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2006. február 13. szám

Kedves Olvasó!

Megkésve bár, de sikeres esztendôt és jó egészséget kívánunk min-
den kedves olvasónknak! Új év, új elhatározások: néhány kiló
ledobása biztosan szerepel a tervek között. Ehhez szeretnénk
ötleteket, fogódzókat adni Dietetika rovatunkban a sikeres diéta
nyolc alapelvének bemutatásával.
Mert, bizony, sokunkra ráfér a fogyókúra, vagy legalábbis az élet-
módváltás. Ezt igazolják az OLEF táplálkozási vizsgálat ered-
ményei is. Táplálkozási szokásainkról e felmérés apropóján
szólunk, kiemelve az egyes élelmiszer-csoportok szerepét az
egészségmegôrzô, betegségmegelôzô táplálkozásban. A reprezen-
tatív vizsgálat mellett a program saját kutatásáról is beszámolunk.
2005 augusztusában kikérdeztük a fiatalokat, így már azt is tudjuk,
mit ettek a Szigetlakók tavaly nyáron?
Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét több új terméket ismer-
tethetünk, amelyek az elmúlt évben nyerték el a Szívbarát 
védjegyet.
Reméljük, Ön sem babonás, és haszonnal forgatja majd 13. szá-
munkat, amelyben változatos programokat is ajánlunk az
egészséges életmódhoz az elsô félévre.

Dr. Harsányi László
az egyesület elnöke



A következô sorok nem egy újabb diétáról szólnak, de
még csak nem is fogyókúrás tanácsok. Azonban ezek az
alapelvek hozzásegíthetik Önt ahhoz, hogy test-
tömegcsökkentô álmából valóság legyen, erôfeszítéseit
pedig siker koronázza. Bármilyen diétás rendszert is
követ, törekedjen lassú, ütemes (maximum hetente 1 kg
mínusz), de folyamatos fogyásra, az étkezési szokások
megváltoztatására és aktív életmódra. Mindehhez a
pozitív gondolkodás elengedhetetlen! Lehet, hogy
korábbi sikertelen próbálkozásaira is megoldást adnak a
most közölt alapelvek? Ha túlsúllyal küzd, fogyni sosem
késô! Kérje ki orvosa tanácsát, s lásson hozzá még ma!

1. Ismerje meg az Önre érvényes kockázati tényezôket!
A sikeres diétázók gyakran olyan személyek, akik vala-
milyen egészségi vészhelyzetet éltek át, s szinte az utol-
só pillanatban derült ki, hogy jó esélyük van a cukor-
betegségre, az agyvérzésre vagy az infarktusra. A
motiváció megszerzéséhez azonban egyáltalán nem
szükséges orvosi szakvéleményt szerezni, vagy megvárni
ezt az állapotot. Bizonyára hallotta, olvasta már, milyen
veszélyes a túlsúly, de úgy érezte, Önt ez nem érinti,
hiszen jól érzi magát.
Ön sem kivétel. Gondolja meg, mennyit javulhat
egészségi állapota már 5–8 kg súlyfelesleg leadásától is,
és csökkentse az elhízáshoz kapcsolódó egyéb
betegségek kockázatát!

2. Ismerje meg a saját testtömegét!
Érdekes dolog, hogy a legtöbben kívülrôl fújnak lé-
nyegtelen számadatokat az autójukkal vagy más mûsza-
ki cikkel kapcsolatban, mégis kevesen vannak tisztában
azzal, hogy mennyi is a valódi testtömegük, esetleg
mennyi lenne számukra az optimális súly. Gyakran hal-
lani diétázóktól, hogy amikor nem figyeltek a test-
tömegükre, gyorsan felszedtek további kilókat. Mivel a
„a tükör gyakran hazudik", az elsô lépés egy digitális
mérleg beszerzése, amely 10 dkg pontossággal mér, és
az az elhatározás, hogy hetente, azonos idôpontban és
azonos körülmények között ezt használni is fogja!
Homályos kérdésre nem lehet konkrét választ adni –
mondta Wendell Johnson, a híres nyelvész. Ugorjon fel a
mérlegre, hogy megtudja, mennyit is kell pontosan lead-
nia! Tegye ezt meg hetente, és örüljön a kis sikernek is!

3. Lássa maga elôtt a célt!
Kezdje azzal, hogy készít(tet) egy fényképet az „elôtte"
állapotról. Ezután számítsa ki az Ön számára ideális
testtömeget. Ehhez kérjen szakembertôl segítséget:
ugyanis nem elegendô csak a testtömeggel tisztában
lenni, a testösszetétel (testzsír%) ismeretében hama-
rabb lehet sikert elérni, s így az egészsége ellen is
kevésbé vét! 
Minden személy önálló individuum, nem vagyunk egy-

formák, ne is törekedjünk erre. Azonban a diétához,
ráadásul a sikeres diétához feltétlenül szükség van
segítôkre, társakra. Keressen barátai, ismerôsei körében
olyan egészséges, Önnel közel egykorú, ugyanolyan
nemû és magasságú személyt, akinek kb. annyi a test-
tömege, mint az Ön vágyott súlya. Legyen ez a személy a
mintaképe! Minden héten, amikor lelép a mérlegrôl,
képzelje azt, hogy olyan vékony lesz, mint az ideálja.
Régi bölcsesség, hogy azzá válunk, amivé gondolatban
szeretnénk válni!

4. Vezessen naplót az elfogyasztott ételekrôl,
italokról!
Ez a második leghatásosabb elv, amelyet a fogyni
vágyók sikerük érdekében követhetnek. (Az elsô számú
elvet a végére hagytuk.) Tanulmányok sora bizonyítja,
hogy azok a fogyókúrázók, akik naplót vezetnek az
elfogyasztott ételükrôl, sikeresebbek azoknál, akik ezt

nem teszik. Ennek meg is van a logikus magyarázata,
hiszen ki más tudná betartatni a tervet, mint Ön.

Az elfogyasztott energiát (kalóriát) tápanyagtáblázat
vagy megfelelô szoftver segítségével ki lehet számolni.
Az élelmiszerek címkéjérôl jegyezze fel a megfelelô
adatokat, majd összesítse minden nap végén. Így pontos
adatot kap az felvett energiáról, és az energiát adó
tápanyagok arányáról. Vigyázzon, ne tévessze meg
önmagát! Egy tanulmány bebizonyította, hogy a
fogyókúrázók gyakran 50%-kal is alábecsülik az általuk
elfogyasztott adagot. Így, ha 100 g-os adagot tûz ki
célul például a rizsköretbôl tányérjára, nem ritkán 
200 g-ot vesz. Az elmúlt évtizedek folyamán az ételek
adagja szinte észrevétlenül nôtt. (Csak két példa: 1916-
ban egy üveg Coca-Cola 1,92 dl volt, és 79 kcal-t tartal-
mazott, ma a leggyakoribb a félliteres kiszerelésû és 210
kcal energiát tartalmaz, vagy 1954-ben a Big Mac 8 dkg-os
volt, 202 kcal-t tartalmazott, ma 12,7 dkg és 310 kcal.)
Használjon konyhai mérleget, az ételkészítés során
pedig mérôedényeket, hogy pontos adatokat írhasson
naplójába!
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5. Állítsa össze táplálkozási tervét, benne kalóriater-
vét!
Az egészséges táplálkozás az arányokról is szól. Az
egyetlen mód a súlycsökkentésre, ha kevesebb energiát
(kalóriát) fogyaszt el, mint amennyit a teste felhasznál.
Az összes energia 15 százaléka fehérjébôl, 30 százaléka
zsírból, a fennmaradó 55 százaléka pedig szénhidrátból
származzon.
Saját kalóriaterve összeállításához a kezdeti idôszak-
ban kérje szakember, dietetikus segítségét. Késôbb is
rendszeresen jegyezze fel fogyasztását táplálkozási
naplójába. Ha naponta 500 kalóriát von el a fel-
használthoz képest az energiafelvételébôl, akkor opti-
málisan – nem túl gyorsan, de egyenletesen – elérheti
a heti fél kg testtömeg-csökkenést. Ne akarjon ennél
gyorsabb ütemben haladni! Teste tiltakozni fog ellene,
ezért szervezete igyekszik minél több energiát tárolni,
és még nagyobb kalóriaelvonásra kényszerít.
Számítsa ki a kalóriatervét minden héten újra! Legyen
határozott és következetes a betartásában!

