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Nem fukarkodtunk a százalékokkal: idei első lapszámunk-
ban ismét több kutatási anyagot találnak. Egy nagysza-
bású Gfk-felmérés a koleszterinnel kapcsolatos fogyasztói 
magatartást tárja fel, míg saját vizsgálatunk a hölgyek 
testképét és életmódját teszi górcső alá. 
Civil szervezetként nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül az 
uniós törekvéseket és elvárásokat, akár a környeze-
tünkről, akár élelmiszereink címkézésről legyen is szó. 
Társadalmi felelősségvállalásunk fontos részét képezi 
az iskolai étkeztetés ügyének előmozdítása, gyermekek 
egészséges életmódra nevelése. Pontokba szedtük azokat 
a legfontosabb irányelveket, amelyeket ennek érdekében 
szem előtt kell tartanunk. 
Tavalyi tevékenységünk szakmai és pénzügyi összefogla-
lója mellett ismét bemutatunk egy új védjegyes terméket. 
Szeretettel várjuk idei rendezvényeinken, ismerkedjen 
meg programjainkkal a Civil Szigeten, a Szívünk Napján 
és a szakmai konferenciákon!

Dr. Harsányi László
az egyesület elnöke
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1. Az étrendi ajánlások kulcsfontosságú elemei a szív-
ér rendszeri betegségek kezelésének. Az étrend 
befolyásolja az elhízást, a magas vérzsírszintet, a 
magasvérnyomás-betegséget (hipertóniát), az inzu-
linérzékenységet, egyes gyulladásos folyamatokat 
vagy például a trombózist. A szívritmus kialakulá-
sáért felelős faktorok módosításával befolyásolható 
a kardiovaszkuláris egészség is.

2. A testtömegcsökkentés alapja a „kevés energiát és 
kevés zsírt” tartalmazó étrend.

3. A testtömeg és a cukoranyagcsere szempontjából 
helyes csökkenteni a szénhidrátfelvételt. Elsősorban 
a vércukrot intenzíven és gyorsan emelő, „nagy 
glikémiás indexű” – azaz GI > 70 – ételek (ilyen 
például a cukor, a fehér kenyér) kerülendők.

4. A vegetáriánus, illetve húsmentes étrend során az 
energiaszükséglet kevesebb, mint 15%-át adják 
csak a zsiradékok, tehát ez az étrend „igen kis 
zsírtartalmú diétának” számít. Az ajánlások ennél 
természetesen megengedőbbek: a napi zsírfogyasz-
tás az összes energiaszükséglet 25–30%-a lehet. A 
vegetáriánus étrendek – említett zsírszegénységük 
mellett – kevesebb koleszterint és telített zsírt tar-
talmaznak, mint a nem vegetáriánus étrendek. Ez 
nem indokolja azonban a húsról való lemondást, 
viszont a telített, állati eredetű zsírok helyett első-
sorban az egyszeresen és többszörösen telítetlen, 
növényi eredetű olajok használata javasolt. Nagyon 
ajánlott a halfogyasztás, a zöldségek, a gyümölcsök, 
valamint a különböző olajos magvak (különösen a 
lenmag) fogyasztása is.

5. Köztudott, hogy az omega-3-zsírsavak fogyasztása 
csökkenti a szívbetegségek előfordulásának gyako-
riságát. A többszörösen telítetlen zsírsavak (ω-3 és 
ω-6) mennyisége a kiegyensúlyozott étrendben az 
összes energiafelvétel legfeljebb 10%-a. Étlapunkra 
„lefordítva” ez annyit jelent, hogy heti két-három 
adag ω-3-zsírsavban gazdag hal elfogyasztásá-
nak rizikócsökkentő hatása van. Az antioxidáns 
tulajdonságú ω-3-zsírsavak arányának növelése 
étrendünkben alfa-linolénsavban gazdag olajok 
(pl. repce- és szójaolaj) és halak (pl. makréla, 
hering, lazac, tonhal) rendszeres fogyasztásával 
lehetséges. Omega-3-zsírsavakban főleg a halak 
bővelkednek. Az omega-6-zsírsavak (legfontosabb 

Kovács Ildikó és Lelovics Zsuzsanna
dietetikusok

Étrend az egészséges életért
Az egészségmegőrzésben fontos szerepet játszó étrendek új megvilágításba kerültek, 
elsősorban a tengerentúli ajánlásokban. Egyre több bizonyíték van arra, hogy bizonyos 
étkezési szokások az elhízást, a zsíranyagcsere-zavarokat vagy például a magasvérnyomás-
betegséget képesek befolyásolni. Az étrendi ajánlások kulcsfontosságúak a szív-ér rend-
szeri (kardiovaszkuláris) betegségek kezelésében.

közülük a linolsav, 18:2, n-6) telített zsírsavak 
helyett fogyasztva csökkentik az össz- és LDL-ko-
leszterin-szintet. Az ún. transzzsírsavak – ilyenek 
vannak, például a csipszekben, cukrászsütemé-
nyekben – kerülendők, mert a telített zsíroknál is 
jobban emelik a káros, ún. LDL-koleszterin-szintet. 
Fogyasztásra a lágy, könnyen kenhető, megválto-
zott zsírsavösszetételű margarinok javasolhatók. 

6. A nagy rosttartalmú, halakat, olajos magvakat, 
lenmagot tartalmazó étrend bizonyítottan csökkenti 
az érbetegségeket okozó gyulladásos elváltozá-
sok gyakoriságát, mérsékli a koszorúér-betegség 
előrehaladottságát, illetve e betegségek javulását 
eredményezi.

7. A növényi rostok fogyasztása és a visszafogott 
zsírfogyasztás csökkenti a vérnyomást, amelyet 
a konyhasófelvétel és a testtömeg csökkentése 
tovább redukál.

8. A szénhidrátfogyasztás korlátozása hamarabb ered-
ményez testtömegcsökkenést, mint a zsírmegszorí-
tás, de egyéves periódus alatt ez a különbség már 
eltűnik. A „kis szénhidrát- és igen kevés zsírfelvétel” 
együttes alkalmazásának eredménye egy év alatt 
azonban csak két–három kg, mivel megtartása álta-
lában csak 50–65%-ban sikeres – azonban még így 
is gyorsabban és hatékonyabban vezet eredményre, 
mint sok más megszorító diéta.

9. A szigorú és egyoldalú diétás szabályok hosszú távú 
betartása gyakran nehéz. A szénhidrátfogyasztás 
szigorú megszorítása például gyakran fokozott 
fehérjefelvétellel párosul, ez pedig fokozhatja a ve-
sekőképződés kockázatát. Az étrendi egyoldalúság 
veszélyeket rejt magában, ezért kerülendő! 

10. Az egyoldalúság nemcsak az alapvető tápanyagok, 
hanem az étrend-kiegészítők esetében is káros. A 
túlzott vitaminfogyasztás – többek között – rontja 
a nyomelemek felszívódását vagy a többi vitamin 
hatékonyságát. 

Nem győzzük hangsúlyozni: a kiegyensúlyozott ét-
rend nem divatdiétákat jelent. Olyan egészségvédő 
szempontrendszert érdemes szem előtt tartani, mint 
például a Szívbarát étrendi útmutató (Táplálkozási 
szivárvány) ajánlásai, amely megtalálható a www.
szivbarat.hu oldal Ajánlás menüpontjában.

