  cselekvési  területe 

olyan élelmiszerek előállítása, amelyeknek összetevői (pl. a többszörösen te-

lítetlen omega-3 zsírsavak, az élelmi rostok, valamint a fitonutriensek) hoz-

zájárulnak a betegségek megelőzéshez. Az egészséges táplálkozás ajánlásai-

nak megfelelő termékek területén az élelmiszeriparnak kiemelkedő szerepe 

van,  hiszen például  a lakossági  sóbevitel  jelentős  hányada  a  feldolgozott 

élelmiszerekből, származik.

A jelenleg folyó kutatások lényeges elemei, a táplálkozás-tudomány, 

az élelmiszer-tudomány, és az élelmiszer-gazdaság kölcsönhatásainak tanul-

mányozása, a fogyasztók egészségét veszélyeztető táplálkozási tényezők el-

leni hatékony védekezés, valamint az egészség-megőrzés, egészség-javítás 

céljait szolgáló gyártmányfejlesztés.

E  területen  kihangsúlyozandó  az  élelmiszer-fogyasztás,  a  humán 

anyagcsere, az immunrendszer és a genetikai háttér kapcsolata miatt, a táp-

lálkozás-tudomány egyik új irányaként kibontakozó táplálkozási genomika, 

valamint az élelmiszer-tudomány, és - technológia új feladatai.

Az új technológiák, az élelmiszerek tartósításában egyre nagyobb teret 

nyernek.  A hagyományos,  jól  bevált  hőkezelés,  pasztőrözés helyett  olyan 

módszereket,  alkalmaznak, amelyeknél nem lépnek fel a nagyobb hőmér-

séklet által okozott nem kívánatos változások. Ezek az eljárások ugyanúgy 

garantálják  az  élelmiszerek  biztonságosságát,  mint  a  hagyományosak,  de 

jobban megőrzik  az élelmiszer  eredeti,  frisshez közeli  tulajdonságait,  így 

tápértékét is.  Ilyen élelmiszer kezelési  lehetőségek,  pl. az ún. "sous-vide" 
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(vákuum-csomagoltan főzött) technológia, a mikrohullámú melegítés, a mó-

dosított légterű csomagolás, az élelmiszerek besugárzással történő tartósítá-

sa, a pulzáló elektromos mezőben történő kezelés, valamint a nagy hidro-

sztatikus nyomás alkalmazása.

Napjainkban már konkrét példák is igazolják ezen új módszerek ked-

vező hatását az élelmiszerek vitamintartalmára, antioxidáns kapacitására, a 

fehérjék emészthetőségére, és immun-reaktivitásának esetleges változásaira 

vonatkozóan (MARTOS, 2008).

Az élelmiszer-ipari  kutatások másik lényeges  vetülete  a szervezetre 

káros vegyületek mennyiségének csökkentése a megfelelő technológiák al-

kalmazásával.

Hazánk  éghajlati,  geográfiai  adottságai  a  gabonafélék  termeléséhez 

ideális körülményeket biztosítanak. A megfelelően megválasztott termelési, 

tárolási,  élelmiszer-feldolgozási  eljárások  segítenek  megőrizni  a  hasznos 

összetevőket, így biztosítva a lakosság számára a széles választékot, a táp-

lálkozási ajánlásokban szükségesnek vélt, az eddigieknél nagyobb mennyi-

ségű gabonafélékfélék fogyasztásához.

Az élelmiszer-ipari és élelmiszer-kereskedelmi vállalkozások számára 

a versenyképesség megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a fogyasztói 

trendek figyelembevétele a marketing aktivitások kialakítása során (HOR-

VÁTH, és mtsai 2005).

Az élelmiszeriparnak ezért  olyan új kihívásokkal kell  szembenéznie 

ebben az évezredben, mint az

• élelmiszeripar globalizációja,

• a hosszabb és központosítottabb élelmiszerlánc,
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• az élelmiszer-kereskedelem koncentrálódása,

• a nemzeti tradíciók háttérbe szorulása,

• az új fogyasztói igényeknek való megfelelés, a fogyasztói magatartás 

változása, 

• a feldolgozott termékek növekvő fogyasztása,

• a házon kívüli étkezések számának megnövekedése.

A fogyasztói magatartás változásai, az egészségtudatosság, az élelmi-

szer-kereskedelemre is jelentős hatást gyakorolnak (HORVÁTH, 2005).

A következőkben LUTZENBERGER - GOTTWALD (1999), VOS-

SEN, K. - REINHORDT, F.A (2002) és RÜTZLER (2005) munkái alapján 

áttekinthető képet kapunk arról, hogy milyen tendenciák jellemzik korunk 

élelmiszer-gazdaságát.

• (Health Food) Az egészségtudatos fogyasztók kiszolgálására kialakí-

tott termékcsoport, amelynél az egészségügyi és a minőségbiztonsá-

gi szempontok összekapcsolódnak egymással.

• (Anti-Fat-Food) A túlsúlyos fogyasztók egyre bővülő körét célozzák 

meg a rostanyagokban gazdag,  alacsony szénhidráttartalmú termé-

kekkel.

• (Ethik Food) A táplálkozással kapcsolatban felmerülő lelkiismereti 

problémák elkerülése végett a fenntarthatóságot szolgáló élelmisze-

reket ellátják védjegyekkel.

• (Naturfood)  Elvárásként  jelenik  meg  egyes  fogyasztók  részéről, 

hogy az élelmiszerek „all inclusive” természetesek, egészségesek és 

ökominőségűek legyenek.
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• (Whole Food) A fogyasztás középpontjában azok a friss termékek 

állnak,  amelyek  gyorsan  elérhetőek  és  elkészíthetőek  („fresh  & 

new”).

• (Mood Food) Kihasználják az evés azon terápiás funkcióját, amely 

az élelmiszerek kedélyjavító, frissítő és az étkezés feszültségoldó sa-

játosságain alapszik.

• (Hand Held Food) A szabadidő hiánya miatt egyre bővül azoknak a 

száma, akik E-mailen, SMS-ben, telefonon megrendelhető ételekkel 

oldják meg a gyors étkezést.

• (Fast Casual Food) Azok sem szeretnének lemondani az evés élveze-

téről, akiknek csak kevés idejük marad a táplálkozásra, ezért nő az 

igény az egészséges, finom, különleges ételek gyors elkészítéséhez 

segítséget nyújtó „kulináris hibridreceptek” iránt.

• (Sensual Food) Elvárásként jelenik meg, hogy az élelmiszerek érzéki 

örömöket nyújtsanak, felkeltsék a vágyat a termékek ízének megis-

merésére. Ez kreatív ötleteket, fantáziadús, játékos design-t vár el az 

élelmiszergyártóktól.

• (Slow Food) A globalizáció hatására a nemzeti specialitások a világ 

minden táján elterjedtek, és sokak által elérhetővé váltak. A fogyasz-

tók egy szegmense különös érdeklődést mutat az olyan élelmiszerek 

iránt, amelyek ritkaságnak számítanak, adott területeken őshonosak, 

vagy amelyek már eltűnőfélben vannak. Szívesen vásárolják a meg-

menteni kívánt növényekből és állatokból készült termékeket.

• (D.O.C. Food) Nő az igény az olyan élelmiszerek iránt, amelyeknek 

ellenőrzött a származásuk.
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2.13. Fogyasztói szegmentáció étkezési szokások alapján
A tényleges fogyasztói szokások alapján 8 jellegzetes fogyasztói cso-

portot lehet kialakítani, amelyek jelentősen eltérő étkezési, fogyasztási szo-

kásokat mutatnak (GfK. 2009).

A társadalom legfelső  rétegében  elhelyezkedő,  4%-ot  kitevő  „felső 

plusz”, azt eszik, amit akar, és ott ahol szeretné, de legfőképpen otthon. Fő-

leg szárnyashúst, sajtot, fehér kenyeret, gyümölcsöt és zöldséget fogyaszta-

nak. Viszont az átlagnál gyakrabban isznak kávét, mint teát.

A társadalom 2%-át alkotó „felső klasszik”, a legegészségtudatosabb 

szegmens, akik a szárnyashús mellett kedvelik a halat, viszont gyakran fo-

gyasztanak hentesárut is és fehér kenyeret.  Alkohol fogyasztásukra a bor-

ivás a legjellemzőbb.

A 14%-ot alkotó „befutott értelmiségiek”, esznek leggyakrabban étte-

remben. Emellett kedvelik a félkész termékeket, és nyitottak az új termékek 

kipróbálására is. Az aktív pihenés (sportolás) hívei,  akik kedvelik a szár-

nyashúst, a barna kenyeret és a joghurtokat.

A 17%-ot kitevő  „hedonista fiatalok”, természetesen kevésbé tudnak 

főzni, és leginkább éttermekben étkeznek. Jellemző rájuk a rendszeres alko-

hol fogyasztás, amelyben a sör dominánsabb, mint a bor. Az ételek közül át-

lag felett kedvelik a felvágottakat, a fehér kenyeret, az ízesített joghurtokat 

és a fagylaltot.

A „városi alsóközép” réteg (7%), nagyon család centrikus, és ragasz-

kodik a tradicionális termékekhez. Nem csak nem tudnak, de nem is szeret-

nek éttermekbe járni,  és ott  pénzt költeni.  Kedvenc ételeik a sertéshús, a 
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burgonya, a fehér kenyér, valamint a tojás. Gyakrabban fogyasztanak teát, 

mint kávét.

A társadalom 13%-át alkotó „szegény munkásréteg”, rendszertelenül 

étkezik, főétkezése a vacsora. Jellemzően a tradicionális ételek a kedvence-

ik, mint a sertéshús, a burgonya, a tojás és a tej. Alkoholfogyasztásukra a 

sör jellemző és gyakori kávéfogyasztók.

A „szegény nyugdíjasok”  (25%), szinte soha nem járnak éttermekbe, 

rendszeresen étkeznek, főétkezésük az ebéd. Kedvelik és gyakran fogyaszta-

nak szárnyashúst, zöldségeket, tésztafélét, tojást és tejet. Nem jellemző rá-

juk az alkoholfogyasztás és nem dohányoznak.

A társadalom legalján elhelyezkedő, 18%-ot kitevő „underclass”, ré-

tegre a rendszertelen táplálkozás a legjellemzőbb. Tradicionális ételeket fo-

gyasztanak,  amelyeket  sertéshúsból,  burgonyából  készítenek.  Ők a legin-

kább dohányzó és a legrendszeresebben alkoholt fogyasztó szegmens.

2.14. Az élelmiszeripar – élelmiszer-biztonság
Az élelmiszeripar fejlődésével, a tudásunk, az ismereteink nem tudnak 

lépést  tartani,  ezért  az étkezésünk egészségi kockázatai  miatt  mindinkább 

aggódhatunk. Mit együnk, hogy ne kelljen félnünk? Napjainkban ez a kér-

dés, egyre inkább foglalkoztatja az embereket (www.herbawelness.hu/tap-

lalkozas).

Úgy vélem a XXI. század a táplálkozás tekintetében is az aggodalmak 

évszázada lesz. Az élelmiszer-biztonság, mint fogalom beépült a mindenna-

pok szótárába, és világszerte az érdeklődés homlokterébe került. A WHO je-

lentései szerint az élelmiszer-fogyasztással összefüggésbe hozható megbete-

gedések száma az egész világon folyamatosan emelkedik, az iparilag fejlett 

52



országokban a lakosság 10-30%-át érinti évente, amely hazánk vonatkozásá-

ban 1-3 millió, többnyire nem bejelentett megbetegedést jelent.

A legtöbb élelmiszerrel terjedő fertőzést világszerte az állatról ember-

re terjedő fertőzések adják. A már ismert betegségek mellett,  az új típusú 

élelmiszer-biztonsági veszélyek is megjelentek.

Az egész világot foglalkoztatják a genetikailag manipulált élelmisze-

rek, a besugárzott élelmiszerek egészségügyi hatásai, a táplálékláncba beke-

rülő idegen vegyi anyagok, például dioxinok, mikotoxinok hosszú távú hatá-

sai  az  egészségre.  Aggodalmának  mind  az  Egészségügyi  Világszervezet, 

mind az Európai Unió hangot adott, ezért az Egészségügyi Világszervezet 

egy élelmiszer-biztonsági programot indított el. Már 2000 szeptemberében 

az európai egészségügyi miniszterek koppenhágai találkozóján jóváhagyták 

az európai élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi cselekvési tervet.

Az  élelmiszer-táplálkozás-egészség  kapcsolat,  az  Európai  Bizottság 

által is támogatott, az „Életmin ség és az él  er források kezelése” cím ,ő ő ő ű  

nagy európai kutatási együttm ködési program, els  számú „kulcsakciója”ű ő  

volt, amely köré az európai élelmiszer-tudományi, táplálkozás-tudományi és 

élelmiszer-technológiai kutatások nagyrészt rendez dtek az elmúlt évek foő -

lyamán (FARKAS, 2003).

Ezt a kapcsolatot találóan úgy fejezi ki egy angolszász szerz t l szárő ő -

mazó cikk, hogy az „élelmiszer nem tárgy, hanem kölcsönhatás”. Tehát bi-

zonyos  biológiai  anyagok csak akkor  válnak  élelmiszerré,  ha  emberi  fo-

gyasztásra alkalmasak (KOVÁCS és mtsa 2002).

2003-ban készült el a magyarországi élelmiszer-biztonsági helyzetre 

vonatkozóan  az  Élelmiszer-biztonsági  Tanácsadó  Testület  tanulmánya.  A 
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felmérés szerint Magyarország élelmiszer-biztonsági helyzetét rosszabbodó 

tendencia jellemzi, amelyet az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok is mu-

tatnak. Az élelmiszer-biztonsági helyzet rosszabbodása kihatással lehet Ma-

gyarország gazdasági helyzetére, külső piacaira,  turizmusára,  és növeli az 

egészségügyi ellátórendszer költségeit.

Az élelmiszer-biztonság az Európai Unió prioritásai közé tartozik, és 

ez csatlakozásunknak is egyik fontos tárgyalási pontja volt. A hosszú távú 

cselekvési program megindítása céljából – a szántóföldtől az asztalig elvet 

alapul véve – átfogó nemzeti élelmiszer-biztonsági programot kellett kidol-

gozni, amelyben az új kihívások kezelésének is helyet kellett kapnia, úgy-

mint, az új kórokozók diagnosztikájának, az új technológiák egészségügyi 

vonatkozásainak, a genetikailag manipulált élelmiszerek felügyeletének, stb. 

