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SZÍVBARÁT
híradó

2004. október
Kedves Olvasó!

Idei második számunk egyik fôszereplôje az ifjúság. Júniusban
készítettük el a zárójelentését annak a fôvárosi pályázati
programnak, melyet 2003 októbere óta végzünk a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségével közösen, a kisiskolások
táplálkozási ismereteinek bôvítése érdekében. A kutatási ered-
mények ismertetése mellett kitérünk a reggeli étkezés szerepére
és a divatos diéták veszélyeire is. Élelmiszer-ipari rovatunkban a
margarinokat és az omega-3 zsirsavakat vesszük szemügyre.
Élelmiszer-útmutatónkat kardiológiai rehabilitációs környezetben
vizsgáztattuk. Ismét összefoglaljuk tavalyi tevékenységünket,
ezúttal a rideg számok tükrében, közhasznú jelentés formájában.
Már számoljuk a napokat a november 23–26. között megrende-
zésre kerülô Foodapest kiállításon való részvételig, ahol egyedi
tervezésû közösségi standon állítjuk ki 20 négyzetméteren a
Szívbarát gyártókat és termékeiket. Addig azonban még sok a
teendônk, hiszen az október a konferenciák hónapja: több
táplálkozástudományi témájú szakmai rendezvényen
képviseljük elôadással, kiállítással partnereinket és táplál-
kozási prevenció elveit.

Dr. Harsányi László
az egyesület elnöke
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Ha végigpillantunk a mozi-
vásznon, televízió-képer-
nyôn látható sztárok hosz-
szú során, azonnal látható
az aktuálisan szilfid szép-
ségideál.  Ki ne akarna
olyan lenni, mint például a
színésznô Jennifer Aniston,
vagy a tinikedvenc, ex
Spice girl énekesnô Geri
Hallivel. Az alakjukkal elé-
gedetlenek számára azon-
nal kínálkozik megoldás is,
i lyen-olyan csodaszerek,
varázskúrák és tudományos szempontból kisebb-nagyobb
mértékben megalapozott étrendek formájában. Ha a
karcsúság ígérete önmagában kevés vonzással bírna,
ott a csábítás, hogy mindez könnyen, szinte minden
erôkifejtés nélkül érhetô el, és még a sztárok élet-
stílusából, ragyogó külsejébôl is kaphatunk egy
morzsányit. Nem árt azonban az óvatosság, mert a
pillanatnyilag megvalósított súlycsökkenés okozta
sikerélmény mellé jó néhány egészségkárosodás is
beszerezhetô.

Hogy mi is valójában az Atkins-diéta? Tulajdonképpen
egy Dr. Robert Coleman Atkins amerikai kardiológus
által kitalált és népszerûsített szénhidrátszegény
(szénhidrátmentes), ám zsírban és fehérjében bôséges
étrend, melyet két évtizedes pályafutása alatt renge-
teg bírálat ért, de amely köszönhetôen a sztárok által
keltett hírverésnek dollármilliomossá tette feltaláló-
ját. A teória lényege az a mechanizmus, melynek során
a szénhidrát hasznosul a szervezetben. Ismert tény,
hogy a sejtek cukorfelvételét az inzulin koordinálja, a
cukortöbblet pedig tartalék zsír formájában raktáro-
zódik. Atkins tézise szerint a szénhidrátok kiiktatásával
a tartalékzsír-képzés megszûnik, ami súlycsökkentô
hatású. A szervezet a mûködéséhez szükséges energiát
ezután zsírokból próbálja kinyerni, amely egyrészt
tökéletlen, másrészt rendkívül energiaigényes folya-
mat. Ezen alapul Atkins azon ígérete, hogy az ilyen
étrendet tartók többet ehetnek, mint a hagyományos
zsírszegény diétán élôk.

Táplálkozástudósok véleménye szerint az Atkins-
étrend, mivel tápanyag-összetételét tekintve inkomp-
lett, hosszú távon számtalan egészségügyi rizikót rejt
magában. A szénhidrátok szerepet játszanak ugyanis a
szívbetegségek, a magas koleszterinszint elleni

küzdelemben, javítják a
bélmûködést, így csökken-
tik a bélrendszeri dagana-
tok kialakulásának kockáza-
tát. Továbbá számtalan
olyan vitamint és ásványi sót
hordoznak, melyeket elve-
szítünk a tápanyagcsoport
teljes kiiktatásával. A másik
markáns csoport a fehérje-
bôség következtében kiala-
kuló ártalmak köre, mint
például a kalcium fokozott
kiválasztódása, amely csont-

ritkuláshoz vezet és a különféle vesebetegségek (pl.
kövesség) gyakoribb létrejötte. Egyéb kísérôjelenségek
– pl. kellemetlen lehelet – szintén megkeseríthetik a
fogyókúrázó életét.