Dietetika
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A Nemzeti Környezetvédelmi Program alprog ram-
jaként 1997-ben indult – a 2. Környezetvédelmi és 
Egészségügyi Miniszterek Konferenciája (Helsinki, 
1994) deklarációjában megfogalmazott ajánlások 
nyomán – a Nemzeti Környezet-egészségügyi 
Akcióprogram. (A programot az Országgyűlés 
1997-ben hat évre fogadta el.) Alapvető célkitűzése 
a lakosság egészségi állapotának javítása, az egész-
séget támogató környezet kialakításának elősegítése, 
a legfontosabb környezet-egészségügyi problémák 
áttekintése, rangsorolása, és a megoldási lehetőségek 
országos, regionális valamint helyi szinteken történő 
áttekintése, továbbá az egészség megőrzését bizto-
sító környezet kialakítása érdekében konkrét akciók, 
fi nanszírozható projektek kidolgozása volt.
Az Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC) 
2003-ban kezdeményezte a fi atalok bevonását a 4. 
Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia előké-
születeibe. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi 
Programja (UNEP) – mint az EEHC tagja – felkérést 
kapott arra, hogy vállaljon vezető szerepet ebben a 
munkában. Az UNEP fi atalokat és gyermekeket tömö-
rítő, már működő hálózatát (UNEP Tunza) felhasználva 
dolgozta ki azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi 
a fi atalok számára a véleményalkotást a Gyermekek 
Környezet és Egészség Európai Cselekvési Tervé-
ről (Children’s Environment and Health Action Plan for 
Europe, CEHAPE), valamint az álláspontjuk kialakítását 
nyilatkozat formájában. A fi atalok környezetvédelmi 
és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó európai cso-
portjai közül többel megbeszélések kezdődtek, amely 

az UNEP által támogatott szeminárium megtartásához 
vezetetett (2004 márciusában). Ezen a rendezvényen 
a fi atalok megvitatták a CEHAPE-t, valamint a kör-
nyezetvédelem és az egészség témakörébe tartozó 
egyéb kérdéseket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regio-
nális Irodája – az akkori Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériummal közösen – 2004. június 23–25. között 
Budapesten rendezte a 4. Európai Környezet és 
Egészség miniszteri konferenciát, amelyen értékelték 
a környezet és az emberi egészség közötti összefüg-
gések kezelését kontinensünkön, valamint a megelőző 
tizenöt éves időszak eredményeit és tapasztalatait 
vették számba.
A már említett szeminárium eredményeképpen a 
fi atalok megállapodtak abban, hogy nyilatkozatot 
dolgoznak ki. A nyilatkozat első tervezetét – bevonva 
a régió fi ataljainak szélesebb körű hálózatát is – meg-
vitatták, majd ez a munka az Ifjúsági Parlamentben 
csúcsosodott ki 2004. június 22–23-án, a magyar 
ESzCsM közreműködésével, ahol a tervezetet Ifjúsági 
Nyilatkozatként öntötték végleges formába.
A miniszteri konferencia ifjúsági küldöttei – 19 ország 
képviseletében – az Ifjúsági Nyilatkozat keretében tíz 
pontban, különböző területeken (pl. tiszta vízhez való 
hozzáférés, oktatás) fogalmazták meg követeléseket. 
Ezek közül a Szívbarát program céljaihoz értelemsze-
rűen az Élelmiszer-biztonság és -minőség követe-
lések állnak a legközelebb, amelyek:
– Moratórium bevezetése a genetikailag módosított 

szervezetekkel (GMO) kapcsolatban.
– Vegyi anyagok alkalmazási szintjének csökkentése a 

mezőgazdasági folyamatokban, valamint az élelmi-
szer-termelésben és -feldolgozásban.

– A kormányok dolgozzanak ki élelmiszer-minőségi és 
táplálkozási szabványokat, és rendszeresen moni-
torozzák azokat.

– Az iskolás gyermekek, különösen a szerényebb jöve-
delmű családokból származók, jussanak megfelelően 
fi nanszírozott, egészséges étkezésekhez.

– Az élelmiszer-előállító cégek kötelezően tüntessék 
fel a tartósítószerek emberi egészségre gyakorolt 
hatását.

Nem utolsó sorban kinyilvánították akaratukat, misze-
rint a CEHAPE váljék jogilag kötelező erejű dokumen-
tummá a következő konferencián.

Lelovics Zuzsanna 
dietetikus

Civil kezdeményezések 
uniós segítséggel

Egészségünk nem lehet alku tárgya. Az egészség személyes fejlődésünk és boldogulásunk 
előfeltétele. Senkinek sem lenne szabad anyagi haszonra szert tenni mások egészségrom-
lásának árán.

Civil
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Az 1997-óta működő Szívbarát program hosszú távú célkitűzése a keringési, szív-ér rend-
szeri betegségek megelőzése, előfordulásuk csökkentése, harc az elhízás és más krónikus 
betegségek kialakulása ellen, amelyet megfelelő étrend és mozgásprogram megvalósítá-
sával kívánunk elérni. 

Dr. Harsányi László
elnök

Közhasznú jelentés
EME – 2006

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése

A budapesti deklaráció rögzíti a felek megegye-
zését arra vonatkozóan, hogy 2007-ben kormány-
közi találkozót hívnak össze a folyamat időközi 
felülvizsgálatának elvégzésére. Erre a konferenciá-
ra Bécsben került sor 2007. június 13–15. között 
(www.env-health.org/a/2454).
Előkészítése két oldalról kezdődött meg, részben a 
kormányzatok, részben pedig a civil szereplők részvé-
telével (sajnos, e tervezés két – egymástól független 
– szálon fut, mint ahogy az értekezlet is így zajlik). 
Közvetlenül a kormányközi értekezlet előtt, június 
11–12-én, a civil szervezetek tartanak értékelést 
a CEHAPE megvalósításával kapcsolatban. A civil 
szereplők felkészülési stratégiájáról 2007. február 
28-án Brüsszelben tartottak megbeszélést, amelynek 
főszervezője két nonprofi t szervezet volt: a Health & 
Environment Alliance (HEAL) és a Women in Europe 
for Common Future (WECF). A megbeszélésen több 

Kiemelt feladatunk a táplálkozási oktatás gyermek- 
és fi atalkorban. A Szívbarát étrendi ajánlások nép-
szerűsítése mellett a program fő feladata a tudatos 
élelmiszer-fogyasztás elősegítése a szívre előnyös 
összetételű termékek választékának és keresletének 
bővítésével, amelyet az egyesület a Szívbarát élelmi-
szerek tanúsítása és védjegyeztetése során lát el.

Táplálkozási prevenció
Egészségnapokon 2006-ban országszerte hat al-
kalommal vettünk részt szponzorként és/vagy 
kiállítóként (pl. Hozd a nagyit, Aerobik-bajnokság, 
Józsefvárosi Egészségnap, Szívünk Napja, Keresd a 
nőt, Komlóstetői TESZ-rendezvény), ahol táplálkozási 
tanácsadást, állapotfelmérést végeztünk, termékbe-
mutatót tartottunk.

Iskolai program
Az iskolai büfék és menzák átalakítása témakörében 
országszerte hét konferencián vettünk részt előadó-

mint ötven civil szervezet vett részt Európa és Közép-
Ázsia különböző országaiból. A Szívbarát program a 
résztvevő civil szervezetek között egyedüliként 
képviselte az egészséges táplálkozást mint fő 
területet. Egyesületünket megerősítette az a pozitív 
tapasztalat, miszerint a hitelesség a civil szervezetek 
munkatársainál is jogos és elvárt kritérium.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy az NGO-
konferenciára (non-governmental organisation) négy 
virtuális munkacsoportban fognak dolgozni.

Környezetünk és egészségünk védelmét és elősegí-
tését szolgáló mechanizmusok kialakítása nem olcsó, 
és megfelelő befektetéseket tesz szükségessé. Ha az 
embereket nem tudjuk ráébreszteni arra, hogy minden 
nap tegyenek egészségükért, ennek következményei 
nagyobb pénzügyi és járulékos költségeket fognak 
eredményezni a jövőben.

Civil
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ként. A közoktatási intézményekben az egészségfej-
lesztéshez, ezen belül a táplálkozási témák oktatá-
sához nyújtottunk hathatós segítséget. Szintén ezt 
célozta a Nutrikid konferencián történt részvételünk 
is, ahol workshopot tartottunk pedagógusoknak.

Kommunikáció (sajtó, internet)
Szakmai cikkeket az Új Diéta, az Élelmiszer, az Élelme-
zés, a Családorvosi Fórum folyóiratokban közöltünk. 
2006-ban már havonta küldtük ki közel 400 főnek 
elektronikus hírlevelünket. Szívbarát Híradó című 
hírlevelünkből 2 számot jelentettünk meg: februárban 
és szeptemberben.
2005-ös interaktív CD-nkek két új taggal bővítettük, 
valamint számos (papír alapú) feladatlappal.

Élelmiszer-ipari promóció
A Szívbarát védjeggyel ellátott (tanúsított) élelmisze-
rek köre két új védjegyes termékkel bővült: Olajessimo 
étolaj, Aranyfácán sűrített paradicsom.

Szakmai kiállítások, fórumok 2006-ban
Szponzoráció: 12 rendezvényt támogattunk (elsősor-
ban nyomtatott anyagokkal).