6. Irányítsa a külsô környezetét!
Vendégségben, partikon az emberek többsége túleszi
magát. A büféasztal közelében beszélgetô tömeg
látványa valószínûleg beindítja az ôskorból „örökölt"
vadászösztönt, amikor a közeledô ínséges idôket
megelôzendô az emberek szabályosan felhizlalták
magukat. Mindez 5000 évvel ezelôtt volt, de a testünk
még mindig azt képzeli, hogy elôbb fogunk éhezni, mint
szívbetegséget kapni.
Az okosan fogyókúrázó tehát elkerüli a partikat és az
éttermeket. Otthon sincs azonban biztonságban! Hol
van, és mit csinál, miközben eszik? Egyszerû változások
is képesek csodát mûvelni! Ha hajlamos a tévé vagy a
számítógép elôtt ülve eszegetni, akkor alkosson olyan
szabályt, hogy kizárólag a konyhában étkezhet. Ha
unalmában eszik, akkor menjen el sétálni, vagy olvasson
könyvet! A kutya sétáltatásával legalább annyit lehet
fogyni, mint a divatos fogyókúrákkal (évi 6,4 kilo-
gramm)! 
A barátok is segítenek. Mondja el ismerôseinek az Ön
által kitûzött célt. Vegye körül magát más fogyó-
kúrázókkal, keressen „sorstársakat" vagy szervezzen Ön
is csoportot, akikkel recepteket cserélhet, sportolhat,
kirándulhat.

7. Mozgassa meg magát!
Évente 8 kg-ot fogyhat azzal, ha naponta tesz egy
félórás sétát. Ettôl nemcsak jobban néz ki, de jobban is
érzi magát. Az egészséget veszélyeztetô kockázatok
nagymértékben csökkennek, ami nem túlzás! A gyakor-
latok nem lesznek fájdalmasak vagy unalmasak, ha
fokozatosan szoktatja hozzá magát. Rendszeres mozgás
elôtt kérje ki szak- vagy háziorvosa tanácsát, sajátítson
el gyógyító gyakorlatsort gyógytornásztól. A legtöbben
egy hónap elteltével üdítônek találják a gyakorlatok
elvégzését.
Vigyázat! Két hónap elég, hogy a mozgás a szenvedé-
lyévé váljon!

8.  Ragadja meg a pillanatot!
Az egyetlen és legjobb pillanat ma van, hogy megtegye
– mondta hajdan egy bölcs öregember. Minden egyes
nap új játszma, és a tegnap nem számít. Ha tegnap
farkasétvággyal behabzsolt két szelet süteményt, kólát
is ivott, és a súlya máris fél kilogrammal megugrott,
felejtse el! Koncentráljon a mára!
Végül az elsô számú elv, amely a siker zálogáról szól: a
hozzáállásról.
„Komolyan gondolod a dolgot? Ragadd meg a pillana-
tot." – vélte Goethe. „Amit megtehetsz, vagy elhiszed,
hogy meg tudsz tenni, ahhoz mielôbb láss hozzá".
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SZÍVÜGYÜNK A KOMMUNIKÁCIÓ
Elôadói és kommunikációs tréning

Program:
Milyen a jó elôadó, milyen a jó elôadás?  Prezentációkészítés elmélete és gyakorlata.

Gyakori hibák, kelepcék és megoldási lehetôségek. Workshop.

Kiscsoportos, gyakorlatorientált foglalkozások, bôséges írásos anyaggal!
A személyre szabott program miatt az elsô 15 jelentkezôt a regisztráció sorrendjében tudjuk elfogadni.

Jelentkezésüket kizárólag e-mailben várjuk: kovax@szivbarat.hu
Bôvebb információ, jelentkezési lap az Egészséges Magyarországért Egyesület honlapján található.

www.szivbarat.hu

Idôtartam: 10 óra (2x5 óra)
Idôpont: 2006. március 18. és 25. szombat, 10-15 óráig
Helyszín: Budapest

Tanfolyami díj: 
EME vagy MDOSZ tagoknak 8400 Ft
Nem tagoknak 12.000 Ft
Jelentkezési határidô: 2006. február 27.



Kutatás 2006. február

4 SZÍVBARÁT HÍRADÓ

Magyarországon az elmúlt 20 év során két alkalommal
került sor táplálkozási vizsgálatra, 1985–88 között az
Elsô Magyar Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálat,
1992–94 között pedig a második, nem reprezentatív
vizsgálat zajlott le. A harmadik vizsgálatra 2003 végén
került sor, az Országos Lakossági Egészségfelmérés
(OLEF) keretében, amely a 19 évesnél idôsebb felnôtt
lakosság körében reprezentatív volt. A válaszadók 
visszaemlékezés alapján, a kérdezôbiztos segítségével
töltötték ki az elôzô 24 óra táplálékfogyasztására
vonatkozó kérdôívet. Ezt követôen önállóan vezették a
3 napos táplálkozási naplót (két nem egymást követô
hétköznap és egy vasárnap). A vizsgálatra 7000 szemé-
lyt választottak ki, ebbôl 5072 válaszolt a kérdésekre, a
3 napos táplálkozási naplót 1362 küldte vissza, amelybôl
1179 bizonyult értékelhetônek. Az energia- és tápanyag-
számítást az OÉTI munkatársai végezték NutriComp
tápanyagszámító szoftverrel, a statisztikai elemzés SPSS
for Windows 9.0 program használatával történt.
A továbbiakban elsôsorban a 2003-as táplálkozási vizs-
gálat egyes eredményeit felhasználva mutatjuk be az
egyes élelmiszer-csoportok szerepét az egészség-
megôrzô, betegségmegelôzô táplálkozásban.

Gabonafélék

A 2003–2004. között lefolytatott táplálkozási vizsgálat
eredményei szerint a teljes értékû gabonafélék
fogyasztása a magyar lakosság körében nem elegendô.
Ez a javasolt napi 6-11 egység helyett férfiak esetében 5,
nôk esetében nem egészen 4 egységet jelent.
(1 egységnek megfelelô mennyiség: 1 szelet kenyér, 1 db
kifli vagy zsemle, 10 dkg készre fôzött tészta, rizs,
tarhonya, galuska, 1 kisebb db pogácsa, 4-5 db puffasz-
tott gabonaszelet vagy korpás keksz, 1 db müzliszelet, 1
db palacsinta, 3-4 evôkanál gabonapehely, müzli.)
A gabonafélék és termékeik összetett szénhidráttartal-
muk miatt elsôsorban az energiaigény kielégítésében
fontosak, de fehérjetartalmuk is bôséges. A vitaminok
közül megemlítendô folsav-, B1-, B2-, B6-vitamin-, pan-
toténsav-, biotin- és niacintartalmuk. Az ásványi
anyagok közül elsôsorban magnéziumban és káliumban
gazdagok, de a búzacsíra, a zabpehely, a zabkorpa, és az
ezeket tartalmazó, vagy grahamlisztbôl készült ter-
mékek réz-, cink-, és szeléntartalma is nagy. A teljes
ôrlésû lisztbôl készült termékek több vitamint és
ásványi anyagot tartalmaznak. A teljes értékû
gabonafélék és termékeik élelmirost-tartalmuk révén

is hozzájárulnak az egészség megôrzéséhez, a bél-
betegségek, a szív-ér rendszeri betegségek, a cukor-
betegség valamint az elhízás megelôzéséhez.