(Az „egészséges nemzetért” népegészségügyi program, 2001-2010).

A vertikális integráció fogalma mára már jól ismert a hazai termelés-

ben is, amely egybekapcsolva a termékpályán egymást követő tevékenysé-

geket és funkciókat, folyamatos minőségbiztosítást és költségfigyelést tesz 

lehetővé.  A vertikális  integráció eredményeként  előállított  élelmiszer  biz-

tonságos, amely hozzáadott értéket jelent, s a gyártók piaci megítélését je-

lentősen javítja. A teljes termelési folyamat  kontrollálása, az alapanyagok 

önálló előállítása, a méretgazdaságosság és a hatékonyság mind hozzájárul-

nak a magasabb minőség eléréséhez (3. sz. melléklet).

2.15. Az átalakuló agrárium szerepvállalása az egészséges táp-
lálkozásban
Az egészséges táplálkozáshoz betegséget megelőző táplálkozási mo-

dellre van szükség. Ezt a modellt nem lehet elképzelni környezetkímélő gaz-

dálkodásban előállított élelmiszerek nélkül.
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Az egészséges mezőgazdasági termék és élelmiszer előállítása során 

elvárás,  hogy  a  környezetre  és  az  egészségre  káros  kemikáliák  nélkül 

történjen,  és  minden  művelet  megfelelően  ellenőrzött  és  dokumentált  le-

gyen. (Sajnos, a korábban használatos növényvédő szerek (pl. DDT) még 

évtizedek múltával is jelen vannak, és szennyezik a talajt, az élővizet és az 

egész táplálékláncot).

A  magyar  élelmiszerek  beltartalmi  értékének  romlása  elsősorban  a 

mezőgazdasági  termékek  előállítását  befolyásoló  talajállapotoknak  is  kö-

szönhető, mivel az elmúlt hatvan év alatt felére csökkent a talaj humusztar-

talma. A tápanyag utánpótlásra felhasznált nagy mennyiségű kemikáliák to-

vább rombolják a talaj szerkezetét, mert az állatállomány nagymérvű csök-

kenése miatt szinte tizedére csökkent a szerves trágyával szórt terület Ma-

gyarországon.

Ezzel párhuzamosan pusztulnak a termőföldek, csökken a biodiverzi-

tás, szennyeződik a levegő, a talajvíz, növekszik az üvegházhatás, fokozódik 

a felmelegedés veszélye, erősödik a környezeti háttérsugárzás, kimerülnek a 

fosszilis energiahordozók.

Válaszúthoz érkezett tehát az élelmiszer előállítás. Napjainkban három 

lehetséges út közül lehet választani:

1. folytatni a már hagyományos nagyüzemi kemikáliák alkalmazá-

sát,

2. beindítani  új  módszerként  a  genetikailag  módosított  növények 

termelését,

3. visszatérni a régen is használt ökobarát módszerekhez.
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A szakemberek hangsúlyozzák, hogy csak az utóbbi, a környezetkímé-

lő  gazdálkodás  választása  biztosíthatja  az  emberiség  egészséges  jövőjét 

(ERDŐSI, 2008).

A fogyasztói szokások átalakulása alapot adhat arra, hogy a tömegter-

melést  felváltsa  az  élelmiszerek  tápanyag-szolgáltató  képességük  szerinti 

megítélése, vagyis a minőségi termelés. Ennek egyik feltétele az éghajlati 

tényezők és talajadottságok szerinti termőtájak helyreállítása. Fogyasztóként 

is ajánlatos pontosan ismernünk, hogy melyik tájegység milyen termés elő-

állítására a legalkalmasabb, de fel kellene tudnunk mérni azt is, hogy a nagy 

távolságból  érkező,  tömegtermesztésből  származó,  „olcsó”  élelmiszerek 

szállítása valójában mekkora környezeti terhet is jelent.

Sajnos a termelés helye egyre inkább elkülönül a fogyasztás helyétől. 

Gazdasági oldalról tekintve mindezt, problémát jelent a fejlett országokban 

a  jelenleg  is  tapasztalható  mezőgazdasági  túltermelés.  Bízva  az  okszerű 

földhasználat, környezetgazdálkodás és foglalkoztatás megőrzésének valódi 

szándékában, indokolt lenne megtervezni egy extenzívebb, ökológiai (vegy-

szermentes) gazdálkodásba forduló mezőgazdaság kiszélesítésének lehető-

ségét. Ezzel tovább javíthatnánk élelmiszereink minőségét is.

Lehetséges tehát, hogy az élettanilag indokolt táplálkozás segítségével 

nemcsak szervezetünk belső egyensúlya áll helyre, hanem a természeti kör-

nyezettel való kapcsolatunk is kiegyensúlyozottabbá válik. Mindezek alapját 

a probiotikumok (hasznos bélbaktériumok) fontosságának felismerése, és a 

tápanyagigényünk kielégítését célzó, táplálkozási szemlélet és élelmiszer-e-

lőállítás adhatja. Aki tehát reformtáplálkozást folytat, egyben környezetét is 

kíméli. Így helyére kerülhet a ökotermesztés és ökotermék-fogyasztás alap-
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vető szándéka is, mivel e művelési mód kialakításának célja, az egészség-

megőrzés mellett a környezetvédelem is (HOMONNAY, 2007).

A termőföldtől az asztalig elv megvalósításában az agráriumnak óriási 

a felelőssége. A dolgozat célkitűzésével összhangban a gabonaalapú termé-

kek biztonságos előállítását figyelembe véve, a gabonában és a gabonaalapú 

készítményekben esetleg megtelepedett fusarium gomba és toxin, fertőzésre 

hívnám fel a figyelmet, ugyanis az egészségre veszélyes lehet.

A  gabonafélék  fusariumtoxin-szennyezettségét  több  tényező  is  elő-

idézheti. A helyes gyakorlatok nem tudják az összes ilyen tényezőt, pl. az 

időjárási viszonyokat befolyásolni. Ezen túlmenően nem minden faktornak 

azonos  a  jelentősége,  sőt  egymással  olyan  kölcsönhatásba  is  léphetnek, 

amely fusariumtoxin-szennyeződést idézhet elő.

Az Európai Bizottság 2006. augusztus 17-i ülésén elfogadott egy aján-

lást,  amely  a  szántóföldi  fusariumtoxin-szennyezettség  elkerülésére,  vagy 

mérséklésére  vonatkozó kulcsfontosságú tényezőket  veszi számba,  mint  a 

vetésforgót, a talajerőgazdálkodást,  a fajták kiválasztását,  a betakarítást,  a 

szárítást, a tárolás utáni szállítást és a gombaölő szerek helyes használatát 

(2. sz. melléklet).

A gabonatermesztés  meghatározó  jelentőségű  a  magyar  szántóföldi 

növénytermesztésben. A termésátlagok hullámzása az időjárási problémák 

mellett, a műtrágya és növényvédőszer felhasználás csökkenésére, a techno-

lógiai hiányosságokra, valamint a géppark elöregedésére vezethető vissza.

A mezőgazdaságban is napjainkban a koncentrált nagykereskedelem a 

jellemző. Nincs ez másként a gabonafelvásárlás területén sem. Az árak ki-

számíthatatlanok, ingadozóak.
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A gabonával élelmiszer alapanyagként számolunk, ezért nagyon fon-

tos a termékpályák tekintetében az egészséges alapanyag.

Az ökobúza  termesztésnek  megvan  a  lehetősége  hazánkban,  ám az 

ökotermékek előállítását és kereskedelmét számtalan probléma kíséri.

• Az értékesítése a bizalmon alapul.

• Magas a termelési költség, magas az ár.

• Az előírásokat szó szerint be kell tartani.

Az ökogazdálkodás tekintetében, a jövő táplálkozási gyakorlatában, a 

gabonafélék  mellett, az ún. élelmirost biztosításában kiemelkedő jelentősé-

get tulajdonítunk a zöldség-, és gyümölcs termesztésnek. Hazánk agroöko-

lógiai potenciálja kitűnő lehetőséget biztosít a megújuló technológiák (üveg-

házi és fóliás termesztés, hűtés stb.),  széleskörű elterjedésének, így egész 

éven át, lehetőség van a folyamatos fogyasztás árualap biztosítására. A tra-

dicionális  termékek (paprika,  paradicsom, zöldhagyma stb.) mellett  olyan 

„élelmirost” zöldségek fogyasztására is lehetőségek nyílnak, mint a spárga 

vagy a brokkoli. Ez utóbbit a táplálkozástudománnyal foglalkozó gasztroen-

terológusok az emésztőcsatorna  jótevőjének tekintik,  mivel  fogyasztása a 

vastagbél betegségeinek megelőzését jól szolgálja.

A mezőgazdasági  és élelmiszer-ipari  szektor szerepe kiemelkedő az 

egészséges táplálkozás egyéni, és népességszintű megvalósíthatósága szem-

pontjából, hiszen az ajánlások csak abban az esetben realizálhatók, ha hoz-

záférhetők  a megfelelő  mennyiségű és minőségű,  valamint  a  biztonságos 

élelmiszerek.
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Folyamatos párbeszédre van tehát szükség az élelmiszeripar és a tudo-

mányos szféra képviselői között. Ezt erősítette meg a WHO 57. Közgyűlése 

2004. május 22-i ülése, amely elfogadta a WHA 57.17 számú határozatot, 

amelynek  mellékletét  képezi  a „Global  strategy on diet,  physical  activity 

and health” című stratégia. A határozatban a WHO az egyes kormányokat 

felszólítja, hogy:

• nemzeti sajátosságaiknak megfelelően dolgozzanak ki és kezdjenek 

akciókat a stratégia ajánlásai alapján,

• segítsék elő az egészséges életmódot, benne az egészséges táplálko-

zást és testmozgást,

• készítsék el nemzeti stratégiájukat, mozgósítsák a társadalmi és gaz-

dasági szereplőket, valamint a médiát.

A határozat mellékletét képező stratégia, a fentiek részletezésén túl, 

felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyi minisztereknek koordinálni-

uk kell más tárcák olyan döntéseit, programjait, amelyek az egészséges táp-

lálkozást és testmozgást befolyásolják. Elsősorban az élelmiszer-, és mező-

gazdasági  politika  az  a  program,  amelynek  összhangban  kell  lennie  az 

egészséges táplálkozás és testmozgás stratégiáival (ZAJKÁS, 2004).
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3.  A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI

1. A táplálkozástudományban és a fogyasztói szokásokban megjelenő 

változások összefüggéseinek vizsgálata.

2. Az agrárium és az élelmiszeripar ez irányú kapcsolódásainak és fel-

adatainak feltárása.

3. A hazai  és  a  külföldi  statisztikai  adatok,  valamint  a  reprezentatív 

vizsgálatok  eredményei  alapján,  a  gabonafélék  egészségmegőrzés-

ben játszó egyre növekvő szerepének bemutatása.

4. A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztási szokásainak, és az egész-

séges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálata, primer ku-

tatási eszközök alkalmazásával.

A célkitűzés elérésének érdekében az alábbi kérdésekre kerestem a választ.

1. Alátámasztják-e a vonatkozó hazai, és a külföldi statisztikai adatok, 

valamint a reprezentatív vizsgálatok eredményei az egészségtudatos 

magatartás felé való elmozdulást?

2. Milyen  pozitív,  illetve negatív  változások mutatkoznak a lakosság 

táplálkozásában,  amelyek  hatással  lehetnek  az  egészségi 

állapotukra?

3. Milyen hatásai vannak az egészségünk megőrzésében a gabonafélék 

rendszeres fogyasztásának?

4. Figyelembe veszi-e az élelmiszeripar és az agrárium a táplálkozástu-

domány javaslatait, és milyen válaszokat ad a táplálkozási szokások 

változásaira?
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4.  ANYAG ÉS MÓDSZER

A kutatási  célkitűzéseim megvalósításához a szekunder kutatásokon 

túl primer kutatási eszközöket is alkalmaztam.

A szekunder kutatás során a hazai és a nemzetközi szakirodalmak fel-

használásával  áttekintettem  az  élelmiszer-fogyasztás  jellemzőit,  és  a  fo-

gyasztói magatartásra ható legfontosabb tényezőket, valamint a gabonafélék 

egészségmegőrző, egészségfejlesztő szerepét.

A primer kutatás során a kvantitatív módszert alkalmaztam, ugyanis 

ezzel a módszerrel a kutatási kérdésekre minél nagyobb megbízhatósággal 

lehet számszerűsíthető válaszokat adni.

A kutatás saját készítésű kérdőíves felmérésen alapult, a kérdőívek ki-

töltetését előzetes felkészítésben részt vett kérdezőbiztosok (szakközépisko-

lás,  egyetemista  és  doktorandusz hallgatók)  végezték,  valamint  internetes 

megkérdezés is történt (4. számú melléklet).

A kérdések nagyobb részével az élelmiszer fogyasztásra, kisebb há-

nyadával  pedig  az  egészséges  táplálkozással  kapcsolatos  ismeretekre  he-

lyeztem a hangsúlyt. A kérdőív összeállítása során ügyeltem arra, hogy min-

den olyan élelmiszer fajta fogyasztási szokása sorra kerüljön, amely a táplál-

kozási ajánlásokban szerepel, és az egészségmegőrző, vagy egészségfejlesz-

tő attitűdöt alátámasztja.

A  kérdőív  jellemzően  zárt  kérdéseket  tartalmazott,  amely  jelentős 

mértékben megkönnyítette a későbbi kiértékelést. Bizonyos kérdések esetén 

viszont több választ is megjelölhettek a válaszadók. Ezzel az volt a célom, 

hogy az egyének véleményei szélesebb körben is felszínre kerüljenek.
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A minta összeállításának alapját a KSH által kiadott Magyar Statiszti-

kai Évkönyv 2007.évi lakosság számának adatai  képezték.  A mintát  Ma-

gyarország régióinak lakosság számát alapul véve, nem, korosztály és lakó-

hely szerint határoztam meg.