BEVÉTELEK összesen: 6.683 E Ft

Támogatások:

Oktatási. Min. (Széchenyi pályázat) 500 E Ft

NCA (működési pályázat) 2.304 E Ft

SZJA 1% 465 E Ft

Összesen: 3.269 E Ft

Egyéb bevételek:

Bankkamat 1 E Ft

Többi közhasznú bevétel:

Védjegyeztetési díj 115 E Ft

Védjegyhasználati díj 3.298 E Ft

Összesen: 3.413 E Ft

KIADÁSOK összesen: 5.114 E Ft

Kutatás, projektkoord., szakértés 1.812 E Ft

Marketing, reklám 228 E Ft

Oktatás, továbbképzés, konferencia 147 E Ft

Kiadványok nyomtatása 432 E Ft

Honlap, internet 130 E Ft

Bérleti díj 975 E Ft

Ügyvitel 1.137 E Ft

Irodaszer, nyomtatvány, posta 130 E Ft

Bankköltség 67 E Ft

Kis értékű tárgyi eszköz 56 E Ft

KÖVETELÉSEK 1.765 E Ft

KÖTELEZETTSÉGEK 1.382 E Ft

Egyesületünk éves beszámolóját és közhasznú jelentését a 2007. május 22-én tartott köz-
gyűlés elfogadta. Közhasznú jelentésünket a www.szivbarat.hu weboldal Egyesület/2006 
menüpontjában is megtalálják.

Előadás: 15 szakmai konferencián, két továbbkép-
zésen és egy lakossági rendezvényen összesen 18 
előadást tartottunk (ebből hét a már említett iskolai 
program keretében történt).
Kiállítást, termékbemutatót hat alkalommal rendez-
tünk.
400 fő részvételével szakmai továbbképzést tartottunk 
Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzéséért címmel. 

Kutatás
Folytatódott a Civil Sziget 2005 keretében készült, 
166 fős mintán végzett táplálkozási felmérésünk 
publikálása. A kutatást 54 férfi n (32,3%) és 112 nőn 
(67,7%) végeztük. 
Új kutatásunk: a budapesti egyetemisták körében fel-
mértük a fi atal felnőttek táplálkozási attitűdjét. Össze-
sen 152 fi atal felnőttet kérdeztünk meg. A válaszadók 
37,5 százaléka férfi  (57 fő) és 62,5 százaléka nő (95 
fő), átlagos életkoruk 25,7 év (19 és 34 év között). 
Eredményeinket szakmai lapokban és konferenciákon 
tettük és tesszük közkinccsé.

Budapest, 2007. május 5.

Eredménykimutatás

Egyesület
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Koleszterinkutatás
2007 januárjában a Magyar Szív Egyesület megbízásából a Gfk Hungária Piackutató Intézet 
2000 fős, országos, reprezentatív felmérést végzett. A kutatás fontos részét képezte a 
magas koleszterinszintet kiváltó szempontok, a kockázati tényezők, továbbá azon lehető-
ségek ismertségnek feltérképezése, amelyek a magas vérzsír csökkentésére javasoltak. 
A GFK által megkérdezettek a 15 évnél idősebb hazai lakosságból kerültek ki.

A koleszterin
A válaszadók gyakorlatilag mindegyike hallott már 
a koleszterin fogalmáról, háromnegyedüknek az is 
lényeges, hogy ismerje saját koleszterinszintjét. Meg-
állapítható ugyanakkor, hogy a nők számára fontosabb 
ez az információ, mint a férfi ak számára. Legkevésbé 
a Budapesten élők tartják fontosnak, hogy tudják, 
mennyi a koleszterinszintjük. Érdekes ellentmondás, 
hogy a válaszadók, bár fontosnak tartják saját kolesz-
terinszintjük ismeretét, valójában mégsem ismerik 
ezt az értéket (a megkérdezettek háromnegyede nem 
tudta megmondani).
Az eredményekből kiderül, hogy a magyar lakosság 
koleszterinszintje általában a normálérték fölött 
van, a nők koleszterinszintje magasabb a férfi akénál. 
Magas koleszterinszintről a válaszadók ötöde számolt 
be, esetükben orvosi segítség is szükséges a normál-
érték eléréséhez.
A megkérdezettek 43%-a szerint a magas koleszte-
rinszintnek nincs semmilyen tünete, a férfi ak 38%-a, 
a nők 47%-a gondolja ugyanezt. Megfi gyelhető, hogy 
minél fi atalabb a megkérdezett, annál inkább gondolja 
úgy, hogy van tünete a magas koleszterinszintnek (a 
29 év alattiak 81%-a, míg a 60 év felettiek mindössze 
42%-a állította ezt). Általánosságban elmondható to-
vábbá, hogy az egyetemi illetve főiskolai végzettséggel 
rendelkezők csoportja elkülönül, ők kevésbé gondolják 
úgy, hogy van tünete a magas koleszterinszintnek. 

Mi felel a magas koleszterinszintért?
A válaszadók 91%-a gondolja úgy, hogy a helytelen 
életmód okozza elsősorban a magas koleszterinszin-
tet. E tekintetben nincs komoly különbség az egyes 
demográfi ai csoportok között. A megkérdezettek 29%-
a említi a genetikai tényezőt és csupán 22%-a az élet-
kort, mint a magas koleszterinszint kiváltó faktorát. A 
bakteriális fertőzéseket csupán a megkérdezettek kis 
hányada, mindössze 8%-uk említette.

A magas koleszterinszint kockázati tényezői
A válaszadók egyértelműen – átlagosan 88 százalék-
ban – meghatározták a szív-ér rendszeri betegsé-
geket, mint a magas koleszterinszint kockázati ténye-
zőjét. További lehetőségek (csontritkulás, daganatos 
betegségek) elenyésző százalékban kerültek említésre, 
viszont a 60 év felettiek 13%-a, a 8 általánost vagy 
annál kevesebb osztályt végzettek 9%-a nem tudott 
válaszolni a kérdésre. 

Hogyan csökkenthető a koleszterinszint?
Minden 10 válaszadóból 9 említette a kiegyensú-
lyozott, változatos étrendet és szignifi káns eltérés 
nem tapasztalható az egyes demográfi ai csoportok 
között. A második legfontosabb csökkentő tényező-
ként a válaszadók 60%-a a testmozgást említette. A 
fi atalok nagyobb számban (76%) részesítik előnyben 
a rendszeres mozgást, mint az érettebb korosztály, 
hiszen a 30 év felettiek már csak 66%-ban preferálták 
ezt a lehetőséget.

Mely élelmiszerek csökkentik a koleszterinszin-
tet?
A válaszadók 46%-a nem ismer koleszterincsökkentő 
élelmiszert. (Ez az érték nemenkénti megoszlásban 
is hasonló eredményt mutat.) Mindazoktól, akik azt 
válaszolták, hogy ismernek koleszterincsökkentő 
élelmiszereket (n=1080) a pontosabb megismerés 
érdekében azt kérték, hogy sorolják is fel ezeket (1. 
táblázat).
A zöldségek és gyümölcsök toronymagasan ve-
zetnek: mind a női, mind a férfi  válaszadók 42%-a 
említette ezt a lehetőséget. Ettől lényegesen kisebb 
arányban, de még mindig számottevő ismertséget 
mutat a zsírszegény ételek (14%) és a halak (13%) 
csoportja.
A 15–49 évesek lényegesen nagyobb számban emlí-
tették a Flora illetve más margarinokat, mint a többi 
korosztály. A halak és a tejtermékek a 40–49 évesek 
körében népszerűek, a második illetve a harmadik 
legismertebb koleszterincsökkentő élelmiszerként 
említették. A fokhagyma az említések sorrendjében 
az ötödik helyet érdemelte ki úgy a nők, mint a fér-
fi ak körében, megelőzve a baromfi húsokat. Érdekes, 
hogy a mangalica húsa, illetve a zsírja megelőzi a 
margarinokat a férfi ak szerint (4%).
A budapesti lakosok ismerete abban tér el a vidékiek 
tudásától, hogy a zsírszegény ételeket 9%-ban emlí-
tették – szemben a településméretenként is jellemző 
13–16%-os értékkel –, viszont helyette valamivel 
többen emelték ki a halak élelmiszercsoportját. 
Ugyancsak Budapesten kapott nagyobb említésszá-
mot a margarinok kategóriája és konkrétan a Flora 
margarin is (8%). A fentieken kívül még számos 
élelmiszert neveztek meg, pl. főzelékfélék (1%), 
gyógyteák (1%), halolaj (1%), olívaolaj (2%), szív-
barát margarinok (2%), Rama margarin (1%), rostos 
ételek (1%).