Célzottan végzett felmérések eredményei alapján –
bár az Atkins-diétát tartók a vizsgálat hatodik
hónapjában kicsit több eredménnyel büszkélkedhettek,
mint a hagyományos étrendi vonalat követôk – hosszú
távú (1 éves) eredményeik közt nem volt érdemi különb-
ség. A kúrát félbehagyók jelentôs száma (kb. 30%)
pedig azt mutatja, hogy a hôn áhított karcsúságot ezzel
a módszerrel sem adják ingyen. Mégis, mi lehet a ma-
gyarázat az Atkins-étrend hihetetlen népszerûségére?
Dr. Jane Ogden, a Londoni King’s College munkatársa
szerint az, hogy megoldást kínál a hagyományos étren-
dek leggyakoribb buktatóira. Vagyis arra a zûrzavarra,
ami a különbözô, sokszor egymásnak ellentmondó
javaslatok hatására a fogyasztóban keletkezik, a
„tiltott” élelmiszerekre való reflektorikus vágyódásra
és az egyhangú, íztelen, unalmas étrendekre. A nép-
szerûség forrása tehát a javaslat újszerûsége (hiszen
nagyon és talán túl sokszor hangzik el az alacsony zsír-
tartalmú étrend ajánlása) és az érzés, hogy egyben
életstílust is vásárolhatunk.

Mi lehetne a végkövetkeztetés? Talán az, hogy
érdemes ésszel, a hosszú távú elônyöket mérlegelve,
teljes értékû és kiegyensúlyozott étrend fogyasztásá-
val elérni a sztárok karcsúságát.

Forrás: 
The Independent’s 2003 augusztus 13., Maxine Frith: The
unpalatable truth about the Atkins diet: it’s just fatheaded
nonsense, claim scientists

Dietetika 2004. október

Szûcs Zsuzsanna
dietetikus

Atkins
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Diéta, ahogy a világsztárok csinálják
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2004. október Szívbarát program

A Szívbarát élelmiszer-útmutatót 2003-ban bôvítették,
korszerûsítették. Elsôsorban a táplálkozási preven-
cióban bizonyult eddig hatékonynak, ezért izgalmas
kérdés, hogyan mûködik a kardiológiai problémákkal
küzdô betegek dietetikai ismereteinek bôvítése során?

Az Élelmiszer-útmutatót gyógyintézeti környezetben
végzett diétás tanácsadás során használtam. 130 fô
kapott ilyen kiadványt, melyet természetesen haza is
vihettek. A tanácsadáson résztvevôk megoszlása:

„a" csoport 40 év feletti férfiak 17 fô
„b" csoport 40 év alatti férfiak 11 fô
„A" csoport 40 év feletti hölgyek 69 fô
„B" csoport 40 év alatti hölgyek 33 fô

A tanácsadás során a füzet véleményezésére is
felkértem a betegeket. A betegek szerint a kiadványra
nagy szükség van, örömmel fogadták, többen kértek
(és kaptak) ismerôseiknek, családtagjaiknak is. Mivel
az útmutató elsôsorban az egészséges embereket és a
prevenciót célozza meg, az értelmezéshez igényelték
a dietetikus segítségét.

Az Élelmiszer-útmutató címlapja igen tetszetôs,
mutatós, könnyen felismerhetôek ábrák, jól olvasható
a szöveg. A Szívbarát logót fôleg a 40 év alatti hölgyek
(„B”) ismerték fel – Flóra margarint, Floriol étolajat,
gyorsfagyasztott termékeket említettek.

Sajnos a táplálkozási ajánlásokat összegzô második
oldal megítélése már nem volt ilyen kedvezô: túl
díszesnek, nehezen olvashatónak (picik a betûk) ítél-
ték a betegek, pedig ez lenne az a lap, melyet szívesen
kitennének a hûtô elejére vagy máshová a konyhába.

A harmadik oldal azonban jól irányított, közérthetôen
összefoglalja az ajánlott 4 csoportba tartozó élelmi-
szerek ismérveit. Fontos, hogy ezt elolvasva a betegek
a miértekre, az ok-okozati összefüggésekre is válaszokat
kaptak.

A legnagyobb vitát a negyedik és ötödik oldal váltotta
ki, ahol az egységeket határozza meg a program.
Minden beteg megpróbálta a saját nyelvére és szoká-
saira lefordítani: mennyi is az az egység?! Kipróbáltuk
tehát a gyakorlatban. Az oszályon rendelkezésemre
álló alapvetô élelmiszerek adagolásával (pl. szelet
kenyér, reggeli folyadékok, felvágottak, sajtok, marga-
rin, dzsem, méz) valamint az ebéd adagok bemutatásával
szemléltettem az egységeket. A bemutatásra került
élelmiszerek nézegetésekor fel lehetett hívni a figyelmet
a különbségekre és az egészséges(ebb) választékra, (pl.

a sonka és az olasz felvágott látható zsírtartalma, a
korpás zsemle és a fehér zsemle rosttartalma, a grill
csirkemell és a rántott sertésszelet észlelhetô különb-
ségei). Így már könnyebb volt az eligazodás, különösen
a „B" csoport számára, akik már eddig is igyekeztek
korszerûbb élelmiszereket választani a család számára.

A legnehezebb az „a" csoport bevonása volt. A 40 év
feletti férfiak „erre a kis idôre” már nem akarnak
változtatni, legalább az evés örömét szeretnék még él-
vezni. Kiderült, hogy az „a” és „A” csoport tagjainak
többsége számára már-már koplalásnak tûnik az a
mennyiség, amit a szakemberek elegendônek tartanak.
Ôk a legkevésbé motiváltak, nem hiszik, hogy az étren-
di változtatással egészségesebbé válhatnának. Ez a két
csoport még mindig az orvosok mindenhatóságában és a
gyógyszerekben bízik, a táplálkozási problémákat nem
fogadják el betegséget elôidézô rizikótényezôként.