A kérdőívet  kitöltők Magyarország mind a hét régióját  képviselték. 

(Debrecen,  Nyíregyháza,  Eger,  Miskolc,  Kecskemét,  Szeged, Békéscsaba, 

Budapest, Kaposvár, Pécs, Zalaegerszeg, Veszprém Sopron és Győr váro-

sok, illetve azok környékén élők kerültek be a mintába). Kiemelendő, hogy 

nemcsak a városi fogyasztókat vontam be a vizsgálatba. 1000 db értékelhető 

kérdőív került feldolgozásra. Az interjúalanyok megszólítása élelmiszerbol-

tokban történt, a véletlen kiválasztás módszerével. A kitöltött kérdőívek ré-

giónkénti megoszlását az 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat: A vizsgálatba bevont régiók és a minta nagysága

Körzet Kérdőív (db)

Dél-Alföld 160

Dél-Dunántúl 135

Észak-Alföld 162

Észak-Magyarország 158

Közép-Dunántúl 133

Közép-Magyarország 117

Nyugat-Dunántúl 135

Összesen 1000
Forrás: KSH Magyar Statisztikai Évkönyv, 2007 

A válaszadók  nemek  szerinti  megoszlása  alapján  a  megkérdezettek 

51%-a nő, és 49%-a férfi. A nők és a férfiak közel azonos arányát az indo-

kolja, hogy egyre több férfi is a potenciális vásárlók közé tartozik, akik a 
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nőkhöz hasonlóan ismerik az árakat, a termékkínálatot, és vannak kialakult 

vásárlási és gasztronómiai szokásaik.

Az életkor szerinti megoszlásnál (11. ábra), hangsúlyosan a 18 és 50 

év közötti korosztályra fókuszált a kérdőív, mert azt feltételezem, hogy a tu-

datos táplálkozásra vonatkozó megállapításaimat ezen korosztály ismeretei-

ből, vagy hiányosságaiból tudom nagy biztonsággal megtenni. A 18-25 év 

közötti korosztály ismereteinek tükrében javaslatot tudok tenni a felvilágosí-

tó, ismeretbővítő munkára, hiszen ők azok, akik gyermekeket fognak nevel-

ni, a 26 és 49 éves korosztály pedig már aktívan háztartást vezet, tehát az ő 

ismereteik is autentikusak lesznek a tények megállapításában.

A beérkezett válaszokat kódoltam, és a kapott értékek az SPSS 10.0 

for  Windows  matematikai  statisztikai  program  adattáblázatában  kerültek 

rögzítésre. A kiértékelés is ennek a programnak a segítségével történt. A ka-

pott adatok, információk értékeléséhez a leíró statisztika, és az összehasonlí-

tó elemzések kerültek felhasználásra.

11. ábra: A válaszadók életkori megoszlása
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5.  EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉSÜK

5.1.  Az egészség, mint érték
Az egészség egy érték-kategória, amit óvni, védeni kell. Gyakran hall-

ható, hogy „az egészség a legfontosabb”, hogy „nem baj, csak egészség le-

gyen”.  Mégis a lakosság körében végzett  vizsgálatom a különböző szem-

pontok szerint minősített egészségtelen életmód meglétét tárták fel. A beteg-

ségek kialakulásáért többé-kevésbé mi vagyunk a felelősek, az életmódunk 

és a táplálkozásunk által. Az egészséges táplálkozás egyik fontos eleme a 

testi-lelki jóllétünknek.

Vizsgálatom során a megkérdezettek 88%-a vallotta azt, hogy számára 

fontos az egészséges táplálkozás, 12%-a nem tartotta fontosnak (12. ábra).

12. ábra: Fontos-e Önnek az egészséges táplálkozás?

A nemek arányában vizsgálva a kérdést megállapítható, hogy a meg-

kérdezett férfiak több, mint 1/5-ének nem fontos az egészséges táplálkozás, 

míg a nők esetében ez csak 3% (13. ábra).
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13. ábra: Az egészséges táplálkozás fontossága a nemek arányában
külső kör: férfi, belső kör: nő

Ha az életkort is figyelembe vesszük a fiatalabbak körében 16 %-nak 

nem fontos az egészséges táplálkozás, a 26-49 évesek körében 9%-nak, az 

idősebbek esetében csupán 2%-nak. Tehát minél idősebbek a megkérdezet-

tek, annál inkább fontos számukra az egészséges táplálkozás (14. ábra).

14. ábra: Az egészséges táplálkozás fontossága az életkor arányában
külső kör: 18-25 év; középső kör: 26-49 év; belső kör: 50-75 év

5.2. Az egészséges táplálkozást követők
A megkérdezettek tehát nagyobbrészt fontosnak tartják az egészséges 

táplálkozást, de a válaszadóknak közel a fele úgy gondolja, hogy nem táplál-

kozik egészségesen, s csak 38%-a gondolja úgy, hogy egészségesen táplál-
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kozik, 15%-a pedig nem tudja (15 ábra). A megkérdezettek közel fele állítja, 

hogy nem táplálkozik egészségesen, miközben csak 12%-a jelölte, hogy szá-

mára nem fontos az egészséges táplálkozás. A GfK Piackutató Intézet adatai 

szerint (2006), a lakosság 13%-a táplálkozik tudatosan. SZAKÁLY (2008), 

fogyasztói magatartás vizsgálatában a válaszadók 29%-a figyel az egészsé-

ges táplálkozásra. A vizsgálatom szerint a 26-49 év közötti korosztály köré-

ben tehát jobb ez az arány. A felvett adatok is igazolták azt a tényt, misze-

rint sokan tisztában vannak az egészséges táplálkozás ismérveivel, tudják is, 

hogy a megfelelő táplálkozással a betegségek nagy része megelőzhető lenne, 

még sem táplálkoznak a mindennapokban tudatosan.

15. ábra: Véleménye szerint Ön egészségesen táplálkozik?

A nemek szerinti vizsgálat során megállapítható, hogy a megkérdezett 

férfiak több mint fele állítja, hogy nem táplálkozik egészségesen, és a nők 

esetében is ez 43%. A férfiak közel 1/5-e nem tudja megítélni, hogy egész-

ségesen táplálkozik-e, a nők körében ez 12 % (16. ábra).

Ezek az adatok világosan rámutatnak arra, hogy az egészségnevelés 

területén nagy elmaradások vannak. Az iskolai tantervekből már régen kike-

rült az egészségtan tantárgy, és kevés óraszámra zsugorodott az a lehetőség, 

(biológia óra, osztályfőnöki óra) hogy a fiataloknak átadjuk a megfelelő is-
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mereteket. Ezért a színtérprogramoknak nagy jelentősége van, ahol a kor-

osztályokra szükséges fókuszálni.

16. ábra: Az egészségesen táplálkozók a nemek arányában
külső kör: férfi, belső kör: nő

Az életkori megoszlás szerint megállapítható, hogy az 50 éven felüliek 

több, mint a fele gondolja úgy, hogy egészségesen táplálkozik. A 26-49 éve-

seknek már csak a 37%-a, a fiatalabbaknak a 35%-a .Tehát  minél idősebb 

valaki  annál  egészségesebben táplálkozik.,  és  egyre  inkább biztos  abban, 

hogy a táplálkozása egészségesnek mondható (17. ábra).

17. ábra: Az egészségesen táplálkozók az életkor arányában
külső kör: 18-25 év; középső kör: 26-49 év; belső kör: 50-75 év
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5.2.  Információszerzés az egészséges táplálkozási ajánlásokról
A helyes étkezési szokásokhoz az információkat legtöbben a munka-

társaktól, ismerősöktől és az internetről szerzik be. PANYOR (2007) kutatá-

sai is azt bizonyították, hogy jóval kisebb súllyal szerepel az egészséges táp-

lálkozásról szóló információk beszerzése az orvostól, mint az ismerősöktől 

(18.  ábra).  Tehát  sok  olyan  téves  információ  lehet,  amelyet  az  emberek 

helytelenül követnek, s ezzel árthatnak az egészségüknek.

18. ábra: Honnan meríti információit a helyes táplálkozással 
kapcsolatban?

5.3.  A hagyományostól eltérő táplálkozást folytatók aránya
A hagyományostól  eltérő  táplálkozást  a  megkérdezettek  mindössze 

15%-a folytat (19. ábra). Azért mert egészségi állapota miatt kényszerül rá 

(cukorbeteg), vagy valamilyen divatos diétát követ (Atkins diéta, vércsoport 

diéta stb.). Sokan gondolják úgy, hogyha valamilyen diéta elvei szerint táp-

lálkoznak, akkor az egészségüket, a testtömegüket jobban megőrizhetik, pe-

dig a diéták többsége egyoldalú táplálkozásra buzdít, radikálisan csökkentve 
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így a napi szénhidrát, zsír, vagy fehérje bevitelt. Ha az említett tápanyagokat 

a mindennapi étkezésünk nem biztosítja megfelelő mennyiségben és minő-

ségben, előbb-utóbb hiánybetegségek léphetnek fel, a szervezet energia ház-

tartása felborul. Ha orvosi szempontból nem indokolt valamilyen táplálékot 

kerülni, akkor a fogyás elérésének legcélszerűbb módja a vegyes táplálkozás 

mennyiségének a csökkentése és a mozgás idejének a növelése.

19. ábra: Folytat-e Ön a „hagyományos” étkezéstől eltérő táplálkozást?

5.4.  „Egészségtelen” táplálékok köre
A válaszadók 78%-a szerint  a „legegészségtelenebb” táplálék a zsír 

(20. ábra). Ezzel a kérdéssel azt a hipotézist kívántam bizonyítani, miszerint 

az egészséges táplálkozás tekintetében az emberek nagy része nem rendel-

kezik tudományosan alátámasztott ismeretekkel. A legújabb trendek szerint 

ugyanis nincsen egészségtelen táplálék, csak rosszul összeállított étrend. A 

zsírra szüksége van a szervezetünknek, többek között a zsírban oldódó vita-

minok felszívódásának a közege is. Hogy a zsírok és olajok közül melyiket 

fogyasszuk – növényi olaj vagy állati zsír, vaj vagy margarin - ennek eldön-

tését más kutatókra bízom, hiszen az elmúlt években ezen a területen is vol-

tak, vannak trendek és ellen trendek is.
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20. ábra: Ön szerint melyik a „legegészségtelenebb” táplálék?

5.5.  A sütőipari termékek fogyasztási gyakorisága
A sütőipari termékek fogyasztása biztató tendenciát mutat (21. ábra). 

A megkérdezettek jellemzően előnyben részesítik a barna kenyeret (27%), a 

teljes őrlésű (20%), és a magvas kenyeret (20%). A fehér kenyér  fogyasztá-

sa (23%), egyértelműen háttérbe szorul. Ez a válasz kedvező változást mutat 

a  teljes  őrlésű gabonafélék  táplálkozás  élettani  megítélése  és  fogyasztása 

szempontjából.

21. ábra: Melyik sütőipari terméket fogyasztja a leggyakrabban?
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5.6.  A gabonafélék fogyasztása
A gabonafélék közül a megkérdezettek rizsből fogyasztanak a legtöb-

bet, ezt követi a búza, a kukorica és a rozs (22. ábra). A zab, az árpa és a kö-

les, mint régi magyar népélelmi táplálék kis súllyal van jelen. Az alacsony 

fogyasztást úgy gondolom az indokolja, hogy kevésbé ismert és elterjedt ter-

mékkörről van szó. Az élelmiszeripar fejlődésével a kényelmi termékek elő-

állításának előrehaladásával párhuzamosan azonban nő ezen gabonafélék fo-

gyasztása. Szerencsére egyre többen fedezik fel ismét az egészségre ható jó-

tékony hatásukat, és beépítik az étrendjükbe.

22. ábra: Melyik gabonafélét fogyasztja?

Ha nemek szerint is vizsgáljuk a kérdést, akkor árnyaltabb képet ka-

punk a gabonafogyasztásról (23. ábra) Mindkét nem a rizst preferálja, de a 

nők valamivel többet fogyasztanak belőle. A búzafogyasztás közel azonos 

arányú. Árpából és kukoricából a férfiak fogyasztanak többet, míg zabból, 

rozsból és kölesből lényegesen többet fogyasztanak a nők.
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23. ábra: A gabonafélék fogyasztása a nemek arányában

Ha az életkort is figyelembe vesszük, (24. ábra), megfigyelhető, hogy 

a 18-25 éves korosztály a búzát, az árpát, a rizst és a kukoricát fogyasztja 

leggyakrabban.  A 26-49 éves  korosztály  kiemelkedik  a  zab  és  köles  fo-

gyasztás terén. Az 50 évesnél idősebb korosztály a megkérdezett gabonafé-

lék fogyasztását tekintve, mindegyikben alul marad.

Ez az arány bizonyítéka annak, hogy az a korosztály, amelyik életko-

rából adódóan is a veszélyeztetettebb csoportba tartozik, nem fogyaszt ele-

gendő mennyiséget a gabonafélékből.
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24. ábra: A gabonafélék fogyasztása az életkor arányában

5.7.  A gabonapelyhek szerepe az egészséges táplálkozásban
A kilencvenes évektől kezdve egyre kedveltebbé váltak hazánkban is 

a gabonapelyhek, s ez a a saját kutatásomban is igazolást nyert. A megkér-

dezettek  18%-a  fogyasztja  rendszeresen,  56%-a néha  fogyasztja,  és  csak 

26%-a mondta  azt,  hogy egyáltalán  nem (25.  ábra).  A gazdag kínálatból 

mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának megfelelőt. Gabona-

magvakból, főként teljes őrlésű gabonából készülnek, kicsi a zsír-, nagy a 

szénhidrát- és rosttartalmuk. Vitaminokkal – A-vitamin, B6-vitamin, folsav, 

riboflavin,  E-vitamin,  B1  vitamin  és  ásványi  anyagokkal  (kalcium,  vas, 

mangán, réz, cink) – dúsítják őket. Az élelmi rostot tekintve vízben oldódó 

és vízben nem oldódó rostokat is tartalmaznak. A vízoldékony rostok fokoz-

zák a teltségérzetet, csökkentik a tápanyag felszívódás mértékét. Ez a tulaj-

donság  a  testsúlykarbantartó  programoknál  nagy  jelentőséggel  bír  (LŐ-

RINCZNÉ L. T. (2009).
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A  természetes  gabonaszemek  számos  fontos  tápanyaggal  járulnak 

hozzá étrendünkhöz és ez kapcsolatban állhat az egészségmegőrzéssel és a 

betegségek megelőzésével. Az élelmiszeripar fontos feladata, hogy bővítse a 

vásárlók számára elérhető gabonatartalmú élelmiszerek körét.  Európa nyu-

gati részén a felnőttek 82%-a, a gyermekek 85%-a fogyasztja rendszeresen a 

gabonapelyheket,  főleg reggelire.  Ha az egészséges táplálkozás  alapelveit 

követve a pelyheket naponta egyszer fogyasztjuk, akkor elkerülhető a nagy-

arányú  felesleges  cukorfelvétel,  amely  elhízáshoz  vezethet  (LELOVICS 

2007).