Kutatás
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n=1080 Férfi Nő 15–19 év 20–29 év 30–39 év 40–49 év 50–59 év 60+
Zöldség, gyümölcs 42 42 47 44 26 37 41 47
Zsírszegény ételek 14 13 10 12 10 9 14 19
Hal 13 13 3 9 11 16 17 13
Tejtermékek 5 5 5 2 6 10 4 5
Fokhagyma 5 5 3 1 8 7 7 3
Csirke 4 6 0 3 7 5 7 5
Mangalica 4 2 0 2 5 3 4 2
Flora margarin 4 6 10 7 13 7 2 2
Egyéb margarinok 4 5 11 10 7 4 3 2
Saláta, savanyúság 4 3 2 3 3 3 2 8
Teljes őrlésű kenyér 3 3 5 3 5 5 2 2
Diabetikus ételek 3 3 5 3 5 2 3 1
Egyéb olajok 3 4 0 3 5 6 4 2
Omega-3-zsírsavak 3 2 0 6 5 2 3 1
Egyéb kenyér 2 3 5 2 2 3 2 3
Növényi élelmiszerek 2 1 5 1 0 1 2 2
Sovány húsok 2 3 0 1 1 3 4 3
Rostos ételek 2 1 2 0 1 1 2 2
Szívbarát margarin 2 2 0 4 0 1 2 2
Tojás 2 1 2 1 0 1 1 1
Egyéb 2 1 3 2 1 2 2 1
Bioélelmiszerek 1 1 0 3 0 2 1 0
Egyéb húsfélék 1 1 2 0 0 1 1 0
Joghurt 1 2 3 1 2 1 1 3
Főzelékfélék 1 2 0 0 0 1 1 3
Gyógyteák 1 1 0 2 0 1 1 1
Halolaj 1 2 0 1 1 3 1 1
Olívaolaj 1 3 0 2 6 2 2 3

A koleszterin mérése
Az egészséges életmód kialakításának és/vagy megőr-
zésének fontos állomása a koleszterinszint ellenőrzése. 
A lakosság 70%-a nyilatkozott úgy, hogy méreti a 
koleszterinszintjét, közülük 24% évente többször, 
illetve ugyanennyien évente csak egyszer. A válasz-
adók 21%-a ennél ritkábban, és 30%-uk soha nem 
ellenőrizteti a koleszterinszintjét.
A válaszadók csupán 4%-a méri meg a saját vérzsír-
szintjét, legtöbben szakemberre bízzák ezt a feladatot. 
Körzeti orvoshoz a megkérdezettek 57%-a, szakor-
voshoz pedig 41%-uk fordul (ez a válaszadási arány 
nemenkénti bontásban is fennáll).

A vérnyomás
A vérnyomásértékeikkel – a koleszterinszinthez ha-
sonlóan – inkább a nők vannak tisztában, az életkor 
előrehaladtával pedig egyre jobban fi gyelnek az emberek 
ezekre az értékekre. Összességében: a lakosság 2/3-a 
normális vérnyomást mérhet, míg tizede magasat. 
A férfi ak körében némileg nagyobb arányú a magas 
vérnyomás, mint a nők körében, de a különbség nem 
nagy. Az iskolázottság és a vérnyomás normális ér-
tékének aránya egyenes arányban van, vagyis minél 
iskolázottabb valaki, annál valószínűbb, hogy a vér-
nyomása normális. Településnagyság szerinti megosz-
lásnál elmondható, hogy az ötvenezer lakosnál kisebb 
településeken élők körében a magasabb vérnyomás 
gyakoribb, mint a nagyvárosokban élőknél.

A vércukorszint
A vércukorszint esetében is (a korábbiakhoz hasonló-
an) elmondható: a nők inkább ismerik ezt az adatot, 
mint a férfi ak. Szintén igaz, hogy a fi atalabb korosztály 
kevésbé, míg az idősebb korosztály inkább tisztában 
van vércukorszintjével. 
A budapestiek mindössze negyede tudta saját vér-
cukorszintjét, de ez a fi atalok felülreprezentságával 
magyarázható.
Azon válaszadók, akik ismerik ezeket az adatokat, 
meglehetősen nagy arányban számoltak be magas 
vércukorszintről (a megkérdezettek majdnem felének 
5,5 felett van a vércukorszintje).
A férfi aknak és a nőknek hasonlóak a vércukor-para-
métereik, mindkét esetben az átlagos körüli az ala-
csony, a normál és a magas vércukorszint értéke.
Általánosságban elmondható, hogy minél idősebb a 
válaszadó, annál valószínűbb, hogy magas a vércukor-
szintje. Érdekes, hogy a 30–39 évesek vércukorszintje 
alacsony.

Fenti kutatásból elsősorban az élelmiszerek ismeretére 
vonatkozó adatokat emeltük ki. Azt gondolhatnánk, 
hogy a koleszterinről már eleget beszéltünk, az ezzel 
kapcsolatos információknak mindenki a birtokában 
van. Mégsem tekinthetjük alaposnak a tudást, a 
szűrések mellett a primer prevenciót, a felvilágosító 
munkát tovább kell folytatni, ügyelve a kor- és cél-
csoport-specifi kus kommunikációra.

1. táblázat Élelmiszerek, amelyek csökkentik a magas koleszterinszintet [%]

Kutatás
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A MindenGyerek a gyermekekkel foglalkozók legna-
gyobb szakma- és szektorközi konferenciája Magyar-
országon, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális 
Munka és Szociálpolitika Tanszéke, a Gyerek paradicsom 
Alapítvány és a Hilscher Rezső Egyesület rendezésé-
ben, helyszíne hagyományosan az ELTE Lágymányosi 
Kampusza. A konferencia célja, hogy a gyermekekkel 
foglalkozó szakmák bemutassák egymásnak aktuális 
problémáikat, innovációikat, eredményeiket, ezzel 
elősegítve a kapcsolatok építését a különböző szak-
materületeken dolgozók között, a közös gondolkodás 
és munka érdekében. 
A legnagyobb számban szociális-gyermekjóléti 
szak embereket, pedagógusokat, szabadidő- és mű-
velődésszervezőket, egészségügyi szakembereket, 
gyógypedagógusokat és terapeutákat, animátorokat, 
ifjúsági munkásokat, jogvédőket, kutatókat, képző-
helyek szakembereit, igazgatási szakembereket, civil 
szervezetek aktivistáit és innovátorait felvonultató 
konferencián örvendetes volt látni, hogy két önálló 
szekcióban foglalkoztak a gyermekek táplálkozásának 
aktuális kérdéseivel. A MindenGyerek egyedülálló ab-
ban, hogy minden részvevője magának állítja össze 
saját programját, mint ahogy előzetesen eldöntheti, 
hogy a megnyitót követő kilenc idősáv mindegyikében 
párhuzamosan futó tizenöt program közül melyiken 
vesz részt. Vannak tematikus sorozatok – bűnmegelő-
zés, egészségmegőrzés, fogyatékos, veszélyeztetett, 
roma gyerekekkel való foglalkozás, jogvédelem, kuta-
tás és így tovább –, de nincs szekciókötöttség. A rész-
vevő megteheti, hogy egy téma minden foglalkozásán 
részt vesz, de azt is, hogy mind a kilenc idősávban 
más témával foglalkozik. Ezt természetesen csak in-
ternetes regisztrációs rendszerükkel tudják megoldani 
a szervezők. Így derült ki, hogy a Szívbarát program 
számára felajánlott első terem kicsinek bizonyult, ezért 
egy nagyobb – teltházas – teremben folyt a másfél órás 
szakmai program Szeretek enni! Kiegyensúlyozott 
táplálkozás, kiegyensúlyozott gyermekek címmel. 
Programunk bemutatásához Weinhardt Krisztinát (Kis-
kőrösi Batthyány úti óvoda) kértük fel szakértőnek, 
aki sokéves gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a 
részvevőkkel, mi pedig olvasóinkkal.