Zöldségfélék, gyümölcsök

Jelen vizsgálat eredményei ismételten megerôsítették,
hogy kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Az
ajánlott napi 6-11 egység helyett a férfiak és a nôk is
csak 4,4 egységet fogyasztanak átlagosan. A nôk
valamivel több friss és mirelit zöldséget, fôzelékfélét és
jóval több friss és mirelit gyümölcsöt, valamint befôt-
tet, gyümölcskészítményt ettek, mint a férfiak. A férfi-
ak jóval több zöldség- és fôzelékkonzervet és valamivel
több gombát fogyasztottak, mint a nôk. (1 egységnek
megfelelô mennyiség: 1-1 db alma (nagyobb), narancs,
körte, banán, ôszibarack, 2 db mandarin, 10-15 dkg egyéb
gyümölcs (friss vagy mirelit), 2 dl 100%-os gyümölcs-
vagy zöldséglé, 1-1 db paradicsom (nagyobb), zöldpa-
prika, sárgarépa, 2-3 db hónapos retek, 10 dkg párolt,
fôtt zöldségféle, burgonya, készre fôtt száraz hüvelyes,
10-15 dkg friss saláta, 3 dkg aszalt gyümölcs.)
Ez az élelmiszercsoport – a száraz hüvelyesek kivételé-
vel – energiaszegény, többségük fehérje- és zsírtartal-
ma minimális, víztartalmuk nagy. Szénhidráttartalmuk is
kicsi, kivéve a burgonyát, kukoricát, zöldborsót, banánt
és a szôlôt. Élelmirost-szükségletünk kielégítése dön-
tôen zöldségfélék és gyümölcsök bôséges fogyasztásá-
val valósul meg. A csoport tagjai gazdag vitamin- (béta-
karotin, C-, K-vitamin, folsav) és ásványianyag-források
(magnézium, kálium, cink, szelén). A banán, a sóska, a
paraj, a brokkoli és a száraz hüvelyesek kalciumtartalma
is nagy. A gyümölcsök és zöldségek számos biológiailag
aktív, egészségvédô alkotórészt tartalmaznak, mint
például az antioxidánsok és a gyulladásgátló hatású
flavonoidok.
Tanulmányok sora igazolta, hogy a zöldségfélékben és
gyümölcsökben gazdag étrendet választók körében ritkáb-
ban fordulnak elô daganatos betegségek, szív-ér rendszeri
betegségek (szívinfarktus, magas vérnyomás, agyvérzés).

Kovács Ildikó
dietetikus, programvezetô

Táplálkozásunk az OLEF
eredményeinek tükrében
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Tej és tejtermékek

A vizsgálat eredményei szerint a tej és tejtermékek cso-
portjából a lakosság nem fogyaszt eleget. Ez a férfiak
esetében 1,6, a nôk körében pedig 1,5 egységet jelent
naponta, szemben az ajánlott 3-4 egységgel.
(1 egységnek megfelelô mennyiség: 1 pohár (2 dl) tej,
tejes ital, kefir, joghurt, aludttej, 5 dkg túró, 3 dkg
(félzsíros vagy sovány) sajt, 1-2 db kockasajt.)
A naponta, megfelelô mennyiségben történô tej- és
tejtermékfogyasztás több szempontból fontos. A
tejtermékek teljes értékû fehérjetartalma jól haszno-
sul. Kiegyensúlyozott étrend esetén kalciumigényünk
nagy részét a tej és a tejtermékek fedezik, melyek a
kalciumot jól feszívódó formában tartalmazzák. A
megfelelô kalciumellátottság a csontfejlôdés egyik
meghatározó tényezôje, ezért a gyermekeknek és a
serdülôknek naponta kell fogyasztaniuk tejet, tejter-
méket. Az optimális kalciumszint lassítja a csontvesztés
folyamatát, ezért idôs korban ismét nagyobb a kalci-
umigény, így ebben az életszakaszban is javasolt tejter-
mékek napi fogyasztása. A tej a kalcium hasznosulását
segítô tejsavat, tejcukrot, D-vitamint is tartalmazza.

Húsok, húskészítmények, halak, tojás

A jelenlegi vizsgálat adatai alapján a férfiak húsfo-
gyasztása napi 225 g/fô, a nôké 153 g/fô volt, ez 2,2
illetve 1,5 egységnek felel meg. Az ajánlott mennyiség 2-
3 egység naponta, tehát a nôk húsfogyasztása az aján-
lottnál kevesebb volt.
(1 egységnek megfelelô mennyiség: 10 dkg sovány nyers
hús (baromfi, sertés, marha, borjú), 3-5 dkg sovány felvá-
gott, 1 db virsli ,  15 dkg hal, 10 dkg halkonzerv, 2 db
tojás.)
A húsok egyik táplálkozási értéke, hogy teljes értékû
fehérjeforrást jelentenek szervezetünk számára, 100 g
hús átlagosan 20 g fehérjét tartalmaz. Zsírtartalmuk
fajtától és húsrészrôl függôen 1 és 40 g között vál-
tozhat. A vas felszívódása leghatékonyabban a húsokból
történik, valamint hússal együtt fogyasztva a növényi
forrásokból származó vas felszívódása is javul. Napi B12-
vitamin-igényünk javát a húsok, húskészítmények
fedezik. Az elôbbieken túl a húsoknak szerepük van a
B6-vitamin- és a cinkszükséglet kielégítésében is.
A belsôségek közül a máj vitaminokban, ásványi
anyagokban gazdag élelmiszer. Fontos tudni, hogy a
májnak a koleszterintartalma mellett az A-vitamin-tar-
talma is nagy (amely zsírban oldódó vitamin, így rak-
tározódik a szövetekben), ezért csak kéthetente egysz-
er szerepeljen étrendünkben.
A halfogyasztást tekintve a korábbi vizsgálatokban
tapasztaltakhoz hasonlóan rossz eredményt kaptunk. A
férfiak halfogyasztása 10, míg a nôké 7 g/fô/nap, tehát
nem valósul meg a hetente legalább egyszeri tengeri
halétel fogyasztására vonatkozó ajánlás.
A halak fehérjetartalma a húsokéhoz hasonló, zsírtar-
talom alapján vannak sovány (tôkehal, hek, lepényhal,
amur, busa, süllô), és zsírosabb (makréla, hering, ton-

hal, lazac, ponty, harcsa, angolna) fajták. A rendszeres
halfogyasztásnak a szív-ér rendszeri betegségek
megelôzésében van fontos szerepe, ugyanis a hidegten-
geri halak húsa az úgynevezett omega-3 zsírsavak fô
forrása. (Ezek a zsírsavak esszenciálisak, ami azt jelenti,
hogy szervezetünk nem képes elôállításukra, tehát gon-
doskodni kell felvételükrôl. Védô hatásuk van az
érelmeszesedéssel szemben, gátolják a vérrögkép-
zôdést, gyulladáscsökkentôek, erôsítik az immunrend-
szert.) A kedvezô hatás érvényesüléséhez legalább heti
egy alkalommal kell halat enni. Vitaminok, ásványi
anyagok közül a halak D-, E-, B-vitamin, kalcium-, vas-,
cink- és magnéziumtartalma számottevô.
A tojás értékes fehérje- és vitaminforrás (különösen az
A-, D-, és a B-csoport) azonban nagy koleszterintartal-
ma miatt nem tartozik a naponta fogyasztandó
élelmiszerek közé. A legutóbbi vizsgálat adatai alapján
a férfiak 5,7, a nôk 3,8 db tojást fogyasztanak hetente.

Zsiradékok

A korábbi táplálkozási vizsgálatok eredményeihez
hasonlítva némileg csökkent a zsírok fogyasztása, vagyis
az összes energián belül a zsírokból származó energia
aránya. Ez azonban még mindig több a javasolt 30 ener-
giaszázaléknál: férfiak esetében 38,2 energia%, nôknél
36,8 energia%. Kedvezô viszont, hogy a növényi erede-
tû zsírok fogyasztása nôtt, míg az állati eredetûeké
csökkent, így kevesebb koleszterint is fogyasztunk. Ez
lehet a magyarázata annak, hogy a telített zsírok ener-
giaaránya nem haladta meg túlságosan a javasolt 10
energia%-ot, továbbá a többszörösen telítetlen zsír-
savak mennyisége az ajánlott tartományban volt. A
korábbiaknál lényegesen nagyobb, és a nemzetközi aján-
lásoknak megfelelô többszörösen telítetlen/telített
zsírsavarány tehát a kedvezô változások közé tartozik.
Fentiek pontosabb megértéséhez tekintsük át a zsírok
legfontosabb tulajdonságait. A növényi zsiradékok
táplálkozás-élettani szempontból kedvezôbbek, ezért
többet kell belôlük fogyasztani, mint az állati erede-
tûekbôl. A zsírokat telített-, egyszeresen- illetve több-
szörösen telítetlen zsírsavak alkotják. A telített zsír-
savak fôként állati eredetû termékekben (húsok,
húskészítmények, tej, tejtermékek, állati zsírok), míg a
telítetlen zsírsavak a növényi olajok, margarinok, ten-
geri halak zsírjának alkotói. A túlzott zsírfogyasztás
káros következményekkel jár. A telített zsírok túlzott
felvétele esetén emelkedik a vérben a koleszterinszint,
növekszik az érelmeszesedés és a vérrögképzôdés koc-
kázata. Koleszterint csak az állati eredetû élelmiszerek
tartalmaznak. Napi zsiradékfelvételünk 2/3 része
telítetlen, 1/3 része telített zsírsavakat tartalmazó
zsírokból származzon.