A hatodik oldalt a betegek „elvonási oldalnak”
nevezték (minden jót elvesznek az embertôl!), hiszen
az eddig legkedveltebb élelmiszerek (magas energia-
és zsírtartalmú, magas só- és cukor tartalmú) fogyasz-
tásának csökkentését javasolja itt a kiadvány. A tole-
ráns „B” csoport kivételével mindenki megfogalmazta
ellenérzéseit: nem fogok sárgarépát rágcsálni, inkább
akkor nem eszem semmit! – ingatták a fejüket legtöbben.

A hatodik, hetedik, nyolcadik oldal telitalálat! Mind a
négy csoport érdeklôdve fogadta a számukra vadonatúj
információkat az élelmi rostokról, ásványi anyagokról,
vitaminokról, ételkészítési eljárásokról. Sokat kérdez-
tek, és mindenki elégedett volt a felvilágosítással.

A kilencedik oldal igazán lehangoló volt a megkérde-
zettek számára: a BMI-számítás során itt szembesültek
az igazsággal. Megpróbáltam kicsit felvidítani ôket és
humoros oldalról megvilágítani a helyzetüket.
Felvázolva a testsúly-karbantartás lehetôségeit és
elérhetô eredményeit a következô oldalra érve min-
denkivel sikerült hosszú távú célt kitûzni az étkezésük
megreformálása érdekében.

A további oldalak (mintaétrendek, receptek, vásárlási
útmutató) inkább a gyakorlati megvalósítást, számol-
gatást helyezik elôtérbe, amely elôl az „a" csoport
szinte teljesen elzárkózott, a legaktívabban a „B" cso-
port mûködött közre.

Úgy gondolom, hogy a kiadvány (illetve a Szívbarát
program minden szakértôje) valóban jól szolgálja az
egészséges táplálkozás elônyeinek bemutatását és az
olvasók számára kiváló információkat szolgáltat.

Laki Anita
dietetikus

Élelmiszer-útmutató a
gyakorlatban
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Kevesen tudják, hogy a kedvelt és ma már télen-
nyáron elérhetô trópusi gyümölcs összetétele meny-
nyire gazdag. A benne található tápanyagok, ásványi
anyagok és vitaminok számos kellemes fiziológiás
hatást eredményeznek, illetve hozzájárulnak jó
néhány élettani kellemetlenség tompításához. Lássuk
tehát, mi mindenre jó ez az egzotikus gyümölcs:

• Egy átlagos banán 22,9 cm hosszú. Összetételét
tekintve 2 g fehérjét és 4 g rostot, 0,4 g zsírt, 16 g
szénhidrátot, 682 mg káliumot, 78 mg magnéziumot és
140 mg kálciumot tartalmaz. Az átlagos banán ener-
giatartalma 140 kcal.
• Talán kevesen tudják, hogy a banánnak szexuális
étvágynövelô hatást is tulajdonítanak. Ezt a benne
található nyomelemek cink, molibdén – és a különbö-
zô hormonok okozzák.
• A banán többnyire úgynevezett lúgtöbblettel
rendelkezik, így hozzájárul a szervezet sav-bázis ház-
tartásának egyensúlyban tartásához.
• A banánban található magnézium és kálium jó hatás-
sal van a vérnyomásra, de fontos megjegyezni, hogy
nem helyettesítheti az orvosok által felírt gyógyszert.
• A szédülés gyakran a B6-vitamin hiányának követ-
kezménye. A banán B6-vitamintartalmának köszönhe-
tôen – ebben is tud segíteni. Sôt emiatt cserepes
ajkakra, fáradságra és hajhullásra is kitûnô gyógyír
lehet.
• A banán számos olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek
az egészséges, nyugodt és mély alváshoz szükségesek:
a triptofán aminosav elôsegíti a harmonikus elalvást, a
tirozin pedig a mély, zavartalan alvásért felelôs. Ezért
javasolt a banán és tej összekeverése, mivel a tej is
tartalmaz nyugtató anyagokat. A dolog nyitja: a
szervezet a triptofánból melatonin nevı alváshormont
termel.
• Verejtékezéssel sok magnéziumot veszítünk, az
izomgörcsök elkerülése érdekében minél gyorsabban
vissza kell állítani a szervezet normális magnézium-
szintjét. A banán jelentôs mennyiségı magnéziumot
tartalmaz. 
• Aktív sporttevékenység közben felgyorsul a
szívverés. A banánban található kálium a szív
védelmére is szolgál. De vigyázzunk, hogy ne együnk
túl sok banánt sportolás elôtt és közben, inkább
sportolás után együk meg a szükséges mennyiséget.
• Lazuljon el banánnal! A banán klasszikus stresszûzô
étel. Értékes növényi pigmenttel látja el a szerveze-
tünket, ami nyugtató hatású, ezáltal segít a stressz
elkerülésében.
• A banánt öregedést lassító gyümölcsként is szokták
említeni A-, C- és E-vitamintartalmánál fogva, amelyek
fiatalon tartják a sejteket. Ezen kívül a benne található
nyomelemek és ásványi anyagok is lassítják az
öregedést.
• A banán segít a nôknek a menstruáció elôtti szind-
róma (PMS – premenstrual syndrome) – felpuffadás,
mellérzékenység, fejfájás, fáradtság, ingerlékenység,

depresszió – enyhítésében, amely a menstruáció elôt-
ti 2-7 napban jelentkezik és a vérzés kezdetével szûnik
meg. A benne található magnézium, kálium és kalcium
révén a banán természetes „gyógyszerként” mûködik.
A B-vitamin és cink szintén hozzájárul a kellemetlen
tünetek enyhítéséhez.