25. ábra: A gabonapelyhek szerepet játszanak-e a táplálkozásában?

A nemek arányát tekintve a nők szívesebben esznek müzlit, gabona-

pelyheket  (26.  ábra).  A megkérdezettek  22  %-a  rendszeresen  fogyasztja, 

59%-a néha, és csak 19 % az aki egyáltalán nem eszik ilyeneket.

A férfiak 14 %-a fogyaszt rendszeresen gabonapelyhet, 53% néha, és 

a megkérdezett férfiaknak 1/3-a egyáltalán nem fogyasztja.
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26. ábra: A gabonapelyhek fogyasztása a nemek arányában.

külső kör: férfi, belső kör: nő

Az életkort tekintve még érdekesebb a kép (27. ábra). A 18-25 év kö-

zöttiek esetében a legkisebb a rendszeres gabonapehely fogyasztók aránya 

(16%),  a  26-49 év  közötti  korosztálynak  több,  mint  egyötöde  fogyasztja 

rendszeresen. Az 50-75 év közöttiek is valamivel nagyobb arányban (17%), 

fogyasztják,  mint  a  legfiatalabbak.  Legnagyobb  arányban  (57%) a  26-49 

éves korosztály építi be néha az étrendjébe. S közel ilyen az arány (56%) a 

18-25 évesek között is . Az ötven éven felettiek 41%-a fogyasztja néha. A 

legidősebb korosztály 41%-a egyáltalán nem eszik gabonapelyhet, míg ez a 

többi korosztály esetében 22-30 % között mozog.

27. ábra: A gabonapelyhek fogyasztása az életkor arányában.

külső kör: 18-25 év; középső kör: 26-49 év; belső kör: 50-75 év
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5.8.  A húsfélék fogyasztása
Az alapvető élelmiszerek közül még a hús és a tej fogyasztási szoká-

sait vettem górcső alá, mint a táplálkozási ajánlások két fő fehérjeforrását. A 

húsfélék közül a szárnyasok fogyasztása kiemelkedő (67%). A sertéshús fo-

gyasztás  rendkívül  alacsony  értéket  mutat  (12%),  és  figyelemre  méltó, 

hogyha egy kicsivel is, a halfogyasztás (9%) megelőzte a marhahús fogyasz-

tását (8%) (28. ábra).

28. ábra: Melyik húsféléből fogyaszt a legtöbbet?

5.9.  A húskészítmények fogyasztása
A feldolgozott  húsféleségek  közül  a  felvágottak  fogyasztása  áll  az 

élen. A kolbász és a szalonna fogyasztás mint jelentős népélelmezési cikk 

viszont még tartja magát (29 ábra).
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29. ábra: A húskészítményekből melyiket fogyasztja?

5.10. A tej és a tejtermékek fogyasztása
A tej és tejtermékek közül a megkérdezettek 47%-a a tejet fogyasztja 

leggyakrabban. Ez az adat egy korábbi felméréshez képest (BERKE, 2003) 

több, mint 10% visszaesést mutat. Ezt követi a sajt kedveltsége 24%-ban. 

Az említett felméréshez képest viszont ez a mennyiség kis mértékű növeke-

dést mutat. A megkérdezettek 15%-ban joghurtot, vajat és túrót csak 4-4%-

ban fogyasztanak. BERKE (2003) felmérésében is, a vaj a korábbi „előkelő” 

második helyről az 5-6. helyre esett vissza. A kefir fogyasztása (6%) mél-

tánytalanul mellőzött,  pedig baktériumflórája miatt rendszeres fogyasztása 

ajánlott.  Könnyű, B vitaminokban gazdag, energiaszegény élelmiszer (30. 

ábra).

77



30. ábra: Melyik tejtermékből fogyaszt a legtöbbet?

5.11. A zsiradék fogyasztás
A zsiradékok használata nagy változást mutat az előző évek felméré-

seihez képest. A megkérdezettek 86%-a használ a sütéshez-főzéshez olajat, 

és csak 4%-a sertés zsírt. A vaj és a margarin felhasználás szintén elenyésző 

(31. ábra). A KSH 2007-es felmérése is alátámasztja  ezt  a megállapítást. 

(olaj 9,7 kg/fő/év, állati zsiradék 3.4 kg/fő/év, vaj, margarin 4,2 kg/fő/év).

31. ábra: A sütéshez, főzéshez melyik zsiradékot használja a 
leggyakrabban?
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5.12. A zöldség, gyümölcs fogyasztás gyakorisága
A táplálkozási ajánlások napi háromszori zöldség-, gyümölcs fogyasz-

tást javasolnak. Ezzel szemben a megkérdezettek csupán 6%-a fogyaszt na-

ponta háromszor zöldséget, gyümölcsöt (32. ábra). Kétszer fogyasztja a vá-

laszadók 30%-a, míg egyszer az 52%-a. Minden étkezés alkalmával 5%, és 

sajnos 6% egyszer sem eszik naponta gyümölcsöt.  A zöldségek, gyümöl-

csök hazánkban az év minden szakában elérhetők. Időnként az idénygyü-

mölcsök is  nagyon  drágák,  ezért  a kis  jövedelműek és a nagycsaládosok 

nem engedhetik meg maguknak a napi háromszori zöldség és gyümölcsfo-

gyasztást. Ezt a tényt a gyermekélelmezésben igyekeznek figyelembe venni, 

és a zöldségekből gyümölcsökből készült ételek felszolgálási gyakoriságát 

az utóbbi időben növelték.  A nyers gyümölcsnek minden nap szerepelnie 

kellene a gyermekintézményekben az étlapon.

A 2007-es Egészségügyi Törvény szerint „A közétkeztetésben - külö-

nös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyúj-

tott közétkeztetésre - az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápér-

tékű étkezést kell biztosítani”.

32. ábra: Naponta hány alkalommal fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt?
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5.13. A szója fogyasztás
Szóját, mint jelentős fehérje forrást csak nagyon kevesen fogyaszta-

nak, csupán a megkérdezettek 9%-a. A többiek egyáltalán nem élnek vele 

(33. ábra).

Az elmúlt években a szójafogyasztást is sok támadás érte, mondván 

hogy genetikailag módosított termék, ezért káros az egészségre. Nem csoda 

tehát, hogy a fogyasztó ebben az esetben sem tud eligazodni az érvek és el-

lenérvek között.

Pedig a szója sokoldalúan hasznosítható hüvelyes növény, a rizs, a bú-

za, az árpa, a köles mellett az 5. szent növény. A hüvelyesek közül az egyik 

legértékesebb növényünk, amely a nagy biológiai beltartalma miatt emberi 

táplálkozásra  is alkalmas.  A szójamag 36-42% fehérjét és 18-22% olajat, 

valamint különböző vitaminokat (A, B, E, K) és biológiailag aktív vegyüle-

teket tartalmaz (www.harmonet.hu).

33. ábra: Beépíti-e a szóját az étrendjébe?
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5.14. A konzerv fogyasztás
A konzervek a kényelmi termékek kategóriájába tartoznak. Sokan is-

merik,  kedvelik,  hiszen kirándulások,  külföldi nyaralások alkalmával  a jó 

szállíthatóság, a hosszú idejű eltarthatóság miatt praktikus is. További elő-

nye, hogy nem igényel hűtést. Manapság a régi jól bevált márkák mellett 

számos  konzervtermék  közül  válogathatunk.  Mégis  sokan  a  konzervfo-

gyasztás ellen szólnak, mert azt tartják, hogy sok benne a tartósítószer, hol-

ott ennek éppen az ellenkezője az igaz. Az eltarthatóság a technológiai eljá-

rások fejlődésével, nevezetesen a hőkezelési eljárások alkalmazása mellett 

nincs  szükség  tartósítószerek  alkalmazására.  TEMESI,  BIACS,  SZENTE 

(2008) kutatásai szerint a vásárlók igénylik, hogy a konzervként előállított 

termék GM-mentes, tartósítószermentes legyen, és ne tartalmazzon túl sok 

adalékanyagot. Az eredmények azt mutatták, hogy az egészségesség, mint 

terméktulajdonság a konzervek esetében is az egyik legfontosabb elvárás. 

BÁNÁTI (2008) megállapításai szerint a fogyasztók a konzervek megítélé-

sében nagyon bizonytalanok és bizalmatlanok. Igénylik a tartósítási techno-

lógia megnevezésének feltüntetését, valamint a jobb érzékszervi tulajdonsá-

gokat, a természetes vitamin- és ásványi anyag megőrzését, a tartósítószer-

mentességet.

A bizalmatlanság megnyilvánult a saját kutatásom esetében is, hiszen 

az általam megkérdezettek több, mint 1/5-e (22%) soha nem fogyaszt kon-

zervet, 73%-a néha, és csak 6%-a gyakran (34. ábra).
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34. ábra: Bekerülnek-e a konzervek az étrendjébe?

5.15. A csomagoláson található információk figyelembevétele
Az előbb  említett  konzervekről  szóló  anomáliát  bizonyítja,  hogy  a 

csomagoláson található információkat a vásárlók nagy része figyelmen kívül 

hagyja. A megkérdezettek csupán 41%-a olvassa el a csomagoláson találha-

tó tájékoztatókat, 51% csak néha nézi meg, 8%-át nem is érdekli (35. ábra). 

A fogyasztóvédelem, illetve az EU is előírja, hogy a korrekt fogyasztói tájé-

koztatás érdekében minden terméken fel kell tüntetni sok más adat mellett 

az  összetételét  is.  Remélhetőleg  a  vásárlók  egyre  nagyobb  része  el  is 

olvassa a termékeken található címkék tartalmát, hiszen a tudatos táplálko-

zás a vásárlással kezdődik.

35. ábra: Vásárláskor figyelembe veszi-e a csomagoláson feltüntetett 
információkat?
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5.16. A táplálék kiegészítők, vitaminok fogyasztása
A táplálék kiegészítők fogyasztása manapság divattá vált. Sokan attól 

remélik fittségüket,  erejüket, szépségüket, és a hosszú élet titkának vélik. 

Természetesen szükség van a hiánybetegségekben szenvedőknek, a betegek-

nek táplálék kiegészítőkre, de csak orvosi javaslatra. A vény nélkül kapható 

mindenféle „csodaszerek” hosszú távon az egészségre ártalmasak is lehet-

nek, mert a nagy dózisú ásványi anyagok közül a nehéz fémek felhalmozód-

hatnak  az  emberi  szervezetben,  amelynek  sok-sok mellékhatása  lehet.  A 

megkérdezettek 55%-a alkalmanként fogyaszt táplálék kiegészítőket, amely 

helyén való lehet, viszont 23%-a rendszeresen, amely már aggodalomra ad-

hat okot. Szintén 23% mondta azt, hogy soha nem fogyaszt táplálékkiegé-

szítőt (36. ábra).

36. ábra: Fogyaszt-e táplálék kiegészítőket, vitaminokat?

5.17. A folyadékfogyasztás
A folyadékpótlás fontossága - a szervezetünk vízháztartásának egyen-

súlyban tartásához - a kutatások előterébe került az elmúlt néhány évben. A 

szervezetünk az éhséget pontosan érzi, hiszen a hipotalamuszban találhatók 

többek között az éhség-, és a jóllakottság központok. Ezek együtt szabályoz-
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zák a szervezetünkből érkező információk alapján, hogy mikor és mennyire 

érezzük éhesnek magunkat, és hogy mikor mondhatjuk azt, hogy már eleget 

ettünk.

A szomjúság érzése,  mivel  ennek nincsen központja  az agyunkban, 

már a szervezet vészjelzése. Ekkora már a szánk száraz, vérünk elkezd besű-

rűsödni,  így kevesebb oxigént képes szállítani.  Ennek hatására a szív na-

gyobb terhelésnek van kitéve, keringési zavar léphet fel, fáradékonyabbá vá-

lunk.  Ezért  folyamatosan  kell  innunk  nemcsak  akkor,  ha  szomjasak  va-

gyunk. Nagyon fontos ezt tudni a kisgyermekek és idősek esetében, mert 

amikor a szomjúság jelentkezik, akkorra a szervezet már a szövetekből kez-

di elvonni a vizet.

Az sem mindegy, hogy mit iszunk. A megkérdezettek 44%-a leggyak-

rabban  ásványvizet  fogyaszt,  23%-a  rostos  ivóleveket,  20%-a  teát,  7%-a 

szénsavas üdítőket, 2%-a szörpöket és csupán 5%-a iszik csapvizet (37. áb-

ra).

Az ásványvíz fogyasztásunk az utóbbi időben többszörösére nőtt. En-

nek több oka is van. Egyre nagyobb Magyarországon a vizek szennyezettsé-

ge, ezért több településen az ivóvíz csak zacskózva jut el a lakossághoz. A 

reklámok hatására is egyre többen fogyasztják az ásványvizet. Ezzel ugyan-

úgy  kell  vigyáznunk,  mint  a  korábban  említett  táplálékkiegészítőkkel, 

ugyanis az egyoldalú ásványvíz fogyasztás következtében bizonyos ásványi 

anyagok szintén felszaporodhatnak a szervezetben,  amely veszélyeztetheti 

az egészségünket. Ezért fontos, hogy tartsuk számon az összetevőket és vál-

togassuk a márkákat.

84



37. ábra: Melyik folyadékot fogyasztja a leggyakrabban?