Só

A jelenlegi táplálkozási vizsgálat továbbra is a szük-
séges mértéket jóval meghaladó sófogyasztást talált a
magyar lakosság körében. Ez a férfiaknál négyszer, a
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nôknél háromszor nagyobb nátriumfelvételt jelent a
megengedett 2 g/fô/nap helyett. A nátrium nagyobb
része nem az ételkészítéskor felhasznált konyhasóból
adódik, hanem az iparilag elôállított élelmiszerek révén
jut a szervezetbe.
Sóra szüksége van a szervezetnek, de túlzott mennyi-
sége az arra hajlamos személyekben növeli a magas
vérnyomás kialakulásának kockázatát, és fokozhatja a
csontokból a kalcium ürítését.

Hozzáadott cukor

A táplálkozási vizsgálatok sorában a jelenlegi az elsô,
amikor a vizsgáltak körében a hozzáadott cukor aránya
az összes energiabevitel 10%-a, tehát az egészséges
táplálkozásban javasolt érték alatt maradt. Az ered-
mény kedvezônek tekinthetô, azonban továbbra is
fontos felhívni a figyelmet a nagy energiatartalmú,
cukrozott nassolnivalók, üdítôitalok túlzott fogyasz-
tásának veszélyeire.
Az édességek cukortartalma azon kívül, hogy energiát
szolgáltat a szervezet számára, nem tartalmaz értékes
tápanyagokat, ezért „üres" kalóriának is nevezzük.

Egészséges testtömeg

Az ideális testtömeg megtartása, elérése az egészség
megôrzésének alapvetô tényezôje. Kedvezô, hogy a
korábbi táplálkozási vizsgálatok eredményeihez képest
a jelenlegi adatok alapján enyhén csökkent az elhízot-
tak (obezitás) és a túlsúlyosak (preobezitás) aránya,
amely inkább a nôk körében figyelhetô meg, a férfiak
között kevésbé.
Azonban nem lehetünk elégedettek. Aki súlyfelesleggel
rendelkezik, mielôbb tegyen lépéseket testtömegének
csökkentése érdekében, megfelelôen összeállított
étrend és mozgásprogram segítségével. A fogyókúrához
érdemes igénybe venni szakemberek (dietetikusok)
segítségét, ugyanis a helytelenül összeállított étrendnek
káros következményei lehetnek. A normál testtömegûek
is tartsák be az egészséges táplálkozás szabályait és

mozogjanak rendszeresen (legalább heti 3 alkalommal),
az elhízás megelôzésének érdekében.
A gyermekekkel ismertessük és szerettessük meg
egészséges táplálkozást és a mozgást! A legjobb
nevelôeszköz a felnôttek példamutatása.

Irodalom:
Rodler, I . ,  Biró, L. ,  Greiner, E. ,  Zajkás, G., Szórád, I . ,
Varga, A., Domonkos, A., Ágoston, H., Balázs, A., Vitray,
J. ,  Hermann, D., Boros, J . :  Táplálkozási vizsgálat
Magyarországon, 2003-2004 (I. ész). Orvosi Hetilap, 146
(34), 1781-1789, (2005)

Dietetika 2006. februlár

6 SZÍVBARÁT HÍRADÓ

     

Baromfi                 
Hal               
Sajt, túró        
Tej, savanyú tejtermék        
Tojás          
Nyers gyümölcs        
Nyers zöldség         
Fôzelékféle           
Hüvelyes          
Olajos mag           
Barna kenyér          

Naponta 

3,0 
0,4 
19,5 
48,8 
12,2 
56,7 
25,3 
2,3 
0,6 
5,6 
11,4

Heti 4-6
alkalommal

11,3 
1,9 
13,9 
13,3 
16,1 
8,7 

14,6, 
10,4 
4,4 
5,3 
3,6

Heti 1-3
alkalommal

73,0 
19,7 
43,1 
21,4 
49,0 
25,2 
38,0 
67,1 
49,8 
25,4 
10,2

Ritkábban

10,4 
60,5 
19,9 
9,8 

20,0 
8,0 
15,3 
17,5 
40,9 
51,9 
23,6

Soha

1,8 
17,5 
3,6 
6,8 
2,6 
1,4 
6,9 
2,6 
4,3 
11,8 
51,2

1. táblázat: Élelmiszerek fogyasztási gyakorisága,
összes [százalék, %]

Forrás: OLEF 2003

Testtömegjelzô csoportok százalékos megoszlása, 2003–2004



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Ez a beszámoló az Egyesület 2004. évi költségvetésének
indoklása, egyben alapját képezi a kiemelten közhasznú
szervezetekrôl szóló törvény által megszabott beszá-
molási kötelezettségnek.

Bevételek:

Az Egyesület 2004. évi mûködése során 22,309 millió
Ft bevételre tett szert. A bevételek három fô forrásból
származtak.
Támogatásként, nyertes pályázatok révén 19,040 millió
Ft bevétel keletkezett, amelyek a következôképpen
oszlottak meg. Az Egészségügyi Minisztériumtól kapott
támogatás 13 millió Ft (10 millió Ft a programra, 3 millió
Ft a kommunikációra), a Nemzeti Civil Alapprogramtól
mûködési költségre odaítélt támogatás (2 millió Ft). A
Szerencsejáték Rt. támogatása 4 millió Ft. Az Egyesület
számára eljuttatott SZJA felajánlások 40 ezer Ft-ot tet-
tek ki.
Egyéb bevételek: bankkamatokból 100 ezer Ft-t bevétel
származott, tagdíjból 62 eFt.
Közhasznú tevékenységünkbôl 2004-ben 3,107 millió Ft
bevételünk volt (védjegyeztetési díj 90 ezer Ft, védjegy-
használati díj 2997 ezer Ft, könyvértékesítés 20 ezer Ft).

Kiadások:

Az Egyesület kiadásai 2004. évben 20,153 millió Ft-ot
tettek ki.
A Kiadások az alábbiak szerint oszlottak meg.
Lakossági programunk keretében a Szívbarát táplál-

kozási útmutató nyomtatására, terjesztésére 3 millió
Ft-ot költöttünk, iskolai hírlevelekre és elôadásokra 1
millió Ft-ot, lakossági tájékoztatók megvalósítására 752
ezer Ft-ot.
Honlapunk fenntartása 527 ezer forintunkba került, a
Szívbarát Híradó kiadása, cikkek készítése 753 ezer Ft
költséget eredményezett.
Tekintélyes kiadási hányadot fordítottunk a médi-
amegjelenésekre (családi, nôi és gasztronómiai valamint
szakmai folyóiratok). Reklámkiadásaink 6,003 millió Ft-
ot tettek ki.
Rendezvényekre, kiállításokra 3,559 millió Ft-ot költöt-
tünk (Foodapest, szakmai kiállítások, tudományos ren-
dezvények).
Élelmiszer-ipari promóciós költségünk 1 millió Ft volt,
kutatásra 416 ezer Ft-ot áldoztunk.
Kiadásaink fennmaradó részét tették ki a mûködési költ-
ségek 3,143 millió Ft értékben, mely tétel jelentôsen
alacsonyabb a korábbi éveknél.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az Egyesület 2004-ben is az Alapszabályban rögzített
feladatok szerint, a Népegészségügyi Programban meg-
fogalmazott táplálkozási prevenciós alapelvek alapján
végezte közhasznú tevékenységét.
Megvalósult szakmai programunkról részletesen a
Szívbarát Híradó 12. (2005. április) számában már
olvashattak: Közhasznú jelentésünket a www.szivbarat.hu
weboldal Egyesületünk menüpontjában is megtalálják.
Egyesületünk éves beszámolóját és jelentését a 2005.
április 28-án tartott közgyûlés elfogadta.