Banánnal töltött csirkemell
4 személyre

Elkészítési idô: 40 perc
Adagonként 400 kalóriát, 26 g fehérjét, 
19 g zsírt és 40 g szénhidrátot tartalmaz

Hozzávalók:
4 db kicsontozott, lebôrözött csirkemell

3 db apróra vágott aszalt füge
2 db kockára vágott banán

2 db 10 cm hosszú szeletekre vágott banán
2 evôkanál apróra vágott friss rozmaring

50 g Gorgonzola (vagy más) sajt
2 evôkanál olaj
1 evôkanál méz

3 db zöldpaprika
só, bors

Egy kis zsebet kialakítva vágjunk 5 cm-es hasítékot min-
den csirkemell vastagabb részébe. Keverjük össze a
fügét, banánokat, rozmaringot, sajtot, zsemlemorzsát,
sót és borsot. A töltelék negyedét töltsük a hasítékba
és egy fogvájó segítségével zárjuk le. Egy serpenyôben
közepes lángon melegítsük fel az olajat. Adjuk hozzá a
csirkemellet, süssük minden oldalát kb. 4 percig és ken-
jük be mézzel. A megsült húst tegyük ki egy tálra. A
zöldpaprikát és banánt tegyük a serpenyôbe és minden
oldalát süssük kb. 3 percig. A csirkét a grillezett
paprikával és banánnal tálaljuk.

Amit a banánról tudni
érdemes
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„Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy
polgár és vacsorázz úgy, mint egy koldus!” Ez a régi
mondás mára több szempontból érvényét vesztette.
Amiért mégis elôhozakodtam vele, mert azt gondolom,
hogy „királyhoz méltóan” reggelizni csak nyugodtan,
terített asztalnál lehet. Az ilyen igazi reggelik sajnos
ebben a túlhajszolt világban egyre ritkábbak. Amíg a
gyermekek kicsik, addig az étkezésekre, és így a regge-
lizésre is a legtöbb családban odafigyelnek, azonban az
életkor elôrehaladtával a fôétkezések közül a reggeli étkezés
léte kerül leginkább veszélybe. Bár a reggeli fontossága nyil-
vánvaló, sok felnôttnél, fiatalnál és – sajnos – gyereknél is
kimarad ez az étkezés.

Reggelizni, de mikor és hol?
Az éjszakai pihenés után, amely a nap leghosszabb
étkezés nélküli periódusa, a reggeli adja meg a nap
elkezdéséhez szükséges energiát. Ideális esetben a
reggelit még a másik 2 fôétkezésen, az ebéden és a
vacsorán felül a tízórai és az uzsonna is követi. A nap
elsô étkezése a reggeli, ez nyilvánvaló. Egy 9 óra utáni
elsô étkezés azonban már nem nevezhetô reggelinek,
fôleg, ha az illetô személy már több órája talpon van.
Kérdésként vetôdik fel, hogy az étkezés mikor történik
és mennyi idô telt el már az ébredés óta? Továbbá az is
lényeges, hogy mit tekintünk reggelinek. A felnôtteknél
és már az általános iskolás gyerekeknél is különbözô
reggelizési szokások figyelhetôek meg. A reggelizés
sokaknál már nem feltétlen otthon történik. Van, akinél
„a reggelit” csupán egy kávé jelenti és vannak, akik a
munkába menet beszerzett némi harapnivalót a munka-
helyen fogyasztják el. Sajnos a gyerekeknél is gyakran
elôfordul, hogy elbliccelik az otthoni reggelit, gyorsan
megisznak egy pohár kakaót és rohannak az iskolába. Jó
esetben még a tanítás elôtt megkezdik az otthonról
hozott szendvicset, de az se ritka, hogy korgó gyomorral
várják a kicsengetést, hogy beszerezhessenek némi
elemózsiát az iskolai büfébôl. Kezdetben idôhiányból,
majd késôbb már megszokásból marad el az otthoni
reggeli, így már a gyerekeknél is megfigyelhetô, hogy az
étkezôasztalt felváltja az iskolapad. Akár gyerekrôl, akár
felnôttrôl legyen szó, számos esetben a reggeli azon áll
vagy bukik, hogy képesek vagyunk-e „lemondani” egy
negyedóra alvásról. Mindenesetre fontos leszögezni, egy
rendes reggelivel az ember sokkal többet nyer, mint
amennyit azzal a mínusz 15 perc alvással veszít.

A reggeli
A reggeli összeállításánál ügyelni kell arra, hogy az meg-
felelô energiatartalmú legyen, elegendô teljes értékû
fehérjét és összetett szénhidrátot tartalmazzon. A min-
den igényt kielégítô reggeli alapja a gabonaféle (kenyér,
péksütemény, müzli), melyet valamilyen teljes értékû
fehérjeforrás (felvágott, tejtermék, tojás) és lehetôség
szerint zöldség vagy gyümölcs is kiegészít. A reggeli
étkezés klasszikus italai a tejes italok, melyek szükség
esetén a fehérje komplettálást is biztosítják. A külön-
bözô teákkal és a magas gyümölcstartalmú gyümölcs-
levekkel még változatosabbá lehet tenni a reggelit.