5.18. A borfogyasztási szokások
A KSH 2007-es adatai szerint a bor fogyasztás is csökkenő tendenciát 

mutat. A megkérdezettek 35%-a fogyaszt hetente bort, 65%-a viszont nem 

(38. ábra). Napjainkban a borfogyasztás kultúrája egyre inkább teret hódít 

magának hazánkban is.

Egy francia gourmand a borivás művészetéről beszélt a walesi herceg-

nek. „A nagy bornál nézzük annak játékát a pohárban, beleheljük illatát, és 

azután...  Megisszuk! – vágott  közbe a herceg.  Nem, herceg – folytatta  a 

gourmand – előbb beszélünk róla”(Grimod de la Reyniere).

Talán itt kezdődik a lényeg: meg kell adni a módját. Ahhoz, hogy kel-

lően értékeljünk egy bort, minél többet kell tudnunk róla. A kulturált borfo-

gyasztás általában étkezéshez kapcsolódik, a bor zamata is így érvényesül a 

legjobban. „A bornak ágyat kell vetni” – hangzik a régi mondás.
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38. ábra: Fogyaszt-e legalább hetente bort?

5.19. A borfajták választása
A megkérdezettek 76%-a a vörös bort, 24%-a a fehér bort kedveli (39. 

ábra). „Jó bor, jó egészség”. Az egészséges táplálkozás részeként a napi 1-2 

deciliter ajánlott. Kimutathatóan jó hatással van a szív-, és érrendszeri be-

tegségek megelőzésére, hiszen a bor savtartalma zsírbontó hatású, így meg-

akadályozza az erekben a zsírlerakódást.

A bor mérsékelt alkoholtartalma mellett, szőlő eredetéből adódóan ér-

tékes polifenolokat tartalmaz. A polifenolok antioxidáns hatásuk révén lekö-

tik a szervezetben jelen lévő káros hatású szabad gyököket, csökkentik a 

trombózis, az érelmeszesedés és egyes daganatos betegségek kialakulásának 

a kockázatát.

A vizsgálatok azt mutatták ki, hogy azoknak az embereknek, akik na-

ponta 1,5-3 dl  száraz vörösbort  isznak,  kb. 50%-kal  nagyobb az esélyük 

arra, hogy nem szív- és érrendszeri betegségben halnak meg, és átlagosan 

10-12 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik egyáltalán nem isznak vörös-

bort. A vörösborok polifenol tartalma jóval magasabb, mint a fehérboroké.
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Ezzel szemben fontos megjegyeznünk azt is, hogy  napi 1,5-3 dl-nél 

nagyobb mennyiség,  az alkohol káros hatása miatt  nem ajánlható, de van 

még  egy nyomós  érv amellett,  hogy a  mértéket  betartsuk,  ez  az  alkohol 

energiatartalma. Sokan nem tudják, hogy az alkohol 1 grammja több energi-

át tartalmaz, mint a fehérjék vagy a szénhidrátok ugyanennyi mennyiségben.

39. ábra: Melyik bort részesíti előnyben?

5.20. A biotermékek beillesztése az étrendbe
A biotermékek,  más néven a természetes  táplálékok egyre  több fo-

gyasztót  hódítanak meg.  A világjárványoktól  való félelem,  és az immun-

rendszer erősítésére való törekvés következtében a vegyszerekkel, hormo-

nokkal,  gyógyszerekkel  nem  terhelt  élelmiszerek  fogyasztása  felé  egyre 

több ember fordul. A megkérdezettek 55%-a már néha fogyasztja ezeket a 

termékeket, 7%-a rendszeresen, 38%-a viszont nem tartja fontosnak (40. áb-

ra). Magyarországon egyre többen foglalkoznak ökológiai állattartással, és 

növénytermesztéssel. Ez reményt ad arra, hogy a jelenleg szűkösen besze-

rezhető bioportékák ára is alacsonyabb lesz, és ezzel egyre több ember szá-

mára válik elérhetővé. Jelenleg a magyar bioélelmiszerek 80-90%-a külföld-

re kerül.
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40. ábra: Törekszik-e arra, hogy bioterméket fogyasszon?

5.21. Az édesség fogyasztás
Az édességek a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként kis mértékben 

szükségesek, hiszen például a csokoládé zsírban oldódó vitaminokat (A, D), 

ásványi  anyagokat  (pl.  réz),  és  antioxidánsokat  is  tartalmaz.  Mérsékelten 

élénkítő hatású, és nem utolsó sorban örömforrás. Arányos mennyiségben a 

kakaópor, a kakaó felhasználásával készült termékek, a csokoládé, örömet 

szerző, és egyben az egészséget megőrző táplálék. Fogyasztása nem fenye-

get az elhízás veszélyével, táplálkozás-élettani szempontból nem aggályos, 

sőt – a helyes táplálkozást megvalósító sokszínű élelmiszer választék kaval-

kádjába illesztve – előnyökkel is kecsegtet. A csokoládé könnyen és gyorsan 

felszívódó értékes tápanyagokat, számottevő energiát tartalmaz. Sokan nem 

a táplálkozás élettani szerepe miatt választanak csokoládét, hanem az íze és 

az életérzés miatt.

A felmérésemből kiderül, hogy a megkérdezettek 66%-a ha édességre 

vágyik, akkor csokoládéféleségeket, 11%-a aszalt gyümölcsöket, 9%-a édes 

kekszeket, 8%-a tortát, és 7%-a müzlit eszik (41. ábra). Az Édességgyártók 

Szövetsége a stop.hu internetes portállal közösen 2007-ben végzett felméré-
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se alapján a megkérdezettek 77%-a fogyasztott rendszeresen csokoládé féle-

ségeket.

41. ábra: Ha édességre vágyik, mit eszik a leggyakrabban?

5.22. A zöld fűszerek használata
Sok konyhában só, bors, pirospaprika és ételízesítő porok találhatók 

meg, míg egyéb fűszernövények ritkábban.

Pedig a babér, bazsalikom, boróka, borsikafű, borsmenta, citromfű, fo-

dormenta, izsóp, kakukkfű, kapor, kerti zsálya, lestyán, levendula, majorán-

na,  metélőhagyma,  rozmaring,  petrezselyem,  szurokfű,  tárkony,  turbolya, 

vasfű, zeller, stb. használata a sütés, főzés során kiválthatja a só használatát, 

amelynek túlzott fogyasztása köztudottan veszélyezteti a keringési rendsze-

rünk egészségét. A fűszernövényeknek kis mennyiségben is magas az A-vi-

tamin és ásványi anyag tartalma. Jó ízük mellett segítik az emésztést, a zsí-

rok  lebontását,  javítják  a  vérkeringést.  Az  említett  fűszernövények  nagy 

többsége itthon is, cserépben vagy a kertben minden gond nélkül termeszt-

hető. Mégis a megkérdezettek 55%-a csak néha használ zöld fűszereket a fő-

zés során. 7%-a rendszeresen, míg 38%a nem tartja fontosnak (42. ábra). 
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Pedig a zöld fűszerek és a gyógynövények a hatóanyag tartalmuk folytán az 

egészség szolgálatában állnak.

42. ábra: Az ételek elkészítéséhez használ-e zöld fűszereket?

5.23. A gyógynövények szerepe a táplálkozásban
Az emberek ősidők óta használják a gyógynövényeket. Sok közülük 

belsőleg tisztítja a szervezetünket, méregtelenítő és gyulladáscsökkentő ha-

tása által. Sok zöld fűszer egyben gyógynövény is. A homeopátiás szerek 

engedélyezett árusítása magával hozta azt az egyre inkább terjedő szemléle-

tet, hogy a betegségek esetén az egész szervezetünket gyógyítani kell, nem-

csak lokálisan az adott bajt. S mivel az „ételed az életed” az egészséges táp-

lálkozásba a gyógynövényeket is gyakrabban célszerű beépíteni. A megkér-

dezettek 66%-a nem használ gyógynövényeket a táplálkozása során, viszont 

34%-uk igen (43. ábra). Ez az adat megközelíti a 38%-ban egészséges táp-

lálkozást követők számát.
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43. ábra: A gyógynövények szerepet játszanak-e a táplálkozásában?

5.24. Vásárlási szokások helyszínek szerint
A vásárlások helyszíneit már sokan, sokféleképpen felmérték. Az én 

kérdőívembe pusztán azért került bele ez a kérdés, hogy bizonyítsam a hi-

permarketek  felelősségét  az  egészséges  táplálkozás  vonatkozásában,  és  a 

feladatukat  a  magyar  társadalom  egészségtudatosabbá  formálásában.  A 

megkérdezettek 46%-a vásárol ugyanis hipermarketekben, 31%-a nagyobb 

élelmiszerboltokban,  a  maradék 23% pedig diszkontban,  élelmiszer  szak-

boltban,  illetve a legközelebbi  kisboltban (44.  ábra).  A hipermarketeknek 

éppen ezért nagyon oda kell figyelniük a biztonságos élelmiszer beszerzésre, 

szállításra,  tárolásra,  kiszerelésre és árusításra.  Már többen felhívták a fi-

gyelmet arra, hogy a szabad áruforgalom következtében a külföldről beérke-

ző,  bizonytalan  eredetű  és  összetevőjű élelmiszerek  szinte  akadálytalanul 

kerülnek a hipermarketek polcaira és onnan a vevőkhöz. Bebizonyosodott 

az is, hogy a külföldről beérkező élelmiszerek állapotáról és minőségéről a 

fogyasztó nem jut hiteles tájékoztatáshoz (TURI-KOVÁCS B. 2008).
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44. ábra: Hol vásárol a legszívesebben?

A primer kutatás eredményei megerősítették, hogy a magyar lakosság 

nagy része értékként kezeli az egészséget, de saját bevallásuk szerint sokan 

nem táplálkoznak egészségesen. Némi elmozdulás azért tapasztalható a tu-

datos táplálkozás irányába, de mivel az ismeretek forrása nem mindig meg-

bízható, ezért sok lehet a téveszme. Nagy tehát a felelősségük az ezen a te-

rületen dolgozó szakembereknek.
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6.  KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A szekunder és a primer kutatás rávilágított arra, hogy a táplálkozástu-

domány  kutatási  eredményei  újabb  és  újabb  összefüggéseket  tárnak  fel, 

amelyeket  a fogyasztók megpróbálnak  követni. Azonban több körülmény 

együtt hatásaként – alacsony jövedelem, földrajzi elhelyezkedés, a megfele-

lő áruhoz való hozzájutás nehézsége miatt – nem válik értékké, ezáltal kö-

vethetővé.  A fogyasztói  magatartás  egészségtudatosabbá válásának legna-

gyobb gátja az alacsony hazai várárlóerő. A társadalom jelentős részénél a 

vásárlói döntések legfontosabb tényezője az ár. Az életszínvonal emelkedé-

se nélkül  nehezen képzelhető el  a jó minőségű,  drágább élelmiszerek fo-

gyasztásának az elterjedése. Ennek ellenére a vonatkozó hazai, és a külföldi 

statisztikai  adatok,  valamint  a  reprezentatív  vizsgálatok  eredményei  az 

egészségtudatos magatartás felé való elmozdulást igazolták.

A fogyasztók azon körében, akik értékként kezelik az egészséget, nő a 

gabonafélék,  a  zöldség-,  és  a  gyümölcsfogyasztás,  mind  mennyiségben, 

mind gyakoriságban, és csökken a zsíré és a a cukoré Sajnálatos, hogy a ki-

egyensúlyozott táplálkozás részeként Magyarországon a tej-, a tejtermékek 

és a húsfogyasztás nem elégséges, még úgy sem, hogy az utóbbi időben nőtt 

a a joghurt fogyasztás.

A hibás orvosi és tudományos  álláspontok,  az élelmiszeriparra  és a 

mezőgazdaság termelési szerkezetére nem hatnak előnyösen. Példaként em-

líthető az állati zsírok, a vörös húsok, a tojás és a vaj fogyasztása. Az elmúlt 

években mind a négy élelmiszertípus, a táplálkozási ajánlások szerint, a ke-

rülendő élelmiszerek csoportját alkotta.. Mára rehabilitálták.
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A tudatos táplálkozás jelenlegi helyzetét vizsgálva, hazánk mind a hét 

régiójára kiterjesztve, meglepő eredményre jutottam. Az egészséges táplál-

kozás a megkérdezettek körében fontos tényező, viszont csak egyharmaduk 

táplálkozik saját véleményük szerint egészségesen. A táplálkozással kapcso-

latos információkat főleg a barátoktól, ismerőseiktől és az internetről szerzik 

be. Az orvosuktól csak kis létszámban tudakozódnak. Éppen ezért az egész-

séges táplálkozást illetően sok a téveszme. „Legegészségtelenebb” táplálék-

nak nagy százalékban a zsírt jelölték meg, holott a zsírra a szervezetünknek 

többek között a zsírban oldódó vitaminok miatt is szüksége van. A tudato-

san táplálkozók körében a húsfogyasztáson belül, első helyen áll a baromfi 

hús fogyasztása, több tejterméket, gyümölcsöt, zöldséget esznek, és nő kö-

rükben a barna kenyér fogyasztása is.

A korábbi kutatási eredmények azt igazolták, hogy a tudatos táplálko-

zásra való törekvés csak azokban a társadalmi rétegekben jellemző, amelyek 

iskolázottabbak, és ahol az életszínvonal magas. Tény, hogy az egy főre jutó 

éves fogyasztási átlag mögött számottevő a szóródás. Hazánkban egyszerre 

van jelen a luxusfogyasztás és az alultápláltság, s ennek következtében a la-

kosság egynegyedének a táplálkozása komoly aggodalomra ad okot.