Dr. Harsányi László
elnök

Közhasznú jelentés – 
EME 2004

2006. február Egyesület

SZÍVBARÁT HÍRADÓ 7



A magyarok szinte minden, a szív- és érrendszeri meg-
betegedéseket befolyásoló rizikófaktor terén „jól" áll-
nak: sokat és egészségtelenül eszünk, keveset mozgunk,
ellenben sokat dohányzunk, kávézunk és iszunk, túlsú-
lyosak vagyunk, magas a vérnyomásunk és a kolesz-
terinszintünk.
Ennek fényében nem meglepô – bármilyen tragikus
hirtelenséggel éri is az áldozatokat – a szív- és érrend-
szeri betegségek pusztítása. Pedig a legtöbb rizikófaktor
elkerülhetô, igaz, ehhez némi elhatározás és kitartás
szükségeltetik, és nem egyszer lemondás az ára. De ha
cserébe hosszú és egészséges élet lehet a jutalmunk,
biztosan egyikünk sem mondaná, hogy „nekem nem éri
meg".
Vannak persze kevésbé szembeötlô, de ugyanolyan
fenyegetô és tömegesen jelen levô rizikófaktorok is. A
koleszterinszinttel kapcsolatban különösen elkeserítô
adat, hogy tízbôl hat, azaz több, mint minden második

ember vérében meghaladja a koleszterin mennyisége az
ideális tartomány felsô határát, az 5 mmol/liter
értéket. Ráadásul legtöbbjüknek valószínûleg fogalma
sincs errôl: mert amilyen veszélyes a túl sok kolesz-
terin, olyan alattomos is. Nem fáj, nincs jelzés, amibôl
észrevehetnénk, fiatalabb korban még megméretni sem
jut eszünkbe. Pedig senki sincs védve, bármelyikünkrôl,
még akár az aktív fiatalokról is kiderülhet, hogy magas
a koleszterinszintje.
Érdemes tehát résen lenni, és rendszeresen ellenôrizni,
minden rendben van-e. Így talán idôben tudunk változ-
tatni, és megakadályozni a nagyobb bajt. Mert ma már
nem csak gyógyszeres terápiával, hanem táplálkozásunk
megfelelô alakításával is küzdhetünk a koleszterinszint
égbe szökése ellen. A sok zöldség és gyümölcs mellett
a magas koleszterinszinttel bajlódók étkezésének pótol-
hatatlan eleme lehet a növényi szterinekkel dúsított
Flora pro.activ koleszterincsökkentô margarin is. 

Promóció 2006. február

Észrevétlen fenyegetés
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Magyarország felnôtt lakosságának hatvan százaléka magas koleszterinszinttel küzd – és a
legtöbben még csak nem is tudnak róla. A szív- és érrendszeri halálozás egyik kiváltó oka titok-
ban pusztít. Pedig van megoldás!

Tudta-e?
Magyarországon a vezetô halálokot a szív- és érrendszeri betegségek jelentik; évente 68 000
haláleset vezethetô vissza rájuk.

A korai halálozás okai is a szív- és érrendszeri betegségek: a férfiaknál 45, a nôknél 57 száza-
lékban tehetôk felelôssé.

Magyarország a világon a második a férfiak, harmadik a nôk szív- és érrendszeri halálozási
rátáját tekintve.

Magyarországon tízbôl hat embernek magas a koleszterinszintje.

Magyarországon a felnôttek 15-20 százalékának, a háziorvosi rendelôket felkeresôk közel 50
százalékának , a 60 év felettiek több, mint felének magas a vérnyomása.

A magyarországi felnôttek közel 65 százaléka túlsúlyos, ebbôl majdnem 20 százalék súlyosan
elhízott; a férfiak 36, a nôk 58 százalékánál fordul elô a veszélyesebb, hastájéki elhízás.



2006. február Promóció

Tegye próbára a 
pro.activ-ot!
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Aki azonban nem szeretne idô elôtt gyógyszerek rabjává
válni (feltéve, hogy ez orvosilag nem kimondottan
javallt számára), az táplálkozása révén is eredménye-
sen csökkentheti koleszterinszintjét. A koleszterinc-
sökkentô táplálkozásnak alapeleme egyrészt a kolesz-
terinben dús ételek (állati zsírok, zsíros húsok)
fogyasztásának radikális csökkentése, másrészt a
„szívbarát" ételek – halak, telítetlen és többszörösen
telítetlen zsírok, olajok, és fôleg sok-sok zöldség és
gyümölcs – étrendbe illesztése, amilyen gyakran csak
lehet.

A táplálkozás útján történô koleszterincsökkentésben
aktívan részt vehet a Flora pro.activ koleszterinc-
sökkentô margarin is, amit most pénzvisszafizetési
garanciával lehet megvásárolni. Ha rendszeresen
fogyasztja a koleszterincsökkentô margarint, kolesz-
terinszintje már három hét alatt csökkeni fog –
ellenkezô esetben visszakapja a margarin árát.
A koleszterincsökkentô margarin titka, hogy nagy men-
nyiségben tartalmaz növényi szterineket. A növényi
szterin a növények szerves alkotóeleme, szerkezetében
nagyon hasonlít a koleszterinhez – olyannyira, hogy a
testünket megtévesztve a bélrendszerbôl felszívódik a
koleszterin egy része helyett. A bélrendszerben maradó
koleszterin ezután – miként a hasznos tápanyagot nem
jelentô növényi szterinek is – egyszerûen távoznak
szervezetünkbôl. Ennek következtében csökken vérünk
rossz-koleszterin és összkoleszterin-szintje.

Tegye próbára a pro.activ-ot most pénzvisszafizetési
garancia mellett! Az akció 2006. február 1-tôl április 15-
ig tart.
Ellenorizze koleszterinszintjét. A koleszterinértékrol
szóló orvosi leletet orizze meg. Vásároljon Flora
por.activ margarint. A vásárlásról kapott blokkot orizze
meg. (A próbához 2-3 doboz pro.activ-ra lesz szüksége.)
Fogyassza a pro.activ-ot 3 héten kersztül a javasolt napi
mennyiségben (25 g- kb. 2-3 szelet kenyérre elegendô).
Ellenorizze koleszterinszintjét ismét. Amennyiben az új
leleten szereplo koleszterinszint nem kisebb a korábbi
értéknél, visszakapja a margarinok árát.
Az akcióról, a margarinról és úgy általában a koleszter-
inrôl – a veszélyeirôl és a lehetséges megoldásokról is
– sok mindent megtudhat az Unilever Magyarország Kft.
Flora marketing weboldalán – www.flora.hu –, ahol
táplálkozási szakértô várja a felmerülô kérdéseket.

A magas koleszterinszint, bár maga nem okoz panaszokat, súlyos és végzetes betegségek eredô-
je lehet. Ma már nem csak gyógyszeresen, de mindennapi étkezéseink során is csökkenthetjük
koleszterinszintünket!



Az Unilever Magyarország Kft. a kilenc éve bevezetett
Szívbarát Flora margarin után 2005-ben újabb, szívre
egészséges tápanyag-összetételû termékkel pályázott
a védjegy elnyerésére.
A Flora majonéz 62,5% olajat tartalmaz. Így, bár nem
tekinthetô csökkentett zsír- vagy energiatartalmú
majonéznek, olajtartalma kisebb, mint a piacon lévô két
vezetô márkáé (65-70%). Repceolajból készül, amelynek
az általánosan használt olajok közt a legkevesebb a
telített zsírsavtartalma (8%), bôségesen tartalmaz
egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsír-
savakat, amelynek lényeges hányada omega-3 zsírsav.
A szokásosnál kevesebb tojáspor felhasználásával
készül, így koleszterintartalma mindössze 0,05 g.
Transzzsírsav-tartalma 1% alatt van.

A Flora margarinhoz hasonlóan gazdag folsavban, B6-
és B12-vitaminban. Sótartalma 1,3%, így 100g termék
csak 0,5g nátriumot tartalmaz.
A Flora majonéz nagy telítetlen zsírsavtartalma elôsegíti
a vér koleszterinszintjének csökkenését, omega-3 zsír-
savtartalma javítja az erek rugalmasságát, könnyíti a
véráramlást. Folsav- és B-vitamin-tartalma elôsegíti az
erek és a keringési rendszer egészségének megôrzését. 
Flora majonézt a Szívbarát program Tanúsító testülete
a konyhakész termékek kategóriájában kedvezô zsír-
savösszetétele és kis nátriumtartalma miatt szívre
elônyös összetételû terméknek minôsítette, és 2005.
májusában odaítélte a Szívbarát védjegyet.