Egészséges táplálkozás szokásainak 
kialakítása 3–6 éves korban

Ha a gyermek boldog, kiegyensúlyozott étrenden 
él, rendszeresen játszik, mozog vagy sportol, akkor 
optimálisan fejlődik, és minden alapja meglesz arra, 
hogy hosszan tartó, jó egészségnek örvendjen. Milyen 
egyszerűen hangzik, és milyen nehéz megvalósítani! 
Mit tehetünk, hogy csupa jó étvágyú, sokféle élelmi 
anyagot és ételt ismerő és szerető gyermek, kamasz 
vegyen körül bennünket? 
Tevékenységeink a játékra, mozgásra, az egész sé ges 
életmód szokásainak kialakítására, a környezet tevé-
keny megismerésére, a kommunikációra, a nemzeti 
kultúra ápolására és a sikerorientált nevelésre épülnek. 
Nevelésünk tartalma a megismerés, élménynyújtás és 
minden érzékszervre ható közvetlen megtapasztalás. 
Középső csoportban a Dohányzás vagy egészség? 
prevenciós óvodai program, nagycsoportban pedig a 
Szív-kincsesláda egészségvédő program színesíti a 
tevékenységet. Óvodánk tagja az Egészségesebb 
Óvodák Nemzeti Hálózatának, és a Madárbarát 
kert környezetvédő programnak. 

Kovács Ildikó, Fekete Krisztina és Lelovics Zsuzsanna dietetikusok,
Weinhardt Krisztina óvónő

„Az egészség 
a legdrágább kincs”

A MindenGyerek Konferencia 2007 januárjában harmadik alkalommal került megrendezés-
re, ahol 135 szakmai program között szakemberek, hallgatók, civil szervezeti aktivisták 
a szakmák és szektorok határait átlépve, együtt foglakoztak a gyermekekkel kapcsolatos 
kérdésekkel.

Gyermek
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Eddigi tevékenységeink az egészséges 
életmódra nevelésben
1997-től alkalmazzuk a Szív-kincsesláda egészség-
védő alternatív óvodai programot. Tagjai lettünk az 
Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának (EGON). 
Minden héten kihelyezzük a heti menüt a faliújságra 
annak érdekében, hogy a szülők is tájékozódhassanak, 
és a gyermekek otthoni táplálását ennek megfelelően 
tudják alakítani.
Az első, szülők felé is irányuló kezdeményezés a Fo-
gászati hónap keretében A mi felelősségünk címmel 
történt 1998-ban. Kiállítást, ételkóstolót rendeztünk a 
gyermekeknek, szülőknek. Az egészségnevelés felada-
tai adták a témaköröket. 1999-ben zöldség-gyümölcs-
napokat rendeztünk az országos Több zöld napot az 
óvodákban mozgalom keretein belül a szülők bevoná-
sával, s ez ma is rendszeres tevékenységünk.
Óvodánk ad helyszínt 2001 óta az Egészségnevelési 
munkaközösségnek, amelynek tizenkét óvónő a lelkes 
tagja. 2003-ban Egészséges, mint a makk! elnevezésű 
kétnapos városi szintű rendezvényt szerveztünk. Egy 
évvel később Egészségünkért és környezetünkért 
elnevezéssel már háromnaposra bővült városi rendezvé-
nyünk. 2005 áprilisában változtatva az eddigieken, témák 
szerint más-más tagóvodában, külön időpontban ren-
deztük meg egészségnapunkat. Óvodánk szervezésében 
valósult meg az egészséges táplálkozás témakör Manó 
konyhai titkai elnevezéssel. Erre szüleikkel együtt 
meghívtuk a többi óvoda kiscsoportosait. Citrancsnap 
elnevezést kapott programunk 2006-ban, 2007-ben 
pedig vetélkedőt rendezünk szülőknek-óvónőknek.
Cél- és feladatrendszerünk alapja: fontosnak 
tartjuk, hogy már a kezdetektől szoktassuk a gyer-

mekeket arra, hogy fi gyeljék meg, miből készülnek 
ételeink, melyik alapanyagot mire használjuk, hogyan 
készítsük el ételeinket, melyik napszakban milyen 
ételfajtát helyes fogyasztani, miből mennyit ehet, hol 
lehet beszerezni, melyik a „jobbik” választás, milyen 
jelekkel látják el a gyártók a termékeket (például 
Szívbarát védjegy). Hogyan előzzük meg például a 
különböző civilizációs betegségek kialakulását, ezek 
közül is elsősorban az elhízást, fogak romlását? A prog-
ramok megvalósulásához sokoldalú, több érzékszervre 
ható befolyásolásra van szükség, ezért munkánkba 
beépítjük az egyszerűbb ételek elkészítését (főzés, 
párolás), gyümölcs- és zöldségsaláták készítését, 
savanyúság télire való eltevését. Továbbá gyümölcs-
leveket készítünk, megfi gyeljük a tiszta és nem tiszta 
vizet, egészségesebb édességeket készítünk, helyes 
vásárlási szokásokkal ismertetjük meg a gyermekeket, 
a szülők bevonásával barna kenyeret sütünk, a kicsik-
nek rajzpályázatot, a szülőknek pedig receptpályázatot 
hirdetünk az egészséges táplálkozásról stb.
Az „alapozást” fokozatosan, különböző játékok-
kal valósítjuk meg: már kiscsoporttól mindennap 
megbeszéljük, mit eszünk. Gyakoroljuk a helyes 
terítést, a kulturált étkezési szokásokat, megfi gyel-
jük a valódi gyümölcsöket és zöldségeket. A középső 
csoportosokkal ugyanezt már a piacon és az élelmi-
szerboltban végezzük, szüretelni megyünk, a nagyob-
bakkal savanyúságot teszünk el télire, gyümölcs- és 
zöldségszobrokat készítünk. Műanyag élelmiszerekkel 
babakonyhát játszunk, majd az élményfeldolgozást 
követően képekkel, játékokkal (memóriajáték, lottó, 
saját magunk által készített, táplálkozással kapcsola-
tos társasjáték, puzzle) rögzítjük az ismereteket.

Gyermek
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Táplálkozás és élelmiszerek a tantervben
Az (iskolai) tantervért és a pedagógiai programért 
az iskola tantestülete, annak elfogadásáért a fenntartó 
önkormányzat felelős. Az egészséges étkezés népsze-
rűsítése az ételeken keresztül, valamint az osztályban 
zajló, élelmiszerekkel és táplálkozással kapcsolatos tevé-
kenységek (táplálkozásoktatás) között szoros kapcsolat 
van. A cél, hogy a tanulók úgy hagyják el az iskolát, hogy 
meglegyen a kiegyensúlyozott étrend iránti igényük, az 
egészséges étel beszerzéséhez, elkészítéséhez, főzésé-
hez és élvezetéhez szükséges tudásuk és készségük.
Több európai országban kerestek megoldásokat arra, 
hogy a táplálkozás hogyan ágyazható be tágabb keret-
be. Újításként a fi atalokat gazdaságok és élelmiszer-
feldolgozó üzemek látogatásán keresztül oktatják. Az 
ilyen – ipari és civil szereplők közreműködésével zajló 
– programok célja, hogy a tanulók az élelmiszerekkel, 
előállításukkal és környezetre gyakorolt hatásukkal 
kapcsolatosan jó ítélőképességű, tudatos fogyasztókká 
váljanak. Ezek a „képzési” programok széleskörűen, 
ökológiai témákat is érintve (például az élelmiszer-
termelés és -ellátás energiaköltsége) lényeges részét 
képezik, képezhetnék a fogyasztói nevelésnek.

Az érintettek bevonása
Az iskolai étkeztetés minden résztvevőjét fontos 
bevonni, és ebben az étkeztetés üzemeltetőinek 
kulcsszerepet kell játszaniuk – bár rövid távon nem 
érdekeltek. További fontos érintettek: a szülők, 
tanulók, civil szervezetek, élelmiszer-beszállítók és 
-termelők (pl. helyi gazdaságok). A fi atalok bevonása 
elengedhetetlen (cél és eszköz is egyben), és megol-
dandó dilemmákat vet fel. A fi atalok számára például 
kulcskérdés az élelmiszer-választás. Fontos szempont, 
hogy az egészséges változatok a lehető legvonzóbbak 
legyenek, a választás pedig a tudatos folyamat vég-
eredményeként szülessen meg. 
Az iskola közösségi szintjén mindez például úgy is 
megvalósítható, hogy a nevelőtestületben helyi szak-
értőt vagy elkötelezett pedagógust keresünk, iskolai 
akciócsoportokat állítunk fel, amelyekben helyet kap-
hatnak az iskolavezetők, az iskolaszék munkatársai, 
a tanulók, az étkeztetők, a szülők, a dietetikusok, 
a helyi élelmiszertermelők és ellátók. A tanulóknak 
– kevés kivételtől eltekintve – valódi feladatokat 
tudunk adni.