Az utóbbi időben a mennyiségi termelés helyett a minőségre terelődött 

a hangsúly. A minőség megfogalmazása nem könnyű feladat, mert az érdek-

egyezőség és az érdekellentét egyaránt jelen van a fogalomban. Az élelmi-

szer-ipari termékek előállítása során jelenleg hiányzik a vertikális integrá-

ció, pedig az ismeretek rendelkezésre állnak, még sem adható egyértelmű 

válasz arra a kérdésre, hogy a jó minőség érdekében miként is kell a termék-

pályák folyamatát kezelni.
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A polarizálódó társadalom felvet különféle minőségügyi konfliktuso-

kat is. A vásárlók kevésbé tehetős része nyilván csak az olcsóbb készítmé-

nyeket veheti meg. S ezt az igényt az élelmiszeriparnak is követnie kell. Az 

olcsóbb árhoz sokszor gyengébb minőség tartozik, ám az is igaz, hogy jelen-

tős árkülönbségek vannak az egyes termékek között. Az olcsó áruknál a fel-

használt adalékanyagok aránya meghaladja az átlagot, nem véletlen, hogy 

idehaza, de az Európai Unióban is egyre többet foglalkoznak az előírások 

szigorításával, a minőség javításával.

A magyar gabonatermékek minősége, biztonsága nem marad el a világ 

élvonaláétól. Már csak azért sem, mert a magyar búza sikértartalma világhí-

rű. A gabonaipar sem teheti meg, hogy ne a legigényesebb szabványok sze-

rint készítse termékeit. Ebből eredően különösebb minőségügyi, élelmiszer-

biztonsági problémák az elmúlt  évtizedekben nem adódtak.  Ez egyáltalán 

nem jelenti azt, hogy ez a terület problémamentes volna.

A fogyasztói  szokások változása  azt  is  magával  hozza,  hogy egyre 

jobb minőséget kell egyre olcsóbban előállítani. A sütőipar sem tehet mást, 

elébe kell mennie az igényeknek. A gyártás-, és gyártmányfejlesztésben az 

elmúlt évtizedben igen sok minden történt, hiszen mindegyik fogyasztói ré-

teg megtalálja a maga számára elérhető gabonaalapú termékeket. Helyénva-

ló, hogy a fogyasztó az egészséges táplálkozásra törekszik, hiszen – ha csak 

szerény mértékben is, de – nő a természetes eredetű termékek iránti igény, 

amelyre a sütőiparnak is oda kell figyelnie.

A vásárlók egyre inkább fontos kérdésnek tekintik azt, hogy Magyar-

országon termelték-e, vagy készült-e a választott élelmiszer, vagy sem. A 

magyar hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hazai vi-

szonylatban  készült  és  forgalomba  hozott  termékek  élelmiszer  biztonsági 
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szempontból  minden  követelménynek  megfeleljenek.  Elvileg  van  néhány 

veszélyt hordozó technológiai pont, de az ipar felkészült e hibák kiküszöbö-

lésére, így aztán ilyen jellegű problémák nem merülhetnek fel. Nem is any-

nyira veszélyforrásnak tekinthető, sokkal inkább a fogyasztói bizalom erősí-

tését szolgáló feladat, hogy meg kell oldani a sütőipari termékek megfelelő, 

informatív jelölését is. Ezzel valamennyi adat nyomon követhető lenne, amit 

az igényesebb fogyasztók már idehaza is elvárnak. 

A különböző országokban zajlott  vizsgálatok azt  mutatják,  hogy az 

emberek rendkívül kevés gabonafélét fogyasztanak, és hogy a rendszeres fo-

gyasztásnak számos akadálya van. Mindazonáltal bebizonyosodott, hogy a 

gabonamagvak, vagyis a megfelelő gabonatartalmú élelmiszerek fogyasztá-

sával közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy a különböző tápanyagokból,  ros-

tokból, az ajánlott mennyiséget juttassuk be a szervezetünkbe. Nagyon fon-

tos, hogy ez az üzenet mindenkihez eljusson, és bővüljön a vásárlók ismere-

te a gabonamagvak szerepéről és elérhetőségéről. Az élelmiszeripar egyik 

fontos feladata, hogy a vásárlók számára, a kedvező tápanyagértékű gabona-

tartalmú  élelmiszerek  körét  bővítse.  A  gabonafogyasztás  ösztönzésének 

egyik legfontosabb célterülete a reggelire fogyasztott termékek piaca.

Az élelmiszerek helyes előállításával és fogyasztásával nemcsak szer-

vezetünk mikrobiológiai állapotát őrizhetjük meg, hanem testünk egyéb táp-

anyagigényét (aminosav, vitamin, ásványi anyag stb.) is szolgáljuk. Egy-egy 

család jelentős megtakarítást érhet el, ha változtat fogyasztói szokásain, és 

ahelyett,  hogy gyógyszerre  és  táplálékkiegészítő  készítményekre  költene, 

rendszeresen fogyaszt gabonát, illetve belőle készült ételeket. Az egészség-

tudatos  fogyasztók  létszámának  növekedése  alapján  prognosztizálható  az 

96



élelmiszeripar és a mezőgazdaság termelési szerkezetének átalakulása, azaz 

környezetünkkel való kapcsolatunk változása is.

A malom- és sütőipar átalakulásának köszönhetően egyre elfogadot-

tabbá válnak a teljes őrlésű termékek. Talán még nem tudatosult bennünk, 

de a termés hántolásának elhagyásával egyrészt energia- és költségmegtaka-

rítást, másrészt többletráfordítás nélküli, 5-10%-os relatív terméknövekedést 

érünk el, mivel ennyi a hántolási veszteség. Az élelmiszerként fogyasztott 

gabonafélék köre is egyre szélesedik, így a búza, a rozs és az árpa mellett 

egyre nagyobb az igény a zabra, a kölesre, a hajdinára, de új növényként je-

lent meg a hazai termesztésben a Közép-Amerikából származó amaránt is.

A hiányos ismeretek pótlása nagy felelősséget ró a törvényhozókra és 

a területen dolgozó szakemberekre. A szakszerű felvilágosítómunkára nagy 

szükség lenne, leginkább az iskolások körében. Ha gyermekkorban ránevel-

jük a gyermekeket a tudatos táplálkozásra, akkor életformájává válhat. Ez 

azonban nem olyan egyszerű. Sok-sok évre lesz még szükség az egészségtu-

datosság általánossá válásához. Ha a szülő számára nem fontos ugyanis az 

egészséges táplálkozás, netán az életkörülményei nem teszik lehetővé a drá-

gább és egészségesebb élelmiszerek megvásárlását, akkor a jövő nemzedé-

kének sem tudunk hosszú életidőt biztosítani.

A „hasznos” élelmiszerek várhatóan az élelmiszergyártók érdeklődé-

sének középpontjában fognak állni, hiszen így lehetőségük adódik a termé-

keik megkülönböztetésére, ám jelenleg a piacon található, hasznos tápanya-

gokban gazdag gabonapelyhek száma – eltekintve a hozzáadott vitaminoktól 

és ásványi anyagoktól – erősen korlátozott. Az érdeklődést fenntartja, sőt to-

vább növeli majd az ismeretek folyamatos bővülése arról, miként lehet táp-

lálkozással  megelőzni  vagy gyógyítani  a  betegségeket,  de szükség van a 
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címkék szigorú szabályozására, hogy megóvják a vásárlókat a nem bizonyí-

tott hatású összetevőktől vagy a félrevezető elvárásoktól.

Az utóbbi másfél-két évtizedben, a táplálkozástudomány fejlődésének 

köszönhetően, és a fogyasztók egészségtudatos magatartásának kialakulása 

és megerősödése következtében, egyre nagyobb jelentőségűvé válik az élel-

miszerek, táplálkozásbiológiai értéke, (a zsírtartalom, a zsírsavösszetétel, a 

koleszterintartalom, a vitamin- és ásványianyag-tartalom, a bioaktív anya-

gok, stb.) mennyisége és aránya. Ezen túlmenően, a termék-előállítás oldalá-

ról pedig, a fenntartható fejlődés környezet-,  és állatvédelmi szempontjai, 

valamint a minőségtudatosság fokozódása, a nemzeti tradíciók és az eredet-

védelem előtérbe kerülése mind jelentősebbé válnak.

A táplálkozási ajánlásokat és a legújabb kutatásokat figyelembe véve a 

funkcionális élelmiszerek közül a gabona alapú termékeknek a fogyasztását 

jobban kell szorgalmazni, mert a benne lévő vitaminok és ásványi anyagok, 

valamint a rosttartalom a népbetegségnek számító szív-, és érrendszeri, vala-

mint a daganatos betegségek megelőzésében fontos szerepet játszanak.

A gabonatermesztés területén is az európai uniós ajánlásokat be kell 

tartani. A termőföldtől az asztalig elvét követve, így csökkenthető a gabona 

fertőződése. A mezőgazdaság a biztonságos késztermék előállításához szük-

séges jó minőségű, egészséges alapanyagokat termeljen. Az élelmiszerlánc 

valamennyi pontján érvényesüljenek az élelmiszer-biztonság alapelvei.

Az  élelmiszer-biztonság fogalma bekerült a mindennapok szótárába. 

A fogyasztók elvárják, hogy még az olcsóbb árú termékek is „aggálymente-

sek” legyenek. Hatósági feladat a hazai és az import élelmiszerek alaposabb 

vizsgálata, az élelmiszer-biztonság fokozása, az élelmiszerek eredet és föld-
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rajzi megjelölése, a címkézés szigorú szabályozása, a korrekt reklámozás ki-

kényszerítése, hogy megóvják a vásárlókat a nem bizonyított hatású összete-

vőktől,  vagy a  félrevezető  elvárásoktól.  Az élelmiszer-biztonság  hatósági 

felügyeletének éppen ezért hatékonyabbnak, egységesnek és átláthatóbbnak 

kell lennie.

Átfogó nemzeti  élelmiszer-biztonsági program készítésére van szük-

ség az egészségügy és az agrárium partnerségével. A szabad árukereskede-

lem miatt fel kell készülni az új kémiai-mikrobiológiai kockázatok kezelésé-

re.  Éppen ezért  biztosítani  kell  a képzés,  a továbbképzés,  és az egységes 

szakmai irányítás és felügyelet feltételeit.

Az orvosok és a táplálkozástudomány területén dolgozó szakemberek 

felelősségét növelni kell, az új tudományos eredmények időben való megje-

lenítése,  és a nevelés-oktatás szolgálatába állítása (iskolában, köztévében) 

érdekében.  A lakosság táplálkozási,  élelmiszer-biztonsági  és fogyasztóvé-

delmi ismereteit bővíteni kell, különös tekintettel a gyermekekre.

Szükséges,  hogy a táplálkozástudomány képviselői,  közösen elfoga-

dott elvek alapján tegyenek meg mindent a táplálkozástudományt nem isme-

rő társadalom, érdekektől, és divatoktól mentes, magas szintű felvilágosítása 

érdekében.

Óvakodni kell az egyoldalú megoldásoktól. Magyarán: nem lehet fi-

gyelmen kívül hagyni a szükségletre termelés elvét. Arra viszont vigyázni 

kell – és erre a szakhatóságoknak szigorúan figyelni kell, – hogy az olcsó 

termékek is garantáltan biztonságosak legyenek. További tennivaló, hogy az 

olcsóbb  termékek  elnevezése,  jelölése  különbözzék  a  drágábbaktól.  Ez 

99



ugyanis a korrekt fogyasztói tájékoztatás része, s egyben a visszaéléseknek 

is gátat szabhat.

A sütőiparnak is többet kell tennie az élelmiszer-biztonság és a minő-

ség területén, többlet-garanciákat kell nyújtania a fogyasztók részére, amit 

kommunikálni is szükséges. Nem mindegy ugyanis, hogy a vásárló továbbra 

is a magyar  termékeket emeli-e le a polcokról, vagy a német, az osztrák, 

vagy éppen a szlovák portékákat.

Láttatni  kell  egyfelől,  hogy  a  magyar  élelmiszer  gyártása  magyar 

munkahelyeket jelent, másfelől pedig meg kell győzni a magyar fogyasztót 

arról, hogy az itthon gyártott termék garantáltan biztonságos, még ha olcsó 

is, valamint, hogy jó minőségű és fogyasztása gasztronómiai élvezetet okoz.

Az élelmiszerféleségek fogyasztására ösztönző kommunikációnak te-

hát nagy jelentősége van, ezért nagy a felelőssége azoknak a kutatóknak, 

akik a legújabb eredményeket közvetítik a fogyasztók felé. Csak tudomá-

nyosan kellően megalapozott információkat szabad a fogyasztók elé tárni, és 

a féligazságokat gondosan kerülni kell, mi több, kötelező!

Az elemzések eredményeinek hozzá kell járulnia a komplex prevenció 

megvalósításához, s ehhez a táplálkozástudomány, a fogyasztói társadalom 

és az agrárium tevékenységét és állásfoglalását össze kell hangolni.
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7.  ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. Magyarországon  elsőként  elemeztem  regionális  térszerkezetbe 

ágyazva a táplálkozástudomány, a fogyasztói szokások és az agrár-

termelés összefüggéseit.

2.  Megállapítást nyert, hogy a táplálkozástudomány eredményei hatást 

gyakorolnak  a  mezőgazdaság  és  az  élelmiszeripar  szerkezetére, 

amely ellenkező irányból a valódi visszacsatolás hiánya miatt nem 

érvényesül.

3. Szekunder kutatásaim alapján rámutattam a gabonatermesztés, ezen 

belül külön is kiemelve a funkcionális termékeinek átfogó, egészség-

megőrző szerepét.

4. Kutatásaim alapján bizonyítást nyert, hogy a hazai lakosság élelmi-

szer fogyasztói magatartása a tudatos táplálkozás irányába mozdult 

el, de ezen változást pozitív és negatív tendencia kíséri. Ezért még 

hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a helyes táplálkozás hatása-

ként az egészségben töltött életidő növekedjen.
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8.  ÖSSZEFOGLALÁS

A táplálkozás tudománya szinte egyidős az emberiséggel. Az orvostu-

domány a kezdetek óta foglalkozott a táplálkozás egészségre gyakorolt hatá-

sával. Meghatározták az összetevőit, és különféle ajánlások szerint megpró-

bálták az embereket a helyes táplálkozásra megtanítani.

A tudatos táplálkozásra  való nevelést  már  gyermekkorban meg kell 

kezdeni. Ha nem válik életformává, akkor nemcsak az életminőségünk rom-

lik, hanem az életidőnk is jelentősen csökken. Ennek jól látható bizonyítéka 

az, hogy Magyarországon a férfiak átlagéletkora tíz, a nőké hét-nyolc évvel 

alacsonyabb, mint a nyugati országokban. Ők nemcsak tovább élnek, mint 

mi, hanem hosszabb ideig maradnak egészségesek is.