Gyártó: Unilever Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 182., e-mail: info@flora.hu
www.flora.hu
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Új Szívbarát termékek:
Flora majonéz



2005. szeptember 25-én, a Szívünk Világnapja ren-
dezvény központi témája az "Egészséges testsúly,
egészséges alak" volt. Mintegy 100 országban, köztük
hatodik alkalommal Magyarországon is mindenki díj-
mentesen vehetett részt a programokon. Az elôadá-
sokon és a beszélgetéseken elhangzottakból, valamint a
tájékoztató anyagokból (például a Szívbarát útmu-
tatóból és hírlevelekbôl) a résztvevôk megismerhették,
miként tehetnek szert ideális testsúlyra és alakra, ame-
ly az egészséges szív szempontjából is kiemelten fontos.
2005-ben is a Városligetben rendezték meg a Szívünk
Világnapja központi rendezvényeit A szív-és érrendszeri
kockázatszûrés és egészségügyi tanácsadás mellett Flora
gyaloglással, Flora futóversennyel, bócsabajnoksággal,
sportvetélkedôkkel, tánc- és sportbemutatókkal, kon-

certekkel, játszóházzal, játékos vetélkedôkkel, fôzési
tanácsadással, egészségtesztekkel várták mindazokat,
akik jó szívvel, egészséges testsúllyal akarnak élni.
A Szív Világszövetség nemzetközi partnere a Flora, ame-
ly hazánkban már harmadik alkalommal támogatta az
eseményt. A Flora az élelmiszerek körében a szív- és
érrendszeri betegségek megelôzésének egyik fontos
magyarországi zászlóvivôje. Már kis étrendi változtatá-
sokkal is sokat tehetünk azért hogy szívünk egészsége-
sebb legyen. Együnk zöldséget, gyümölcsöt naponta
többször, fogyasszunk teljes ôrlésû gabonából készült
ételeket, használjunk szívbarát margarint, illetve olí-
vaolajat az állati zsiradékok helyett, és együnk minél
több halat!

2006. február Promóció

Egészséges szívvel a teljes életért

Flora majonéz 
tápanyagtartalma
Energia [KJ/ Kcal]
Fehérje [g]
Szénhidrát [g]
Zsír [g]
ebbôl:
Telített zsírsav [g]
Egyszeresen telítetlen [g]
Többszörösen telítetlen [g]
ebbôl:
Omega-3 zsírsav. [g]
Omega-6 zsírsav [g]
Vitaminok a napi ajánlott bevitel %-ában:
B6-vitamin [mg]
B12-vitamin: [g]
Folsav [g]
E-vitamin [mg]

100 g termékben

2422/577
0,8
5,6

62,5

5
34

17
5
12

1 (50%)
1 (100%)

200 (100%)
10 (100%)

30 g (egy adag) 
termékben

727/173
0,24
1,7

18,8

1,5
10,2
5,1

1,5
3,6

0,3 (15%)
0,3 (30%)
60 (30%)
3 (30%)
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A Nobilis Rt. tradicionális családi vállalkozás. 1985 óta
foglalkozik szárított almával és meggyel, s jelenleg
közel 200 szárított gyümölcsféleséget illetve olajos
magvat állít elô különbözô formában. Az üzem
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében a dél-nyírségi és
szatmári tájegység peremén fekszik, az alma, a szilva és
a meggy hazájában. Ez a régió világhírû termôhelye a
kitûnô ízharmóniájú gyümölcsféleségeknek. A termelés
háttere jól szervezett, évtizedes kistermelôi integrá-
cióból származik. A korszerû feldolgozóvonal, a 70 fôs
törzsgárda, valamint a szabadalmi oltalommal védett
termelôi eljárás garantálja a termôtáj ízeinek
megôrzését. A cég ISO 9001:2000, HACCP, IFS és BRC
rendszereket mûködtet.

A Nobilis almaszirmok gondosan válogatott almából
(Jonatán, Starking illetve Golden delicious) készülnek. A

kíméletes szárítás folyamán nedvességtartalmuk nagy
részét elveszítik, de megôrzik a friss gyümölcsre
jellemzô íz- és zamatanyagokat. Az almaszirmok cukor,
egyéb édesítôszerek, konyhasó, aromák és zsiradék hoz-
záadása nélkül készülnek, és koncentráltan tartalmazzák
az alma természetes alapanyagait. Az almaszirom
gazdag vitamingarnitúrájú, kedvezô élettani hatású
alternatíva a korszerû táplálkozás iránt elkötelezett
fogyasztók számára. Élelmirost-tartalma (pektin) segíti
az emésztést és csökkenti az éhségérzetet, kiváló étren-
di hatású. Ideális azok számára, akik sportolnak, vagy
szeretnek nassolni a fôétkezések között. A könnyû, rop-
panó almaszirmokat jó szívvel ajánljuk a burgonyacsip-
szek és más olajban kisütött sznekkek helyett.
Fenti tulajdonságai miatt 2005 novemberében mind-
három almaszirom Szívbarát minôsítést kapott.

Tanúsítás 2006. február
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Új Szívbarát termékek:
Nobilis almaszirmok

Almaszirom Golden

1501/359
1,3
72

0,62
14,4
2,58

Almaszirom Jonatán

1300/310
1,3
72

0,62
13,7
2,08

Almaszirom Starking

1490/356
1,3
72

0,62
13,9
2,93

Tápérték 
100g termékben
Energia [kJ/ kcal]
Fehérje [g]
Szénhidrát [g]
Zsír [g]
Összes élelmi rost [g]
Pektin [g]

Gyártó: Nobilis Rt. 
4700 Mátészalka, Almáskert u. 14., e-mail: info@nobilis.hu 
www.nobilis.hu



Táplálkozási prevenció
Egészségnapokon országszerte vettünk részt szpon-
zorként és/vagy kiállítóként:
Egészségnap, Budapest, Ady Endre Ált. Iskola, 2005.
február 11. (elôadás)
Életmódnap, országos amatôr aerobicverseny,
Nyíregyháza, 2005. március 6. (szponzoráció)
Vár az egészség! Országos gyaloglónap, Budapest, 2005.
június 12. (szponzoráció)
Józsefvárosi Egészségnap, Budapest, Orczy-kert, 2005.
szeptember 10. (kiállítás, kóstoló)
Szív Világnapja, Budapest, Városliget, 2005. szeptem-
ber 25. (kiállítás)
Tiéd a pálya, Budapest Városligeti Mûjégpálya 2005.
október 9. (kiállítás, szponzoráció)
Új programokat is kipróbáltunk.
A Sziget Fesztivál keretében a Civil Szigeten kétnapos
részvételi lehetôséget nyertünk pályázat keretében. Itt
teszteltük interaktív CD-nket és végeztünk táplálkozási
felmérést.
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. együttmûködésével, „Ételed
az életed" címmel rendeztünk 2x3 napos fôzôtan-
folyamot középiskolásoknak 2005. augusztus 22-24.és
29-31.között.
2005-ben lehetôségünk nyílt az MDOSZ oktatóprog-
ramjainak fejlesztésében való közremûködésre és saját
interaktív anyagok kidolgozására is, amelyeket a
Szigeten teszteltünk. Ezzel párhuzamosan bekapcsoló-
dunk az iskolai büfék egészséges kínálatának
elôsegítésébe (plakátok szponzorálása, kihelyezése,
táplálkozási oktatás szervezése és lebonyolítása,
tájékoztató anyag szerkesztése).
Számos iskola, ÁNTSZ és dietetikai szolgálat igényli
folyamatosan Táplálkozási útmutatónkat. Forrás
hiányában ezeket az igényeket az év második felében
már sajnos nem tudtuk kielégíteni.

Kommunikáció
Szakmai cikkeket e az Élelmiszer, a Progresszív, a
Szupermarket és az ÚJ DIÉTA és az Élelmezésvezetô
folyóiratban adtunk közr, utóbbi kettôben hirdetést is
megjelentettünk.
Szívbarát Híradónknak csak egy száma jelent meg, ápri-
lisban. A nyomdaköltségek kiváltására az interneten
elindítottuk elektronikus hírlevelünket.