Amit a reggelirôl tudni lehet…
A táplálkozási szokásokkal foglalkozó nemzetközi és
hazai felmérések tapasztalatai szerint a reggelizés
megléte és annak összetétele jelzésértékû lehet az egész
napi étrend szempontjából. A fôétkezések rendszeres-
sége az egészséges táplálékok gyakori fogyasztásával
mutat összefüggést. Aki tehát rendszeresen eszik, annak
az étrendjének az összetétele is „egészségesebb", illetve aki
„egészséges táplálékokat" fogyaszt, rendszeresen is
étkezik. A minôségi reggeli következtetni enged az
étrend egészére is. Továbbá az alacsony zsír-, magas
szénhidrát-, magas rost- és nyomelemtartalmú reggelit
fogyasztóknál alacsonyabb testsúlyt és koleszterinszin-
tet találtak. Mások már csupán a reggelifogyasztás
gyakorisága és az elhízás között is kapcsolatot mutattak
ki, mivel a nem reggelizôk között nagyobb az elhízottak
száma, mint a reggelizôknél.

Reggeli a számok tükrében
Több hazai felmérés is alátámasztja, hogy a reggeli
elmaradása az életkor elôrehaladásával növekvô
tendenciát mutat. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészség-
magatartása címû nemzetközi kutatás keretében 2002-
ben közel 6000 magyar gyermek (5., 7., 9., és 11. évfolyam)
reggelizési szokásáról kaptunk információt. A gyerekek
átlag egyharmada soha nem reggelizik rendesen hétköz-
napokon. Ötödik osztályban még 5 gyerek közül 4 regge-
lizik rendesen, majd a fiúknál egyenletesen, míg a
lányoknál ugrásszerûen megnô a nem reggelizôk aránya.
A 11. évfolyamban már a lányok 39,6%-a, míg a fiúk
32,2%-a tartozik azok közé, akik soha nem reggeliznek
rendesen hétköznapokon (1). 9-15 éves, pest megyei
általános iskolások körében készült kérdôíves felmérés
tapasztalatai szintén megerôsítették, hogy az „idôsebb”
gyerekek még kevésbé reggeliznek. Amíg harmadik
osztályban még a gyermekek 72%-a rendszeresen, min-
dennap reggelizett tanítási napokon, addig a nyolcadik
osztályosoknak már csak 56%-áról mondható el ugyanez.
Ezzel párhuzamosan jelentôsen megnôtt azoknak az
aránya (3. osztályban 9%, 8. osztályban 22%), akik tanítási
napokon soha nem reggeliznek (2).
A Szívbarát program budapesti ötödik osztályos gyer-
mekek körében végzett felmérése szintén foglakozott a
reggeli kérdésével. Az eredmények szerint az ötödikes
diákok egynegyede nem reggelizett a vizsgálat napján
(3). Ezek az adatok is felhívják a figyelmet arra, hogy a
szívbarát táplálkozás népszerûsítése során a minôségi
jellemzôk mellett külön hangsúlyt kell fektetni az
étkezések és így a reggelizés rendszerességének jelen-
tôségére. Végül engedjék meg, hogy jó étvágyat kívánjak
a holnapi reggelihez! 

1. Aszmann, A. (szerk.) :  Iskoláskorú gyermekek
egészségmagatartása, OGyI, 2003
2. Koszonits, R. :  Általános iskolás gyermekek
táplálkozása, Új Diéta 2003/4, 20-23.
3. Mihályi, G.: Táplálkozástudatos magatartás kialakítása
fôvárosi kisiskolások körében, Szívbarát program, 2004
(www.szivbarat.hu)

Koszonits Rita
dietetikus, szociológus

Reggelivel könnyebb...
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Módszer
A résztvevô iskolák véletlen mintavételi módszerrel
kerültek be a programba (kerületenként két iskola). Az
oktatási cél eléréséhez tájékoztató anyagot (Élelmiszer-
útmutató) továbbítottunk a családba a tanulók segít-
ségével. A program módszertanilag két részbôl állt: A
gyermeknek az iskolákban a dietetikusok elmagyaráz-
ták az egészséges táplálkozás alapelveit (oktatás és
írásos anyag segítségével) a megtanult ismereteket
megerôsítették, valamint új ismereteket továbbítottak
hírlevelek útján (4 alkalom).

Adatfelvétel
24 kérdésbôl álló kérdôív került kiosztásra a gyerme-
keknek, amely a táplálkozási szokásaik, ételismeretük
és táplálkozási tudással kapcsolatos ismereteik felôl
érdeklôdött. Az elsô adatfelvételre az egészséges
táplálkozásról szóló oktatás elôtt, az ôszi hónapokban,
a másodikra az oktatás után, tavasszal került sor. Az
elsô kérdôívbôl 1217 db, a másodikból 1164 db érkezett
vissza.

Kutatás 2004. október
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Mihályi Gabriella
dietetikus, szociológus

Egészséget hosszú távra!
Fôvárosi pályázat keretében a kisiskolások táplálkozási ismereteinek bôvítése
céljából 2003. október–2004. június között a MDOSZ és a Szívbarát program 24
általános iskola ötödik osztályában tartott foglalkozásokat. A programban 12 fô
dietetikus, 2 fô szociológus-dietetikus és 1 fô közgazdász-szociológus mûködött
közre.
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A vizsgálat eredményeibôl
A vizsgálat eredményeit részletesen www.szivbarat.hu
oldalunkon publikáljuk, itt csak néhány fontos és
érdekes szempontot emelünk ki.
A budapesti ötödik osztályos gyerekek 75%-a szokott és
25%-a nem szokott reggelizni, mely nem tér el az 1997-
es és 99-es eredményektôl. 
A gyerekek kétharmada otthon, egyharmada az
iskolában reggelizik. A nemek közti eltérés szig-
nifikáns, a fiúk közül valamivel többen reggeliznek. A
nem reggelizôk egyharmada a reggeli rohanás, az
idôhiány miatt, s szintén kb. egyharmada amiatt nem
reggelizik, mert nem szokott éhes lenni reggel.