Gyakorlati megvalósítás
Az iskolai étkeztetés gyakorlatát áttekintve megha-
tározható, hogy az alkalmazott gyakorlat mennyire 

felel meg az iskola egészségnevelő programjának, 
annak szerves részét képezi-e, hozzájárul-e a fi atalok 
egészségneveléséhez?
Bevonják-e maximális mértékig a diákokat és az ösz-
szes érintettet a különböző folyamatokba?
Az iskolai étkeztetés része-e az egészségnevelő iskola 
megközelítésnek?
Alkalmaznak-e monitorozásra és értékelésre beépített 
rendszereket?
Szem előtt tartják-e minden döntés előtt az egész-
séges étkezés vezérelvének befogadását (így például 
elég hosszú-e a szünet az étkezésre, van-e büfé, ha 
általánosan jellemző, hogy nem visznek magukkal 
tízórait a diákok, lehet-e inni a tanóra alatt)? 

Egyszerűen megvalósítható üzenetek: 
– kisétkezésre és az étkezések fontos részeként 

gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának népsze-
rűsítése,

– a folyadékok közül az egészséges alternatívákkal 
való ellátás (például friss víz),

– nagy cukor-, só- és zsírtartalmú termékek fogyasz-
tásának csökkentése,

– az étkezés környezetének (nemcsak az étkező, 
hanem az étel-ital automaták) aktív szabályozása,

– az ételek és italok közoktatási intézmény falain belüli 
reklámozásával kapcsolatos rendeleteket kialakítása,

– az egészséges választás elősegítése információtech-
nológiai (IT) alkalmazásokkal,

– bizonyos „egészséges” termékekkel kapcsolatban 
együttműködés az élelmiszer-termelőkkel és étkez-
tetést működtetőkkel,

– a fenntartással, hulladékkal és környezettel kapcso-
latos témák megfontolása,

– a partnerek és érintettek megtalálása (beleértve a 
civil szervezeteket), akik speciális szerepet játsza-
nak a javaslattételi rendszerek kidolgozásában és 
elősegítésében.

Végül a munkacsoport tudományos áttekintő cikke-
ket készít elő (kiváló fórum lehet például az iskola 
vagy a nonprofi t szervezet által gondozott lap), és 
ad ki, hogy vitát indítson, valamint arra motiválja a 
rendeletalkotókat és a praktizálókat, hogy az iskolai 
étkeztetés egészséges választásai népszerűsítésében 
vállaljanak szerepet, és a szükséges változtatásokat 
végezzék el. Mindezek megvalósításához elengedhe-
tetlen a forrástámogatás, a bevezetéshez a gyakorlati 
eszközök rendelkezésre állása és minőségbiztosító 
rendszerek fejlesztése.

Lelovics Zsuzsanna
dietetikus

Iskolai étkeztetés és 
társadalmi felelősségvállalás

Gyermek



SZÍVBARÁT HÍRADÓ 11

2007. augusztus

Az Unilever Magyarország Kft. 1996-ban, tizenegy éve 
vezetette be és forgalmazza nagy sikerrel a Flora mar-
garint, 1999-óta Szívbarát tanúsítással. A Flora marga-
rin összetételében a legújabb tudományos ismeretek 
alkalmazásával több komoly változás történt az elmúlt 
években. 2002-ben a népesség egészségi állapotának 
javítását célozta a zsírtartalom-csökkentés (60%-ra). 
2003-óta a módosított összetételű Flora a tudományos 
trendeknek megfelelően már omega-3-zsírsavakat is 
tartalmaz (az n-6/n-3 zsírsavak aránya 7:1). A termék 
2004-óta, a korábbi szívbarát összetétel megtartása 
mellett, további termékfejlesztés eredményeként B-
vitaminokat (folsav, B6, B12) is tartalmaz, amelyeknek 
az erek és a keringési rendszer egészségének megőr-
zésében tudományosan bizonyított jelentősége van.
Napjaink népegészségügyi problémái között az egyik 
legsúlyosabb kérdés az elhízás. Ezért a felelős élel-
miszer-előállítók és -forgalmazók többek között célul 
tűzik ki az élelmiszerek energiatartalmának csökkenté-
sét. Ennek a tendenciának kíván megfelelni az Unilever 
Kft. a Flora margarincsalád csekély zsírtartalmú (40%) 
változatának bevezetésével.
A Flora light kis zsírtartalmú (40%) margarin 
minden szívre egészséges összetételi jellemője 
megegyezik a Flora csökkentett zsírtartalmú (60%) 
margarinéval. Speciális, állandó összetételű zsíralapja 
különböző növényi olajokból áll, amellyel a deklarált 
zsírsavösszetételt, ill. az n-6/n-3 zsírsavak 7:1 arányát 
alakítják ki a termékben.
Az előállításnál nem alkalmaznak hidrogénezést, 
transzzsírsavat a Flora light csak nyomokban tar-
talmaz. Nincs benne állati eredetű összetevő, így 

koleszterin is csak nyomokban fordulhat elő benne. 
Konyhasótartalma 0,2%, nátriumtartalma 80 mg.
100 g termék a szokásos A-, D-, E-vitaminokon túl 
(800 μg, 7,5 μg, 20 mg) B-vitaminokat – folsav, B6, 
B12 (1000 μg, 5 mg, 5 μg/100 g) – is tartalmaz.
A Flora light margarin segít a szív-ér rendszer egész-
ségének megőrzésében:
• Nagy telítetlen zsírsavtartalma elősegíti a vér ko-

leszterinszintjének csökkenését.
• Omega-3-zsírsavtartalma javítja az erek rugalmas-

ságát, könnyíti a véráramlást.
• Jelentős folsav-, B6- és B12-vitamintartalma előse-

gíti az erek és a keringési rendszer egészségének 
megőrzését.

A fentiek alapján a Flora light margarin 2007-ben 
elnyerte a Szívbarát védjegyet.

Kovács Ildikó
dietetikus, programvezető

Új Szívbarát termék 2007
Flora light margarin

Unilever Magyarország Kft.

Abonett extrudált kenyér
Aranyfácán sűrített paradicsom
Flora margarinkrém
Flora light margarin
Flora szívbarát majonéz
Fortunate hántolt árpa
Fortunate zabpehely

Fortunate zabkorpa
Gyorsfagyasztott balatoni busafi lé
Nobilis almaszirmok (Jonatán, Starking, Golden)
Olajessimo fi nomított étolaj
Okos tojás
Vita korpás kenyér
Vita korpás zsemle

Szívbarát termékek listája 2007. augusztus

Tanúsítás
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Az élelmiszereken nemcsak a szöveg, hanem minden, 
a csomagoláson látható jel, ábra stb. jelölésnek 
számít (19/2004. FVM–ESZCSM–GKM rendelet). Alap-
követelmény a jelöléssel kapcsolatban, hogy az nem 
vezetheti félre a fogyasztót, nem tulajdoníthat az 
adott élelmiszernek olyan – különleges – tulajdonságot, 
amellyel a többi, hasonló élelmiszer is rendelkezik, vala-
mint nem tulajdoníthat az élelmiszernek gyógyító vagy 
betegséget megelőző tulajdonságot, illetve hatást.
Az élelmiszereken bármilyen formában (pl. kép, szö-
veg) megjelenő információ nagy jelentőséggel bír, 
amelynek alapvető célja a fogyasztó tájékoztatása. 
Ezekből az információkból – jelölés, angolul labelling 
– kell a fogyasztóknak minden számukra fontos infor-
mációt megkapniuk az adott termékről. A piacgazda-
ság kiélezett versenyében a gyártók, forgalmazók és 
élelmiszer-csomagolással foglalkozók hamar rájöttek 
arra, hogy a jelölések – vonzó képek, feliratok, áb-
rák, színek – alkalmasak arra, hogy befolyásolják 
a fogyasztót vásárlási döntésében, sőt, annak fontos 
eszközei lehetnek.
Azt a tényt sem szabad fi gyelmen kívül hagyni, hogy 
a fogyasztók alapvető igénye és joga, hogy minden 
fontos információval rendelkezzenek a megvásárolt, 
elfogyasztott élelmiszerről. „Az embernek joga van 
megtudnia, hogy mit eszik” – jelentette ki Pusztai Ár-
pád professzor a génmanipulált élelmiszerek kapcsán. 
Az óriási választékú, jelenleg kb. 61 000 terméket 
felsorakoztató élelmiszerpiacon azonban ez nem 
csak ezekre az ételekre, italokra igaz, hanem minden 
élelmiszerre. A fogyasztóért zajló versengésben egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy egyes forgalmazók túlzó, 
valótlan állításokkal próbálnak vevőt szerezni, míg má-
sok – elsősorban a gyermekkorú fogyasztóknak szánt 
élelmiszerek esetén – a gyermekeket a csomagoláson 
alkalmazott ábrákkal, fi gurákkal, mesealakokkal és 
-hősökkel igyekeznek meggyőzni a vásárlásról. 
A képernyőn megjelenő hősöknek bőven van idejük 
„beépülni” a gyermekek tudatába, hiszen egy „átlagos” 
gyermek tizennégy éves koráig 18 000 órán át nézi a 
képernyőt, és ezalatt kb. 14–15 ezer reklámot lát a 
televízióban. (A reklámpiac 15–20%-át képviselve az 
élelmiszerszakma vezeti a reklámozók listáját.)
Mind Európában, mind Amerikában aggasztó méreteket 
ölt a gyermekkori elhízás előfordulási gyakoriságának 
növekedése. Az elmúlt tíz évben a túlsúlyos hatéves 
gyermekek száma megduplázódott, a súlyfelesleggel 