Szakmai kiállítások, fórumok
Elôadással és szóróanyaggal, termékbemutatóval az
alábbi konferenciákon vettünk részt:
Funkcionális élelmiszer konferencia, Bükfürdô, 2005.
február 11-12. (szponzoráció)
Prevenciós módszerek az iskola-egészségügyi gyakor-
latban továbbképzés, Budapest. XVII., Dózsa Mûvelôdési
Ház, 2005. február 23-25. (szponzoráció)
KÉKI Gluténmentes élelmiszerek konferencia, Budapest,

2005. március 9. (szponzoráció)
Nôk egészsége országos védônôi konferencia, Szeged,
2005. március 11-12. (elôadás, szponzoráció)
Szakmai Továbbképzô Érelmeszesedés továbbképzés.
Budapest, 2005. április 9. (szponzoráció, kiállítás)
MDOSZ élelmiszer-biztonság továbbképzés, Budapest,
2005. április 25-29. (elôadás)
Szakmai Továbbképzô Hipertónia továbbképzés,
Budapest, 2005. május 7. (szponzoráció, kiállítás)
XII. Primer Prevenciós Fórum, Budapest, 2005. május 19.
(poszter)
Magyar Elhízásellenes Társaság VI. konferenciája,
Budapest, 2005. május 19-21. (elôadás)
Tanévnyitó iskola-egészségügyi konferencia és módsz-
ervását, Budapest, 2005. augusztus 25-26. (elôadás)
Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXX.
Vándorgyûlése, Eger, október 20-22. (2 elôadás)
Táplálás–ápolás szakmai továbbképzés ápolók részére,
Budapest, 2005. november 2-5. (elôadás)
Ételed az életed! Táplálkozás – egészség – megelôzés,
kreditpontos továbbképzés, 2005. november 12. (2
elôadás, kiállítás, hirdetés, kóstoló)
A rendezvény szakmai programját egyesületünk állítot-
ta össze. A Semmelweis Egyetem földszinti díszter-
mében mintegy négyszáz szakdolgozó, javarészt
dietetikus hallgatta a prezentációkat. A szünetben a
Szívbarát gyártók jóvoltából kóstolót és ajándékot is
kaptak a részvevôk.
Házi Gyermekorvosok Egyesülete XI. ôszi konferenciá-
ja, Budapest, 2005. november 18-19. (szponzoráció)
Az iskolai büfék átalakítása az egészség jegyében, OEFI
konferencia, Budapest, 2005. november 29. (elôadás)

Tanúsítás
Továbbra is folyamatos az érdeklôdés a Szívbarát prog-
ram iránt. Több gyártó is tervezi pályázat benyújtását,
de sikeres tanúsítások is történtek. A Flora majonéz
májusban, a Nobilis almaszirmok novemberben nyertek
tanúsító védjegyet.

Kutatás
Mit esznek a Szigetlakók, és mit gondolnak a korszerû
táplálkozásról? címû kutatásunk eredményét 2006-ban
publikáljuk, elsô cikkünket a következô oldalakon
olvashatják.

Kovács Ildikó
dietetikus, programvezetô

Szívbarát program – 2005

2006. február Szívbarát program
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Bevezetés
A Sziget Fesztivál lakói körében a Felsôoktatási
Kutatóintézet (korábban Oktatáskutató Intézet)
munkatársai évek óta készítenek szociológiai felmérést.
2005-ben elôször végeztünk a Szívbarát program
keretében táplálkozási felmérést az „ájlenderek" között,
melyhez a Civil Sziget nyújtott támogatást. A Szigeten
étkezni olyan, mint koncertekre járni: megkerülhetetlen
tevékenység. Köztudott, hogy a Szigetre élelmiszert
bevinni tilos, így leáldozott az ideje az otthonról hozott
csomagolt szendvicseknek, házi kolbászoknak vagy
éppen szeletelt kenyereknek. Egy idô után, részben az
elfogyasztott alkoholmennyiség hatására is, auto-
matikusan beindul az a folyamat, aminek ered-
ményeképpen irgalmatlanul éhessé válnak a Szigetelôk,
és gyakorlatilag bármit képesek elfogyasztani.
Ezért tartottuk izgalmas kérdésnek megvizsgálni, hogy
mit fogyasztanak a Szigetlakók ottlétük alatt a Sziget
Fesztiválon. A Szigetlakókat, mint „társadalom-
egészségtan" szempontjából fontos „populációt" ma
már nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint ahogy az
ott élô fiatalok eltöltött egy hetének elemzése is szá-
mos aktuális kutatási kérdésre tud választ adni. A
Szigeten tartózkodás alatt a fogyasztást, étkezést jelen-
tôs mértékben az határozza meg, hogy mit lehet kapni,
melyek az elérhetô áron (és nem utolsó sorban a kisebb
fáradtság, fáradozás) beszerezhetô ételek–italok.
Ugyanakkor a Szigetre látogatók táplálkozási szoká-
sairól képet kapni azért nem lényegtelen (pl.
népegészségtani szempontból), mert ezek a fogyasztás-
nak, valamint az egészségtudatos magatartásnak is az
egyik legjelentôsebb mutatói.
Az idei 385 ezer bulizóhoz képest elenyészô számú –
nem reprezentatív – mintán, 166 (0,04%) magyar
anyanyelvû fiatalt kérdeztünk meg név nélküli, önkéntes
és kitöltôs kérdôív, valamint a Food Frequency
Questionnaire (FFQ) segítségével táplálkozási szoká-
sairól. A megkérdezettek közül 54 férfi (32,3%), 112 nô
(67,7%), átlagos életkoruk 24,1 év±9,7év. A táplálkozási
„szokások" vizsgálata a Szigeten szintén FFQ-val történt,
az adatfelvételt megelôzô – Szigeten töltött – napon
fogyasztott ételek és italok elemzésével. Ennek ered-
ményeit következô számunkban közöljük.

Eredményeink 
A megkérdezett fiatalok kétharmada (112 fô) az ebédet
fogyasztja fôétkezésként (67,4%), 22 fô a reggelit
(13,6%), míg 23 fô (13,8%) a vacsorát tekinti fô-
étkezésének. (Megjegyezzük, hogy kilenc fônél az
uzsonna számít fôétkezésnek.) Átlagosan 8 óra 24 per-
ckor reggeliznek (szélsôértékek: 6:30 és 10:30), melyet –