A gyermekek által legegészségesebbnek tartott étkezési
ritmusra vonatkozó kérdésnél az oktatás elôtt a
gyerekek egyharmada jelölte a napi ötszöri étkezést,
míg az oktatás után, a helyes választ tudók aránya
kétharmadra emelkedett.
Az ötödikes budapesti gyerekek körében az ebéd és a
vacsora fogyasztása a legáltalánosabb, 94% illetve
92%-uk szokott rendszeresen ebédelni, illetve vacso-
rázni .  A t ízórai  és az uzsonna fogyasztása a
gyerekek felére jellemzô. A gyerekek kb. 60%-a
szokott a menzán és valamivel kevesebb, mint fele
otthon ebédelni.

SZÍVBARÁT HÍRADÓ 7

Kutatás 2004. október
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Kutatás 2004. október

A gyerekek 60%-a szokott a fôétkezések között
valamit enni. Az oktatás elôtt legtöbben édességet
ettek, az oktatás után viszont a gyümölcsöt! 
A gyerekek napi átlagban összesen 10 pohár
folyadékot isznak, mely megfelel az ajánlott napi 2
liternek. Nincs különbség a fiúk és a lányok folyadék-
fogyasztásában mennyiségi szempontból.
A gyerekek legjobban a gyümölcsöket szeretik, 4,5
átlagosztályzattal. Ezt követi hasonló átlagosztályza-
tokkal – 4,1–4,0–3,9  – a tej és tejtermékek, a húsok,
az édességek valamint a kenyérfélék. Legkevésbé a
zöldségek népszerûek, ezek 3,5-ös kedveltségi
pontszámot kaptak. A soványak és a normál súlyúak
ételpreferenciái között nincs lényeges különbség.

A tudásszint változása
Szinte minden gyerek tudja, hogy nem egészséges a
zsíros étel. Avval a gyerekek 90%-a tisztában volt már

az oktatás elôtt is, hogy elhízik a zsíros táplálkozástól,
de a vérnyomásra való kedvezôtlen hatásról csak kb.
40%-uk tudott. Örvendetes eredmény, hogy oktatás
után már majdnem 60%-ra nôtt a zsíros étkezés
vérnyomásra gyakorolt hatásának ismerete.
A gyerekek leginkább azt tudják, hogy a gyümölcsök-
ben vitaminok vannak. Azt, hogy ásványi anyagokat is
tartalmaznak, oktatás elôtt 49% tudta, mely arány
57%-ra növekedett. A gyümölcsök rosttartalmáról
szóló ismeret nem változott, igaz, viszonylag sokan
(74%) tudták már az oktatás elôtt is.
Valamelyest nôtt a gyerekek tudása a D-vitamin csont-
erôsítô szerepérôl (oktatás elôtt 61%, utána 65%).
Az oktatás elôtt a gyerekek 45% tudta, hogy a teljes
kiôrlésû gabonából készült kenyereknek magasabb a
rosttartalma, mint a fehér kenyérnek, oktatás után
több mint 10%-kal, 57%-ra nôtt az ezen ismeret bir-
tokában lévô gyerekek aránya. 

8 SZÍVBARÁT HÍRADÓ
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Az oktatás hatására jelentôsen, majd 25%-kal nôtt – s
elérte a 65%-ot – azok aránya, akik tudják, hogy a
tojásnak a sárgája tartalmazza a koleszterint.

Feltettünk néhány kérdést a gyermekeknek a szívbarát
táplálkozással,  élelmiszerekkel kapcsolatban is.
Megkérdeztük, hogy ha a valaki meg szeretné elôzni a
szívbetegségek kialakulását, és ezért Szívbarát módon
táplálkozik, akkor kevesebb sót vagy halat kell
fogyasztania? Oktatás elôtt 71%, utána 78% tudta,
hogy a túlzott sófogyasztás elôsegíti a szívbetegségek
kialakulását.
Melyik ételt neveznéd inkább Szívbarátnak? A párolt
csirke szívbarát voltáról is nôttek az ismeretek, 79%
tudta, hogy a szívre egészségesebb párolt csirkét enni,
mint rántott sertésszeletet.

A szociális helyzet 
A budapesti ötödikes gyerekek 10-20%-ával elôfordul
kisebb-nagyobb rendszerességgel, hogy nem tudnak
azt és annyit enni, amit és amennyit szeretnének. A

20%-os arány akkor jön ki, ha beleszámítjuk azt a 9%-
nyi gyereket, akik nem akartak a kérdésre válaszolni és
azt feltételezzük, hogy azért nem, mert esetleg szé-
gyellték a szegénységüket. Ha még a 7%-nyi „nem
tudom” válaszokat is úgy értelmezzük, hogy elôfordul
a nem kielégítô táplálkozás, de nem tudja milyen
gyakran, akkor az arány közelíti a 30%-ot.