bíró tizenöt évesek száma pedig a háromszorosára 
nőtt. Ezzel párhuzamosan nő az egyéb, táplálkozással 
összefüggésbe hozható betegségek száma is a gyer-
mekek körében. Egy új tanulmány szerint napjaink 
kövér gyermekeinek a húszas éveikben szívelégte-
lenséggel kell szembenézniük.
Az egészséges táplálkozásra nevelés akkor éri 
el célját, ha a gyakorlatban történő megvalósításhoz 
is megteremti a feltételeket, amelynek eredménye: 
változatosan és kiegyensúlyozottan, vitaminban és 
ásványi anyagban gazdag, egyszerű cukrokban és 
telített zsírsavakban relatíve szegény táplálkozást 
folytató gyermekek – akik mindezt tudatosan teszik. 
Sajnos, a média ma keveset tesz ezen szokásrendszer 
kialakítása érdekében. Sok szakember a dohánytermé-
kek reklámozását szigorító intézkedésekhez hasonlóan 
a kisgyermekeknek szóló – édességek és üdítőitalok 
fogyasztását célzó – reklámok szigorításában 
látja a megoldást. Erre példa, hogy ebben az évben 
az Egyesült Államokban például Micimackó eltűnik 
egyes édességek csomagolásáról, Miki egér viszont 
zöldséget és gyümölcsöt fog reklámozni. Az Európai 
Unió egyes tagországaiban már ismertek ilyen irányú 
törekvések.
A fogyasztók általában két módon juthatnak a ter-
mékkel kapcsolatos táplálkozási információhoz: az 
összetevők listájából és a tápértéktáblázat alapján. 
Vásárláskor ne a díszes csomagolás legyen a döntő 
szempont, inkább tájékozódjunk előre a címkék jelö-
lései alapján – ez különösen akkor okozhat problémát, 
ha gyermekünkkel együtt megyünk bevásárolni. Egy 
Európai Parlament által felkért – öt ország részvételé-
vel zajló – felmérés azt igazolja, hogy a fogyasztóknak 
kb. egyharmada olvassa és használja az előírás szerinti 
tájékoztatást. A fogyasztók azonban gyakran nehezen 
találnak rá, és nem teljesen értik meg azt. A vásárlók 
többsége inkább a tájékoztatásra hagyatkozik, mint pl. 
„kalciumban gazdag”, „nátriummentes”, „zsírmentes”, 
vagy éppen Szívbarát termék. Mint minden táplálko-
zással kapcsolatos kérdésben, itt is nagyon fontos a 
középút megtalálása, nem biztos, hogy a célravezető 
a „címkesztárok” száműzése. Egy öt–hét éves kislá-
nyok körében 2002-ben végzett vizsgálat eredményei 
szerint azok, akiket eltiltottak az édességtől, sokkal 
inkább bizonyultak később nagyevőnek, nassolónak. 
Tiltás helyett az egyértelmű és szakszerű tájékoztatás 
hosszú távon inkább eredményre vezethet.

Lenkovics Beatrix élelmiszermérnök és Lelovics Zsuzsanna dietetikus

Élelmiszer-csomagolás, -jelölés: 
lehetőség és felelősség

A fogyasztó érdeke, valamint a piaci versenytisztaság elengedhetetlenné tette az élelmi-
szerek jelölésének nagyon részletes szabályozását. Részben azért, mert új anyagokat és 
eljárásokat kezdenek alkalmazni, részben pedig azért, mivel egyre újabb marketingfogá-
sokat találnak ki, a szabályozásnak folyamatosan, rugalmasan növekednie kell. 

Élelmiszer
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A különböző kultúrákban és korokban nagyon elté-
rően vélekedtek az emberi alakról, így az optimális 
testtömegről is. Közel százötven évvel ezelőttig a 
fogyókúrát még hírből sem ismerték. Részben azon-
ban a tömegkommunikációnak „köszönhetően”, a nők 
egyre elégedetlenebbek saját testükkel, a magazinok 
címlapján szereplő anorexiás jellegű, egészségesnek 
nehezen nevezhető fi atal lányok negatívan befolyásol-
ják a helyes testképről alkotott véleményeket.
A Szívbarát Program azért kezdte el Szépség, Egész-
ség, Táplálkozás, Pozitív önértékelés című kuta-
tását, hogy megismerje, mennyire elégedettek a nők 
saját testükkel, ennek milyen hatása van az életmódra, 
az életmódnak a testtömegre és annak megítélésére. 
A nők önértékelésén keresztül életmódszokásaikat 
– mint sportolás, fogyókúrás szokások, valamint a 
tudatos táplálkozás – kívántuk megismerni. Mivel a 
nők a leggyakoribb élelmiszer-felelősök, fontos, hogy 
ismerjük a fogyasztói preferenciáikat, ismereteiket 
a védjegyezett termékekről. Az élelmiszer-felelős 
fogalmát 1997 óta arra a családtagra használjuk, 
aki leginkább végzi a főzési, bevásárlási teendőket a 
családon belül.
Az Egészséges Magyarországért Egyesület munkatár-
sai és a Szívbarát program önkéntes aktivistái 2006-

ban több egészségnapon vettek részt, és ezek közül 
három rendezvényen – a Keresd a nőt! (2006. június 
10.), a Józsefvárosi Egészségnap (2006. szeptember 
16.) és Flora Szívünk Napja (2006. szeptember 24.) 
– kérdőíveket is kitöltettek az itt megjelent hölgyekkel. 
203-an (átlagosan 44 évesek, 13 és 80 év közötti-
ek) vállalták a név nélküli kérdőív kitöltését (nem 
reprezentatív vizsgálat). A vizsgálatban résztvevők 
többnyire a fővárosban élnek (83,3%), de érkeztek 
hölgyek például Tatabányáról, Nagykőrösről és Szé-
kesfehérvárról is. A kérdőívet kitöltők 48 százaléka 
egyedülálló, 35 százaléka házas, további 17 százalékuk 
él kapcsolatban. 
A megkérdezettek 44 százaléka elégedett a testével: 
a legtöbben az arcukra büszkék (33%), majd a rang-
sorban a láb (23%) és a mell (20%) következik. A nők 
21 százaléka nem tud megnevezni egy olyan testrészt 
sem, amelyre büszke lenne magán. A legkevésbé a 
hasukkal elégedettek a magyar nők: mindössze a 
megkérdezettek 5 százaléka (1. ábra).
Ennek megfelelően a hasukon változtatnának a leg-
többen, a megkérdezettek 64 százaléka. A rangsorban 
elől van még: a fenék (39%) és a csípő (32%). A 
testtömegén a nők fele változtatna (49%), a testük 
arányain 33 százalékuk, testmagasságukon 17 szá-

Kovács Ildikó, Schmidt Judit, Pénzes Veronika, Arató Györgyi, Lelovics Zsuzsanna
dietetikusok

Elégedettek-e a nők 
testképükkel és életmódjukkal?