Ma már nyilvánvaló, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének 

a legfontosabb meghatározója a humán erőforrás minősége. Mivel az egész-

ségre káros hatások megközelítően 43%-a az életmódból ered, ezért a beteg-

ségekhez vezető út elkerülésével az életmódváltásra meg kell tanítani az em-

bereket.

Az elméletet  sokan remekül  tudják.  Például,  a táplálkozás  területén 

könnyen  felsorolják,  hogy melyek  az ajánlott  élelmiszerek,  és melyekből 

lenne célszerű kevesebbet, vagy többet fogyasztani. A gyakorlatban viszont 

sokkal nehezebb ezt megvalósítani. A helytelen szokások gyakran felülkere-

kednek.

Napjainkban már senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy szoros  össze-

függés van a táplálkozásunk és az egészségi állapotunk között. Az előző 

század elején végzett tudományos vizsgálatok eredményei egyértelműen bi-
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zonyítják, hogy a mai betegségeink túlnyomó többsége, a helytelen táplálko-

zás, és a mozgás hiánya okozta civilizációs betegség.

Éppen ezért van nagy jelentősége az egészségmonitorozó rendszerek-

nek. Az elmúlt húsz évben hazánkban is több olyan táplálkozási vizsgálat 

készült, amelyek adatai a táplálkozás és az életmód összefüggéseit elemzik.

Ezzel párhuzamosan a hazai élelmiszeripar igyekszik felvenni a ver-

senyt a külföldi gyártókkal, és megpróbálja kiszolgálni a globalizáció adta 

divatos fogyasztói trendeket. Nagy a kísértés, hogy a nemzetállam vagy az 

európai közösség tagjaként viselkedjünk-e ebben a témában is. Mit preferál-

junk? A megszokott hazai ízeket? A tájegységek különleges ízeit? A funkci-

onális élelmiszereket? A természetes élelmiszereket? Netán a gyorsan elké-

szíthető jóízű tömegtermékeket? Nem könnyű eligazodni a több ezer új élel-

miszer között.

Sajnos a tudásunk, ismereteink nem tartanak lépést az élelmiszeripar 

fejlődésével. Az étkezésünk egészségi kockázatai miatt is mindinkább ag-

gódhatunk. Az utóbbi években egy új fogalommal, a kockázatelemzéssel is 

megismerkedhettünk. Az étkezés mindennapi kockázat. Amit elfogyasztunk, 

az alkalmazott technológiák és az emberi mulasztás miatt veszélyes is lehet 

az egészségünkre, előfordulhat, hogy nem tartalmazza számunkra a fontos 

tápanyagokat, stb.

Nemcsak az élelmiszer biztonsággal, hanem a táplálkozásbiztonsággal 

is foglalkoznunk kell, ugyanis ez a fogalom még nem szokványos a minden-

napi szóhasználatunkban.

A szekunder és a primer kutatás alapján összefoglalóan megállapítha-

tó, hogy a magyarországi élelmiszer-vásárlást jellemző, illetve annak ten-
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denciáit mutató adatokban a táplálkozással és életmóddal összefüggő beteg-

ségek kockázatát illetően kedvezőtlen és kedvező jelenségek egyaránt felis-

merhetők. Elégtelen zöldség-főzelék-gyümölcs-, csökkenő teljes őrlésű ga-

bona-, elégtelen tej-, és tejtermék, túlzott,  de csökkenő tendenciát  mutató 

zsírvásárlás.

Pedig a táplálkozástudomány és az orvostudomány is azt hirdeti, hogy 

az élelmiszereknek fontos funkciója, hogy legyen egészséges, egészségmeg-

őrző, sőt gyógyító hatású is.

A  gabonatermékek  egészségmegőrző  hatásának  bemutatásával  töre-

kedtem a táplálkozástudomány, a fogyasztói szokások és az agrártermelés 

kapcsolódási pontjait feltárni, és komplex ajánlásokat, összegzéseket megfo-

galmazni.

Az élelmiszerek előállítása nagy felelősséget ró a gyártókra, mivel a 

fogyasztói magatartás változásai, az egészségtudatosság az élelmiszer-keres-

kedelemre is jelentős hatást gyakorolnak.

Az Európai Uniós és hazai előírásoknak való megfelelés döntő fontos-

ságú. Nem hagyható figyelmen kívül az élelmiszer-biztonság. A termőföld-

től az asztalig elv megvalósítása csak a vertikális integráció alkalmazásával 

érhető el.

Ebben van a mezőgazdaság és az élelmiszeripar felelőssége, hogy leg-

alább az az étel, amelyik az asztalunkra kerül, alapanyagában, feldolgozásá-

ban, szállításában maximálisan megfeleljen a biztonsági követelményeknek, 

hiszen másként az egészségünk bánhatja.
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SUMMARY

The science of alimentation is almost as old as mankind. The science 

of medicine has always been engaged in the influences of alimentation to 

health. The ingredients of it have been defined and humans were taught to 

eat healthy food by different recommendations.

The conscious feeding has to be started in the early ages of the kid. If 

it  will not be a kind of form of life then not only our quality of life but 

length of our life will be shortened.

The most visible evidence of this fact that the average age of man be-

came  10  years  shorter,  and  the  women’s  7-8  years  compared  to  west 

European countries. They not only live longer but live a long, healthier life.

Today it is obvious that the best index of efficiency of a country the 

quality of human resource. Since the 43% of the harmful effects come from 

the mode of life therefore it is most important to teach people how to avoid 

the ways to illnesses.

Many people  are  aware  of  the  theory.  For  example  many of  them 

would  list  regarding  nutrition  which  are  the  recommended  aliments  and 

which are advised to eat less or more.

In practice it is more difficult to achieve. The improper habits usually 

surmount.

Today nobody doubts that there is close connection between the eating 

habits and state of health. The scientific results of the beginning of the pre-

vious century unequivocally confirm that most of today’s illnesses derive 
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from the improper eating habits, the lack of moving which is the illness of 

civilization.

This is the reason why health monitoring systems gains significance. 

In the last 20 ears in our country many examination on alimentation was 

prepared which analysed the connection of alimentation and health.

In parallel with that the home food industry tries to keep up with the 

foreign producers and tries to serve the customer trends according to the 

needs of globalization. It is a great temptation whether we should act as a 

national country or as a country part of the EU. What is that we should put 

into front? The usual home flavours? The special flavours of the different 

regions? The functional aliments? The natural aliments? Or the quick, easily 

prepared mass products? It is not easy to find our ways among the different 

kind of foods.

Unfortunately our knowledge and cognition is out of step with the de-

velopment of food industry. We have to be worried about the health risk of 

it. In the last few years we could be get aware of the term risk analysis. Eat-

ing is an everyday risk. Those we eat can also be dangerous to our health 

based on the techniques they are prepared as well as due to human faults. It 

can also occur that they do not include the most important nutritious, etc.

We have to be cautious not only about the safety of alimentation but 

also safety of feeding as this term is not yet an ordinary one in our every day 

speech.

Based on the secondary and primary researches we can state that in 

the data characterizing the purchase habits of alimentation and its tendencies 
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both the favourable and unfavourable symptoms in connection with the risks 

related to lifestyle are recognizable.

Insufficient  greenery-fruits,  decreasing  wholegrain,  insufficient  milk 

and milk products, excessive, but decreasing tendency of purchasing fat.

However both science of alimentation and medicine announce that im-

portant function of food to be healthy, keeping health and also healing.

By demonstrating the health keeping function of the grain products I 

tried to make every effort to reveal the connection points of science of ali-

mentation, customer habits, and agricultural production and to make com-

plex recommendations and summaries.

The production of alimentation puts much responsibility on the produ-

cers as the changing of the consumer habits and the health consciousness ef-

fects also the trade of alimentation.

Meeting the requirements of the EU and home regulations has much 

significance. Safety of alimentation cannot be let out of sight, also. Only the 

vertical integration can realise the principle of: from the soil to the table.

The responsibility of agriculture and food industry lies in that at least 

the food which lands on our table should at least meet the safety require-

ments regarding their basic ingredients, production process, delivery, since 

our health depends on that.
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Az egyes gabonafélék élettani hatásai

Gabonafélék Élettani hatások

Búza

B1-,  B2-,  B5-,  B6-,  E-vitamint;  béta-karotint, 
kalciumot,  magnéziumot,  vasat,  cinket,  fehérjét, 
rostokat, foszfort, szerves sókat tartalmaz.
A  búzacsíra,  búzakorpa  rendszeres  fogyasztása 
csökkenti  a  fáradtságérzetet,  a  gyomor-  és 
bélbántalmakat, illetve a magas vérnyomást.
A durva őrlésű durumliszt jó mangán és foszforforrás.
A búzacsíra  nagy mennyiségben tartalmaz A- és C-
vitamint, kalciumot, magnéziumot, vasat, kobaltot és 
antioxidánsokat.
Méregtelenítő hatású.
Segíti az emésztést.
Tisztítja a májat.
Gyógyító hatású (például gyulladások esetében).
Jó hatással van a hormonok működésére. 
Erősíti az idegrendszert.
Szabályozza  a  vérnyomást  és  gátolja  a  daganatos 
sejtek életben maradását.
Idegrendszeri  problémák,  fáradtság,  reuma,  ízületi 
bántalmak esetén is segít.

Árpa

B1-,  B2-,  B5-,  B6-,  E-vitamint;  fehérjét,  növényi 
olajat, keményítőt, szerves sót, rostot tartalmaz.
Csak hántoltan használható.
Fogyasztása csökkenti a vér koleszterinszintjét.
Segít az egyes bőrbetegségek gyógyulásában, illetve a 
fogak épségének megőrzésében.

Rizs

B-vitaminokat, kalciumot, vasat, fehérjét, keményítőt, 
rostot, szerves sót tartalmaz.

Alkalmas bőrbetegségek gyógyítására.
Hajhullás, korpásodás kezelésére is alkalmas.
Csökkenti a bélgyulladások mértékét (rizsnyák).
Mérsékli a gyomorproblémákat (barna rizs).
A  rizstejet  tejérzékenységben  szenvedő  emberek  is 

fogyaszthatják.



Gabonafélék Élettani hatások

Rozs

B1-vitamint, kalciumot, niacint, fehérjét, keményítőt, 
rostot, szerves sót, szacharint, nitrogént, kazeint és 
foszfátot tartalmaz.

Magas élelmi-rost tartalma miatt rendszeres 
fogyasztása esetén javítja a bélműködést.

Csökkenti a vér koleszterinszintjét.

Zab

B1-,  B5-,  B6-  és  E-vitamint;  olajat;  fehérjét; 
keményítőt,  rostot;  kalciumot,  foszfort,  szerves 
sót, vasat tartalmaz.

Segíti az emésztést.
Savlekötő hatása van.
Rendszeres  fogyasztása  segít  a  vérszegénység 

megszüntetésében.

Hajdina

Jelentős a kalcium-, a foszfor- és a káliumtartalma.
Előnyös a vérerek számára.
Hasznos a cukorbetegség gyógyításában. 
Jótékony hatású az érelmeszesedés ellen.
P-vitamint  tartalmaz,  amely  a  C-vitaminnal  együtt 

erősíti  a  szervezet  kollagén-anyagcseréjét  és  a 
vérerek falát, így meggátolja a vérrögképződést.

Magas  élelmirost-tartalma  miatt  alkalmazzák 
bélbetegségek  kezelésében  és  egyes  daganatos 
megbetegedések megelőzésében is.

Köles

Segítségével  megelőzhetőek  az  egyes  daganatos 
megbetegedések.

Késlelteti az öregedési folyamatokat.
Erősíti a látást. 
Ajánlott  vashiány  kezelésére,  illetve  savtúltengés 

esetén.
Gyulladáscsökkentő hatású.
Szabályozza a vércukorszintet és a zsíranyagcserét.
Erősíti  az  erek  falát,  a  tüdő  kötőszöveti  rendszerét, 

illetve az emésztőrendszert.
Segít a fogszuvasodás megelőzésében és a fogzománc 

megvédésében.
Védi a kollagén anyagcserét.
Erősíti az immunrendszert.

Forrás: www.infovilag.com/data/files/
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Az Európai Bizottság 2006. augusztus 17-i ülésének ajánlása, a szán-

tóföldi fusariumtoxin-szennyezettség elkerülésére

Az alábbiakban áttekintjük az ajánlás fontos pontjait az egészséges 

alapanyag termelési fázisaiban.

Vetésforgó

A vetésforgó  rendszerint  a  fertőzésveszély  csökkentésének  haté-

kony módja a gombatörzstől és a termény fajtájától függően. Különösen 

hatékony az őszi gabonák szennyezésének csökkentésére. A fűféléken kí-

vül olyan terményeket kell használni vetésforgóban, amelyek nem gazda-

növényei a gabonákat megtámadó fusarium-fajoknak – ilyen pl. a burgo-

nya, a cukorrépa, a lóhere, a lucerna vagy a zöldségfélék –, hogy a szán-

tóföldön csökkenteni lehessen a fertőzésveszélyt.

A fajta/hibrid kiválasztása

Olyan hibrideket vagy fajtákat kell kiválasztani, amelyek a legin-

kább alkalmazkodnak a talajhoz, az éghajlati viszonyokhoz és a szokásos 

agronómiai gyakorlatokhoz. Így csökken a növény terhelése, és a termés 

kevésbé  lesz  hajlamos  a  gombafertőzésre.  Kizárólag  azokat  a  fajtákat 

szabad az adott területre vetni, amelyek az adott tagállamban vagy a tag-

államon  belüli  adott  területre  javasoltak.  Lehetőleg  olyan  magfajtákat 

kell termeszteni, amelyek ellenállnak a magvakat megfertőző gombáknak 

és a rovarkártevőknek. A fajta kiválasztásánál figyelembe kell venni a fu-

sarium-fertőzéssel szembeni ellenálló képességet és a fertőzésveszélyt is.



Vetésterv

A vetéstervet amennyire lehetséges úgy kell kialakítani, hogy elke-

rülje azokat az időjárási viszonyokat, amelyek a szántóföldön a betakarí-

tás előtt késleltetik az érést. A fusarium-fertőzés kockázati tényezőjeként 

a szárazság okozta terheléssel is számolni kell.