Következtetés
Az ötödikesek körében tartott oktatás eredményes
volt, mert sok kérdés kapcsán jelentôsen nôttek a
gyerekek helyes táplálkozással kapcsolatos ismeretei.
Fontos, hogy ezeket az ismereteket tovább pontosít-
suk a késôbbiekben.

A pályázatban résztvevô szakemberek
Fekete Krisztina, Hunyadi Zsuzsanna,  Kapás Katalin,
Koszonits Rita, Kovács Ildikó, Kubányi Jolán, Lindwurm
Katalin, Lichthammer Adrienn, Miháldy Kinga, Mihályi
Gabriella, Nógrádi Katalin, Pálfi Erzsébet, Szûcs
Zsuzsanna, Tarnai Irén, Varga Anna.

2004. október Kutatás
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A nagy sulikaland hosszas egyeztetés után egy hideg
októberi napon kezdôdött. Ahogy a zimankós reggel-
ben lassan lépkedett régi általános iskolája felé, szíve
a torkában dobogott. Sok kérdés zakatolt a fülében.
Vajon milyen lesz a tanári asztal másik oldalán állni?
Mi lesz, ha nem tudja lekötni, fegyelmezni ôket? Már
lelki szemei elôtt látta is a mennyezetrôl lógó,
nevetô, kiabáló nebulókat. De ahogy az a mesékben is
lenni szokott, a valóság szerencsére minden vártnál
jobban alakult. Na persze, az értô segítség mindig jól
jön, amit jelen esetben a kezdô iránt érzett nagy
részvétet tanúsító osztályfônöktôl és igazgatóhe-
lyettestôl kapott meg. Ily módon sikerült a hangzavart
szelíd mormolássá szelídíteni. Hôsünk meglepôdött a
gyerekek érdeklôdésén, sokrétû ismeretein. Örömmel
hallgatta, hogy az egészséges étkezés témáját már
kóstolgatták egy-egy osztályfônöki és környezet-
ismeret órán. A gyerekek óvatosan rágcsálták a barna
kenyeret, kikerekedett szemmel hallgatták, pl. a C-
vitamin felfedezésének történetét, melyrôl most már
biztosan kiderült, hogy nem csak kis fehér tabletta
formájában létezik, hanem a zöldpaprikában és a

savanyú káposztában is megtalálható. Hogy enyhítse
az elmaradt betlehemes játék felett érzett csalódá-
sukat, a következô órán az Activity szívbarát változa-
tát játszották és meglepte, hogy a gyerekek milyen
könnyedén beszélnek a vízrôl, a konyhasóról és muto-
gatják el a sertészsírt. Igaz, hogy nem derült ki, mi volt
elôbb: a tyúk vagy a tojás, de az bizonyára igen, hogy
a koleszterin a tojás melyik részében található. Nehéz
szívvel vette tudomásul azonban, hogy a lurkók
reggelihez való viszonyulása nem sokat változott az
órák hatására, pedig erre a témára minden alkalommal
makacsul visszatértek. Hát igen, gondolta, a vál-
tozáshoz idô kell. Amikor eljött a búcsú ideje, a
gyerekek megírták a záró tesztet és az osztályfônök
szörnyûlködése mellett, élénken dobálták az ajándék-
ba kapott színes labdákat, ambivalens érzések kerítet-
ték hatalmukba. Az egyik szeme nevetett, mert úgy
érezte, az iskolásokkal való foglalkozásnak valóban
kihatása van egy egészségesebb jövôre. A másik szeme
pedig sírt, hiszen el kellett válnia tôlük. De a remény
mindig megmarad. Suliprogram talán jövôre is indul.
És ez nem fenyegetés...

Szívbarát program 2004. október
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Pálfi Erzsébet
dietetikus

Ötödikesek között

Szûcs Zsuzsanna
dietetikus

Tudom mit tettél tavaly ôsszel, télen...
és hogy ezt idén tavasszal is megismételted

Az Egészséges Magyarországért Egyesület a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségével karöltve ismét
létrehozott egy olyan programot, amely hosszú távú
eredményt ígér a hazai lakosság egészségi állapotának
javításában.
2003 augusztusában indult el az a program, amelyben
több dietetikussal együtt részt vehettem, és nem
csupán munkát, hanem egy kicsit a kikapcsolódást, a
gyermekekkel való közös játszást is jelentette szá-
momra. Feladatunk az volt, hogy a programhoz csatla-
kozó fôvárosi általános iskolákban az 5. osztályos
tanulókkal ismertessük meg a korszerû, kiegyensúlyo-
zott táplálkozási irányelveket felhasználva az oktatás-
ban a Szívbarát program által eddig kidolgozott írásos
szóróanyagokat. A szûk egy év alatt négy alkalommal,
többnyire az osztályfônöki órák keretein belül
találkoztam a két XVIII. kerületi és a két XI. kerületi
iskola tanulóival. A gyermekek tudását a program
megkezdése elôtt, és annak végeztével kérdôíves
módszerrel mértük fel. Természetesen a 4 óra hangu-
lata a komoly téma mellett is jókedvû volt, így