örvendetes módon – elsôsorban otthon fogyasztanak
el (61,5%), további 27,7 százalékuk az iskolában vagy a
munkahelyen étkezik elôször. Sajnos a megkérdezett
fiatalok 10,8 százaléka nem reggelizik. Ez az adat jóval
kedvezôbb, mint az egyéb, hasonló felmérések ered-
ményei, valamint jobbnak tekinthetô, mint a fiatalabb
korosztályokban (általános és középiskolások körében)
végzett hasonló kutatások eredményei.
A fiatalok harmada-harmada otthon (40,0%), illetve az
iskolában/munkahelyen (36,9%) ebédel; büfében vagy
étteremben a megkérdezett fiatalok ötöde fogyasztja el
az ebédet (20,0%), 3,1 százalékuk azonban nem ebédel.
Az ebéd az esetek közel nyolcvan százalékában (79,2%)
fôtt étel, a vacsora azonban nagyobb arányban (63,8%)
hideg ételt jelent, amelynek elköltésére a késôi órák-
ban, átlagosan 20 óra 53 perckor kerül sor (17 óra és
hajnali 2 óra(!) között). A megkérdezettek között nem
akadt olyan, aki ne vacsorázna, a fennmaradó 36,2%-
ban friss, fôtt (meleg) ételt fogyasztanak.
A megkérdezettek 60,0 százaléka nassol, elsôsorban
unalomból, megszokásból, élvezetbôl, vagy „mert jó".
A megkérdezett fiatalok étkezésére – saját bevallásuk
szerint – 88 esetben (53,0%) a legjellemzôbb az „ínyenc
vagyok, kifejezetten élvezem az evést" az étkezéssel
kapcsolatos hozzáállásra adott kérdésben. A második
leggyakrabban adott válasz (35 fô, 21,0%) a „lassan,
odafigyelve eszem, minden falatot alaposan megrágok".
A „mindig máshol jár az eszem, mindig rohanok valaho-
va, kapkodva, idegesen eszem" választ 23 fô (13,8%) adta.
Sajnos a megkérdezett fiatalok hét százalékát „nem
érdekli, hogy mit eszik, csak »belapátolja« az ételt, hogy
legyen  valami a gyomrában", tizenegy (7,2%) fiatalt
ennyire sem foglalkoztatja az egészséges táplálkozásban
rejlô lehetôség (átlagéletkoruk 22,6 év, de van köztük 14
éves épp úgy, mint 35 éves). A fennmaradó öt száza-
lékot (5,4%) azok a fiatalok alkotják, akik nem szeretnek
enni, csak „turkálják" az ételt. Elgondolkodtató, hogy
ennek a kilenc fônek az életkora már lényegesen
elmarad az elôzôektôl, szembetûnô, hogy mindössze
16,8 év az átlagos életkoruk (12 és 22 év közötti fia-
talokról van szó). 
Az élvezetiszer-használatot a kávé- és alkoholfo-
gyasztásra, valamint a dohányzásra való rákérdezéssel
mértük fel. Naponta fogyaszt kávét a megkérdezettek
valamivel több, mint harminc százaléka (52 fô, 31,3%),
átlagéletkoruk 30,7 év (a megkérdezettek közül 18 éves
a rendszeres kávéfogyasztó). Hetente egy-két alkalom-
mal alig öt százalékuk (8 fô, 4,8%), alkalomszerûen él
kávéval 43 fô (25,9%). A megkérdezett fiatalok 38%-a
(63 fô) ezzel szemben egyáltalán nem iszik kávét, az ô
átlagéletkoruk lényegesen elmarad a rendszeres kávé-
fogyasztókétól (21,3 év), feltehetôleg ez a szokásuk még
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változni fog, hiszen a megkérdezett legfiatalabb (12
éves) is ebbe a csoportba tartozik. 
Alkoholt naponta a megkérdezettek közül mindössze
hárman fogyasztanak (1,8%, átlagos életkor: 30,0 év),
hetente fogyaszt 38 fô (22,9%, átlagéletkor 25,0 év),
alkalomszerûen 79 fô (47,6%, átlagéletkor 22,3 év). Soha
nem fogyasztanak szeszes italtl a megkérdezettek közül
46-an, azaz 27,7%, az ô életkoruk 25,7 év. 
A dohányzási szokásoknál szintén a gyakoriságra
kérdeztünk rá: naponta dohányzik 23 fô (13,8%), heti
gyakorisággal gyújt rá öt fô (3,0%), alkalomszerûen 25 fô
dohányzik (15,6%). 112-en (67,4%) egyáltalán nem
dohányoznak. A naponta dohányzók átlagos életkora
21,5 év, sajnos, több tizennégy éves lány(!) is naponta
cigizik. Ezen az adaton nem lepôdhetünk meg, ismerve
a hazai nép- és ifjúság-egészségügyi adatokat. Az egyál-
talán nemdohányzók életkora átlagosan 25,3 év. 
Végül a „Mennyire vagy elégedett a táplálkozási szoká-
saiddal?" kérdés kapcsán kiderül, hogy a többség (66
fô, 39,7%) „átlagosan" elégedett táplálkozási szoká-
saival. Nagyon elégedett 23 fô (13,8%), kevésbé
elégedett 53 fô (31,9%), míg egyáltalán nincs
megelégedve táplálkozási szokásaival húsz fô (14,4%).
Pedig ha összevetjük táplálkozási szokásaikat az elôzô
csoportok (elégedett, nagyon, kevésbé) hasonló
válaszaival, akkor legfeljebb a nassolási szokásokban
látunk némi eltérést, valamint a megnevezett nassolási
okokban. Ennek alapján jól látszik, hogy tulajdonkép-
pen a táplálkozási szokásokkal való elégedettség nem

annyira a „valódi" szokásokban rejlik, sokkal inkább
annak a tudássnak való megfelelésben, amelyekrôl az
illetônek háttérismeretei vannak. (Tudom, hogy mi az
egészséges, de nem tudom megvalósítani; vagy azzal
sem vagyok tisztában, hogy mi is az egészséges
táplálkozás, életmód.) 
Korábbi felmérések, valamint az Ifjúság 2004 vizsgálat
eredményei jelzik, hogy a fiataloknak egy széles rétege
leszakadóban van, azok, akik falvakban élnek, iskolázat-
lanok, s nem jutnak el például a Szigetre sem. Így
feltételezhetô, hogy a Szigetre látogató magyar fia-
talok elsôsorban a nem leszakadó réteg közül kerülnek
ki; így ez a válasz e körülményt figyelembe véve értéke-
lendô.

Összefoglalás
A Szigeten történt táplálkozási felmérés eredményei
jól összevethetôk a hasonló korosztályban végzett
egyéb, táplálkozási szokásokra irányuló vizsgálatok
eredményeivel. A viszonylag rövid idôtartam – maxi-
mum 7 nap – alatt feltehetôleg nem következik be
tartós egészségkárosodás, mégis nagyobb hangsúlyt kell
kapnia az egészséges életmódnak. A Szigeten a közössé-
gi élmény válik meghatározóvá, ezért a szervezôknek
és a civil közremûködôknek törekednie kell arra, hogy
az egészséges életmód trenddé és trendivé váljon. Erre
az igény és a lehetôségek is adottak, s számtalan jó
kezdeményezés történt már eddig is (tejsziget, fôzelék-
falás, sportprogramok), melyek sikert aratnak.
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Esemény

Hozd a nagyit! 
OÉTI egészségnap

Sziget Fesztivál
2006 Civil Sziget

Egészségnap VIII. ker.

Szív Világnapja 2006

Gyógyír 2006
Életmód-kiállítás

Helyszín

Budapest

Budapest
Hajógyári-sziget

Budapest
Orczy-kert

Budapest

Gyôr
Konferencia Hotel

Idôpont

2006. április 2.

2006.
augusztus 9-16.

2006.
szeptember

2006.
szeptember 24.

2006.
október 7-8.

Közönség

1000 fô

5-10.000 fô/nap

500 fô

1000 fô

500 fô/nap

Megjelenés formája

közös stand, szponzoráció,
szóróanyag

sátor, programok

saját stand, termékkóstoló,
szóróanyag

szóróanyag

elôadás, szóróanyag

Esemény

A prevenció színterei és 
kihívásai (MDOSZ konferencia)

Marketing, pr és reklám az 
eü-ben IX. orsz. konferencia

Funkcionális élelmiszer
III. orsz. konferencia

Elôadói és kommunikációs tréning

Élelmezésvezetôk Fóruma

NETT XV. Nagygyûlése 

Szívbarát életmóddal a megelô-
zésért kreditpontos továbbképzés

Élelmezésvezetôk Fóruma

XII. Primer Prevenciós Fórum

Magyar Táplálkozás-tud. 
Társaság XXXI. Vándorgyûlése

Élelmezésvezetôk Országos Fóruma

Foodapest

Helyszín

Budapest
BM Duna Palota

Budapest
Hunguest Hotel Platánus 

Bükkfürdô
Konferencia Központ

Budapest
EME

Miskolc

Siófok

Budapest
SE Elméleti Tömb

Gyôr

Budapest
FJOKK

Keszthely

Budapest

Budapest, Hungexpo

Idôpont

2006.
február 17-18.

2006.
február 23-24.

2006.
március 3-4.

2006.
március 18 és 25.

2006.
március 22.

2006.
április 26-28.

2006.
május 20.

2006.
május 24.

2006.
május

2006.
október 

2006.
november 7-8.

2006.
november 21-24.

Közönség

150 fô/nap

150 fô/nap

200 fô

10 fô

200 fô

200 fô

400 fô

200 fô

150 fô

100 fô

300 fô

1-2000 fô/nap 

Megjelenés formája

elôadás, szponzoráció, 
szóróanyag (hírlevél)

elôadás

elôadás, szóróanyag (hírlevél)

kiscsoportos gyakorlati oktatás

elôadás

elôadás

szervezés, elôadás, kiállítás, 
kóstoló, hirdetés, szóróanyag

elôadás

poszter

elôadás, szóróanyag 

elôadás, szóróanyag 

közös stand, szóróanyag

Lakossági rendezvények
2006-ban

Tudományos, szakmai
rendezvények 2006-ban