1. ábra Mely testrészükre a legbüszkébbek a hölgyek?

Kutatás
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zalékuk. Elgondolkodtató, hogy a nők mindössze hat 
százaléka elégedett a testével annyira, hogy azon nem 
változtatna. Négy megkérdezett közül hárman (75%) 
a változást saját maguk motivációjából vállalják, a 
család, férj, barát, élettárs 6–8 százalékban motiváló 
tényező. Az aktuális trend és divat három hölgyet 
motivál, az ő átlagos életkoruk 25 év, a reklámok egy 
huszonöt éves nő életében bírnak mozgósító erővel. 
A nők tizenegy százaléka szeretne a modellekre, 
címlaplányokra hasonlítani. Minden ötödik hölgynek 
(20%) van példaképe (színészek, énekesnők, ba-
rátnők) elsősorban testalkatilag, de megemlítendő a 
személyiség (10%) és a sikeresség (6%) is.
A megkérdezett hölgyek több, mint kétharmada (72%) 
fogyókúrázott már (jelenlegi átlagos BMI-értékük 
25,9 [kg/m2], egynegyedük (27%) nem próbálkozott 
testtömeg-csökkentéssel (az ő jelenlegi átlagos BMI-
értékük 23,2). A fennmaradó egy százalékuk tervezi a 
diétázást (az ő átlagos BMI-jük 23,9). Ez az érték ön-
magában nem indokolná a fogyókúrát, tehát feltétlenül 
érdemes tisztázni az okokat. Legtöbben gyümölcsnap 
tartásával fogyókúráznak (-tak), de tíz százalékuk en-
nél radikálisabb módszerrel, a koplalással próbálkozik. 
A napjainkban reneszánszát élő káposztaleves-kúrát 
kilenc százalék részesíti előnyben, nyolc százaléknyian 
léböjttel próbálják felvenni a harcot a kilók ellen. Két 
fi gyelemreméltó adat: míg alig páran veszik-vették 
igénybe személyesen szakember segítségét, addig 
negyvennyolcan nem tudták (nem akarták) megmon-
dani, hogy milyen fogyókúrás módszernek hódoltak.
A fogyókúrák időtartama egy hét és hatvan hónap (öt 
év) között volt, az eredmények: egy kg-tól 55 kg-ig 
terjednek. A hölgyek adatai szerint a fogyásuk átlagos 
üteme 3,2 kg havonta. 

A nők fele tartotta sikeresnek diétáját (50%), míg 
másik felük sikertelennek. Legtöbben (19%) éppen 
a visszahízás miatt, tizenkét százalékuk azért elége-
detlen, mert nem érte el a kitűzött célt. Ugyanakkor 
beszédes az az adat is, hogy a fogyókúrázók 18 szá-
zaléka tartja azóta is elért testtömegét. 
Ebben a mintában a Szívbarát termékek ismertsége 
75 százalékos. A Flóra margarint a hölgyek 60 szá-
zaléka, a Flóra majonézt 42 százalékuk, a Fortunate 
gabonákat 17 százalékuk ismeri. Az egészségnapokon 
megjelent hölgyek a Szívbarát termékek közül legin-
kább a Flóra margarint (29%) és majonézt (18%), 
valamint a Fortunate gabonákat (9%) vásárolják. A 
többi védjegyes termék vásárlása öt százalék körüli. 
A 2. ábra az ismertség függvényében mutatja a 
vásárlásokat, vagyis hányan vásárolják a terméket 
azok közül, akik ismerik. A nemrégiben piacra került 
Olajessimo étolaj ismertsége például még csekély, de 
akik ismerik, mindig ezt vásárolják.
Azok, akik ellátogatnak egy-egy egészségnapra 
legalább érdeklődők (többnyire elkötelezettek) az 
egészséges életmód és kiegyensúlyozott táplálko-
zás iránt. Kutatásunk során hangsúlyt fektettünk a 
testkép és a fogyókúrák kapcsolatának feltárására. A 
testképzavar sokszor rejtve marad, pedig felismerése 
fontos a rejtett evészavarok felszínre kerülésében, 
amely népegészségügyi jelentőségű problémává kezd 
válni hazánkban is. Az önértékelés javulásának és a 
testkép korrekciójának egyik legnépszerűbb eszköze 
a fogyókúra. A fogyókúrák magánügye így válik tár-
sadalmi jelenséggé, amelyben a Szívbarát Program 
elkötelezett: az egészséges táplálkozás útján keresztül 
érhető el a vágyott kiegyensúlyozott és harmonikus 
személyiség.

2. ábra A Szívbarát termékek vásárlása az ismertség arányában

Kutatás
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Lakossági és szakmai rendezvények 
2007-ben

Esemény Helyszín Időpont Közönség Megjelenés formája

MindenGyerek Konferencia
Budapest
ELTE Lágymányosi 
Kampusz

2007.
január 22–24.   500 fő workshop

Étrend-kiegészítők az egészséges 
életmód tükrében IV. konferencia

Sárvár
Rezidor SAS Hotel

2007.
február 22–24.   150 fő előadás

Az EU szerepe és tevékenysége az 
egészségügy területén Brüsszel 2007.

február 27–28.   300 fő workshop

Egészségfejlesztés a közoktatási 
intézményekben

Budapest
Hotel Griff

2007.
február 28.   150 fő szóróanyag, előadás

ProMedicina 2007
Nemzeti Egészségügyi Programok 
Kongresszus

Budapest
Semmelweis Egyetem

2007.
március 21–23.   100 fő poszter

Omega-3 természetes életérzés
sajtótájékoztató

Röjtökmuzsaj, Szidónia 
Kastélyszálloda

2007.
április 1.     50 fő előadás

Országos Aerobic verseny és 
Életmódnap

Nyíregyháza
Bem József Általános 
Iskola

2007.
április 14.   500 fő szponzoráció

Élelmezésvezetők Regionális 
Fóruma

Pécs
Hotel Laterum

2007.
április 18.   150 fő előadás

Egészségnap, állapotfelmérés Budapest
BGF

2007.
április 26.   200 fő szóróanyag, tanács-

adás, szűrés

Egészségnap, állapotfelmérés Tatabánya 2007.
április 26.   500 fő szóróanyag, tanács-

adás, szűrés
Az egészség befektetés! 
Gyermekélelmezési konferencia 
(ÉLOSZ–TESZ)

Budapest
ECC Európa Konferencia-
központ

2007.
május 23.   200 fő előadás, szóróanyag

XIV. Primer Prevenciós Fórum
A kémiai biztonság és fenntartható 
fejlődés

Budapest
OKBI Fodor terem

2007.
május 23.   200 fő poszter

MDOSZ jubileumi konferenciája Budapest
Olasz Kultúrintézet

2007.
május 25–26.   150 fő előadás, szóróanyag

Táplálozási Fórum a gyermekélel-
mezésről

Budapest
Kiss János alt. u. Általános- 
és Középiskola

2007.
május 30.     50 fő előadás

Diabétesz 2007 – Életmód és 
terápia 

Budapest 
Semmelweis Egyetem

2007.
június 2.   300 fő előadás, szóróanyag

Aktuális kérdések az alapellátásban Szekszárd 2007.
június 12.   150 fő előadás

Sziget Fesztivál
Civil Sziget

Budapest 
Hajógyári sziget

2007.
augusztus 10–11. 2000 fő saját stand, tesztek, 

ajándékok

Asterix az Olimpián és Vitalsportnap Budapest
Decathlon áruházak

2007.
szeptember 1–2. 6000 fő saját stand, tesztek, 

ajándékok

Józsefvárosi Egészségnap Budapest
Orczy-kert

2007.
szeptember 23.   300 fő saját stand, szóró-

anyag

Flora Szívünk Napja Budapest
Jövő Háza Központ

2007.
szeptember 23. 2000 fő saját stand, szóró-

anyag
Egészség Hete 
Szombathelyi Szív a Szívért 
Egyesület szervezésében

Szombathely
Fő tér

2007.
október 13–19.   5§00 fő szóróanyag

Magyar Táplálkozástudományi 
Társaság XXXII. Vándorgyűlése

Kecskemét
Aranyhomok Wellness 
Hotel

2007.
október 18–20. 100 fő

előadás, poszter, 
szponzoráció, szóró-
anyag

Magyar Gyógytornász Társaság
VI. Kongresszusa Debrecen

2007.
november 

8–10.
200 fő poszter

Rendezvény
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