A termesztett fajok/fajták számára ajánlott sortávolság és vetési tá-

volság betartásával el kell kerülni a növények túlzsúfolását.

Talajgazdálkodás és növénytermesztés

A növénytermesztés során kellőképpen figyelembe kell venni az erózió 

kockázatát  és  a  helyes  területgazdálkodást.  Minden  olyan  gyakorlat, 

amely a fertőzött termésmaradványok eltávolítását,  lebomlását vagy el-

földelését eredményezi, mint pl. a szántás, valószínűleg csökkenti a kö-

vetkező termés fusarium-fertőzésének valószínűségét.

A növény terhelését, amikor csak lehet, kerülni kell. Több tényező 

okozhat terhelést, ilyen pl. a szárazság, a hideg, a tápanyaghiány és ellen-

reakció a terményre használt anyagokkal szemben.

A gabonafélék általános fuzáriumos megbetegedése során a rovar-

irtás kedvező hatása nem bizonyított. Virágzáskor gyakran fordul elő fer-

tőzés, ami azt jelenti, hogy mikotoxinok képződhetnek. Ha ezután gom-

bafertőzést vagy mikotoxinokat találnak a terményen, a vetőmag kezelé-

sét, keverését és felhasználását eszerint kell végezni.

Adatokkal lehet alátámasztani, hogy a megdőlésnek jelentős hatása 

van a magok fusariumtoxin-szintjére. Ezért a megdőlt termény magvait a 

betakarításnál el kell kerülni, különösen akkor, ha nedves, és láthatóak a 

csírázás első jelei. Adott esetben a vetési norma kiigazításával, ésszerű 

trágyázással és ahol lehet, növekedésszabályzó készítmények használatá-



val el kell kerülni a termés megdőlését. El kell kerülni a túlzott szárrövi-

dülést is.

Betakarítás

Amikor csak lehetséges, megfelelő nedvességtartalmú gabonát kell 

betakarítani.  A fusarium-fajokkal már  megfertőzött  gabona késedelmes 

betakarítása jelentősen növelheti a termés mikotoxin tartalmát. Biztosíta-

ni kell, hogy abban az esetben, ha a termést nem lehet ideális nedvesség-

tartalommal betakarítani, megfelelő eljárások – pl. időben igénybe vehető 

szárítási lehetőségek álljanak rendelkezésre.

Amennyire csak lehet, kerülni kell a gabona mechanikai károsítását 

és a talajjal való érintkezést a betakarítás alatt. Az apró, elszáradt gabona 

több mikotoxint tartalmazhat, mint a normális, egészséges gabona. Az el-

száradt gabona a kombájn helyes beállításával történő eltávolítása, vagy a 

károsodott magvak és egyéb idegen anyagok betakarítás utáni tisztítással 

történő eltávolítása csökkentheti a mikotoxinszintet.

Szárítás

A gabonát úgy kell megszárítani, hogy a nedvességtartalom alacso-

nyabb legyen, mint a tárolás során a penészképződés előidézéséhez szük-

séges szint. A 15%-nál kisebb nedvességtartalomnak általában a 0,65-nál 

kisebb vízaktivitás felel meg.

Ha szárítás előtt álló nedves gabonát kell tárolni, pár napon belül 

penészképződés veszélye áll fenn, amelyet felmelegedés kísérhet. A ned-

ves gabonát levegőztetni kell, hogy elkerülhető legyen a szárítási folya-

mat előtti túlmelegedés.

Adott tételen belül a nedvességtartalom eltérésének csökkentése ér-

dekében a szárítási folyamat után a gabona másik helyre vihető át.



Tárolás

Zsákos kiszerelésű áru esetében meg kell bizonyosodni, hogy a zsá-

kok tiszták, szárazak és rakodólapokra vannak-e helyezve, vagy vízhatlan 

réteget kell-e elhelyezni a zsákok és a padló közé.

Lehetőség szerint a gabonát a tárolóhelyen légáramoltatással leve-

gőztetni  kell,  hogy az egész tárolóhelyen fennmaradjon a megfelelő és 

azonos hőmérsékleti szint. A tárolási időszak alatt a tárolt gabona ned-

vességtartalmát és hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell. A hőmér-

séklet emelkedése mikrobaszaporodásra és/vagy rovarfertőzésre utalhat.

A tárolóhelyiségekben a rovarok és gombák előfordulásának mini-

malizálása érdekében a helyes gazdálkodási gyakorlatot kell követni. Ide-

tartozhat a megfelelő, engedélyezett rovarirtó és gombaölő szerek vagy 

megfelelő  alternatív  módszerek  alkalmazása.  Gondoskodni  kell  arról, 

hogy csak olyan vegyszereket válasszunk, amelyek nem okoznak károso-

dást vagy bármilyen hatást, tekintettel a gabona kívánt végfelhasználásá-

ra, és ezeket a szereket csak szigorú korlátozásokkal lehet használni.

Tárolás utáni szállítás

A szállítótartályoknak száraznak és látható gombától, rovaroktól és 

bármilyen  fertőzött  anyagtól mentesnek kell lenniük.  Szükség esetén a 

szállítótartályokat használat és újra használat előtt tisztítani és fertőtlení-

teni kell, és alkalmassá kell tenni a szóban forgó rakomány szállításához. 

Erre az engedélyezett fertőtlenítő vagy rovarirtó szerek használhatók fel. 

Kirakodáskor a szállítótartályt teljesen ki kell üríteni, és szükség esetén 

meg kell tisztítani.

A gabonaszállítmányt fedett vagy légmentes tartályok vagy ponyva 

használatával meg kell védeni a további nedvességtől. El kell kerülni a 

hőmérséklet-ingadozást és az olyan tevékenységeket, amelyek a gabonán 



páralecsapódást  idézhetnek  elő,  amely  helyi  nedvesedéshez  és  ezáltal 

gombanövekedéshez és mikotoxin képződéshez vezethet.

A szállítás során rovar- és rágcsálóbiztos tartályok és egyéb megfe-

lelő módszerek, valamint szükség esetén rovar- és rágcsálóriasztó szerek 

– ha a gabona kívánt végfelhasználásával összeegyeztethető – használatá-

val el kell  kerülni a rovarok, a madarak és a rágcsálók általi  fertőzést 

(KYIPRIANOU, 2006).
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Egy hazai példa a tudomány és az agrárium kapcsolatára

A vertikális integráció egyik kiváló hazai példája a teljesen magyar 

tulajdonban lévő Gyermelyi Vállalatcsoport, amely felépítésének köszön-

hetően kizárólag saját alapanyagokból, a teljes termékpálya ellenőrzése 

mellett készíti prémium kategóriás tojásos tésztáját.

A tésztagyártás összetevői: friss tojás, kiváló minőségű tésztaliszt 

és a modern technológia.

A friss tojás az ország legnagyobb tojástermelőjének számító Gyer-

melyi  Vállalatcsoport három farmjáról kerül a tésztagyárba. A vásárolt 

naposcsibét saját gyártású és saját termesztésű alapanyagokból álló takar-

mánnyal nevelik fel először jércévé, majd tojótyúkká. A gondosan válo-

gatott, minősített, kiváló beltartalmi értékekkel rendelkező tojást frissen 

törik fel a tésztagyárban. A friss tojás kezelése, feldolgozása bonyolul-

tabb és költségesebb folyamat, mint a tojáspor és az egyéb aszeptikus to-

jáslevek felhasználása, azonban ennek köszönhetően a végtermék ruga-

nyos, alaktartó és finom lesz.

A másik fontos alapanyag a liszt, amely a kiváló vetőmagtól indul. 

A Gyermely Zrt. évek óta szoros együttműködést folytat a Magyar Tudo-

mányos Akadémia nemzetközi szinten is elismert martonvásári kutatóin-

tézetével. Meghatározza azokat a lisztjellemzőket, amelyek a végtermék-

nél rendkívül fontosak, és a kutatóintézet ezek, illetve a régióra jellemző 

éghajlati és termelési viszonyok figyelembevételével kísérletez ki és állít 

elő olyan fajtákat, amelyek a lehető legoptimálisabban viselkednek a ter-

melés során, és hozzák azokat a jellemzőket, amelyet a vállalat elvár a 

terméktől.



A nemesített fajtákból a Gyermely Zrt. az általa művelt 10.000 hek-

tár egy részén elit minőségű vetőmagot állít elő, a teljes technológiai fe-

gyelem betartásával. A vetőmagot a saját vetőmagüzemében dolgozza fel 

és helyezi ki a következő évben egyrészt a saját vetőterületére, másrészt 

abba a jól működő integrátori körbe, ahonnan a búzát visszavásárolja.

Emellett a vállalat meghatározza a technológiai,  előállítási szabá-

lyokat, hogy a végeredmény biztosított legyen. A gazdáknak a termelés 

egy részét előfinanszírozza, így segítve a gördülékeny termelést, amelyet 

a betakarítás során számolnak el.

Az aratást követően minden egyes tétel a Gyermelyi malomnál mű-

ködő ISO 9001:2000 szabvány előírásai szerint bevizsgálásra kerül, így 

biztosítható,  hogy homogén  minőségű  alapanyag  álljon az  őrlés  során 

rendelkezésre, és egész évben egyenletes minőségű lisztet tudjon biztosí-

tani a cég a partnereknek.

A Gyermelyi malom magas technológiai színvonalának köszönhe-

tően a legjobb minőséget produkálja mind a tésztaipari liszt – amely a 

tésztagyárnak fontos, -  mind pedig a sütőipari liszt tekintetében.

Gyermelyen a nemesítéstől kezdődően a vetőmag előállításán ke-

resztül a búza őrléséig egy 2 éves folyamat megy végbe, amelynek min-

den egyes eleme zárt rendszerben, teljes mértékben kontrollálva, a minő-

ségi szempontoknak alárendelve zajlik.

A harmadik összetevőt jelentő korszerű technológiát pedig a telje-

sen automatizált gyár műszaki, technológiai és humán háttere biztosítja.
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KAPOSVÁRI EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

KÉRDŐÍV

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ez a kérdőíves felmérés egy doktori disszertációhoz készül. A kérdőív 

kitöltése 8-10 percet vesz igénybe. Kérjük segítse a tudományos 
kutatómunkámat a kérdések megválaszolásával!

A válaszadás önkéntes!

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy az alábbi e-
mail címen tegye meg!
konczlia@gmail.com

Köszönöm, hogy időt szán a kérdések megválaszolására, és esetleges 
észrevételeivel segíti munkámat.

Megye:
Település neve:

Nő / Férfi
Életkor:



Táplálkozási szokások

1. Fontos-e Önnek az egészséges táplálkozás?
Igen
Nem

2. Véleménye szerint, Ön egészségesen táplálkozik?
Igen
Nem
Nem tudom

3. Honnan  meríti  információit  a  helyes  táplálkozással 
kapcsolatban? (több válasz is lehetséges)
Orvosától
Szaklapokból
Televízióból
Képes újságokból
Internetről
Könyvekből
Barátoktól, munkatársaktól

4. Folytat-e ön a hagyományos étkezéstől eltérő táplálkozást?
Igen, éspedig..................................................................
Nem

5. Ön  szerint  az  alábbiak  közül  melyik  a  „legegészségtelenebb” 
táplálék?
Hús
Zsír
Gabonafélék
Tej
Tojás
Zöldség
Gyümölcs
Egyik sem

6. Melyik sütőipari terméket fogyasztja leggyakrabban?
Fehér kenyér
Barna kenyér
Teljes őrlésű kenyér
Magvas kenyerek
Péksütemények



7. Az alábbi gabonafélék közül melyiket fogyasztja? (több válasz is 
lehetséges)
Búza
Árpa
Zab
Rozs
Rizs
Köles
Kukorica

8. A gabonapelyhek szerepet játszanak-e  a táplálkozásában?
Rendszeresen
Néha
Egyáltalán nem

9. Melyik húsféléből fogyaszt a legtöbbet?
Sertéshús
Marhahús
Szárnyasok
Vadak
Halak
Egyáltalán nem eszem húst

10. Az alábbi húskészítményekből melyiket fogyasztja? (több válasz 
is lehetséges)
Szalonnát
Kolbászt
Felvágottat

11. Melyik tejtermékből fogyaszt a legtöbbet?
Tej
Joghurt
Kefir
Sajt
Vaj
Túró



12. A  sütéshez,  főzéshez  melyik  zsiradékot  használja  a 
leggyakrabban?
Sertészsír
Olaj
Vaj
Margarin
Egyáltalán nem használok zsiradékot

13. Naponta hány alkalommal fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt?
Háromnál többször
Háromszor
Kétszer
Egyszer
Egyszer sem

14. Beépíti-e a szóját az étrendjébe?
Igen
Nem

15. Bekerülnek-e a konzervek az étrendjébe?
Gyakran
Néha
Soha

16. Vásárláskor  figyelembe  veszi-e  a  csomagoláson  feltüntetett 
információkat?
Mindig
Néha
Soha

17. Fogyaszt-e táplálék kiegészítőket, vitaminokat?
Rendszeresen
Alkalmanként
Soha

18. Melyik folyadékot fogyasztja a leggyakrabban?
Szörpöket
Rostos ivóleveket
Szénsavas üdítőket
Teát
Ásványvizet
Csapvizet



19. Fogyaszt-e legalább hetente bort?
Igen
Nem

20. Ha igen, melyiket részesíti előnyben?
Vöröset
Fehéret

21. Törekszik-e arra, hogy bioterméket fogyasszon?
Rendszeresen
Néha
Nem tartom fontosnak

22. Ha édességre vágyik, mit eszik a leggyakrabban?
Csokoládét
Tortát
Édes kekszeket, nápolyit
Müzlit
Aszalt gyümölcsöket

23. Az ételek elkészítéséhez használ-e zöld fűszereket?
Gyakran
Néha
Nem tartja fontosnak

24. A gyógynövények szerepet játszanak-e a táplálkozásában?
Igen
Nem

25. Hol vásárol a legszívesebben?
Hipermarketben
Diszkont áruházban
Nagyobb élelmiszerboltban
Élelmiszer szakboltokban
A legközelebbi kis boltban
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