serkentve a tanulókat a kérdéseik feltételére. Így
tehát a feszes iskolai óra helyett az eredeti témát
átölelô beszélgetésre készülhettek a diákok a második
alkalommal. Mivel magunk, mindenki a saját egyéni-
ségének megfelelôen választhatta meg az oktatás
módszerét, így én ábrákkal, játékokkal, kis anek-
dotákkal igyekeztem szemléltetni az adott témát. Úgy
gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen a diákok érdek-
lôdôek, az óra menetében aktívan résztvevôk voltak,
illetve a visszakérdezések alkalmával is több új
ismeretrôl tudtak beszámolni.
Úgy gondolom, hogy nemcsak a gyermekeknek volt
hasznos a program, hanem rajtuk keresztül a szülôkhöz
is eljutott a korszerû táplálkozással kapcsolatos
ismeretanyag egy része. Ezen túl azonban számomra is
élmény volt, mert a sokszor kilátástalannak tûnô
hétköznapi robotból kiemelt, és megélhettem a gyer-
mekek oktatása során, hogy mégis van értelme annak a
dietetikusi, nevelôi tevékenységének, amellyel fog-
lalkozunk. Minden kollegának ajánlom, hogy próbálja
ki önmagát egy-egy ilyen program során.
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2004. október Egyesület
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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Ez a beszámoló az Egészséges Magyarországért
Egyesület 2003. évi költségvetésének indoklása, egy-
ben alapját képezi a kiemelten közhasznú szerve-
zetekrôl szóló törvény által megszabott beszámolási
kötelezettségnek.

Bevételek
Az Egyesület 2003. évi mûködése során 43,464 millió
Ft bevételre tett szert. A bevételek három fô forrásból
származtak.
Támogatásként, nyertes pályázatok révén 38,372 millió
Ft bevétel keletkezett, amelyek a következôképpen
oszlottak meg. Az Egészségügyi,  Szociális és
Családügyi Minisztériumtól kapott támogatás (6 millió
Ft II. 19-én, 30 millió Ft VI. 23-án), az Oktatási Minisz-
térium Kutatás-fejlesztési Bizottságától Széchenyi
kutatási programra élelmiszermiszer-biztonság téma-
körben odaítélt támogatás (2,084 millió Ft).  Az
Egyesület számára eljuttatott SZJA felajánlások 3 eFt-
ot tettek ki. Az LHS Kft.-tôl 285 eFt támogatást kaptunk.
Egyéb bevételek: bankkamatokból 373 eFt-t bevétel
származott, könyvértékesítésbôl 71 eFt.
Közhasznú tevékenységünkbôl (védjegyeztetés) szár-
mazó bevétel 2003-ben 4,648 millió Ft volt.

Kiadások
Az Egyesület kiadásai 2003. évben 46,396 millió Ft-ot
tettek ki.
A kiadások az alábbiak szerint oszlottak meg. 2003-
ben két jelentôs reklámkampányunk volt május-június
és szeptember-október hónapban. A kreatív anyagok
elkészítésére, a reklámfilmek és rádiószpotok sugár-
zására, sajtóhirdetések médiafoglalására használtuk
fel a bevétel legnagyobb részét, 30,5 millió Ft-ot.
Átdolgozásra és újranyomásra került az Élelmiszer-
útmutató, és folytatódtak empirikus kutatásaink az
élelmiszerbiztonság témakörében. Megkezdtük a
Szívbarát kritériumrendszer átdolgozását, új gyártók
pályázatainak elbírálására került sor. Ezen tevékeny-
ségeinkre, valamint a kampányhatékonységi vizsgálat-
ra és a Szívbarát homepage elindítására 3,2 millió Ft-ot
fordítottunk. Emellett a kiadásokat növelték a
Szívbarát programot népszerûsítô rendezvényeink
finanszírozása (5,5 millió Ft), és jelentékeny kiadási
hányadot képeztek a mûködési költségek (7,2 millió Ft).

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Egyesület számviteli beszámolója alapján az
Egyesület az állami költségvetésbôl 38,372 millió Ft
támogatásban részesült 2003-ben.
A cél szerinti juttatások: 36 millió Ft az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott támo-
gatás. 2,084 millió Ft az Oktatási Minisztérium
Kutatás-fejlesztési Bizottságától Széchenyi kutatási
programra odaítélt juttatás. 285 eFt az LHS Kft.-tôl
kapott támogatás a Szívünk Világnapja rendezvény
népszerûsítésére.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységrôl
Az Egyesület 2003-ban is az Alapszabályban rögzített
feladatok szerint, a Nemzeti Népegészségügyi
Programban megfogalmazott táplálkozási prevenciós
alapelvek alapján végezte közhasznú tevékenységét.
2003-ban a Szívbarát program fô stratégiai célját a
májusban indított hét hónapos médiakampány
képezte, mely mindenek elôtt a szív- és érrendszeri
betegségek megelôzését támogató táplálkozási szoká-
sok megismertetésére irányult. A reklámkampány több
csatornán folyt és két aktív idôszakot foglalt
magában, melynek során elkészítettünk három animá-
ciós reklámfilmet és egy rádiós spotot, s azokat
folyamatosan sugároztuk. A nyomtatott sajtóban
egyrészt az animációs filmben használt figurákkal
készült reklámokkal,  másrészt PR-cikkekkel és
Szívbarát receptekkel voltunk jelen.
Az interneten elindítottuk a Szívbarát portált
(www.szivbarat.hu).
A táplálkozástudományi kutatások újabb generációjá-
nak eredményei alapján 2003-ban Táplálkozási útmu-
tatónkat átdolgoztuk. Az elkészült anyagot az
egészségügyi alap- és szakellátásban, az oktatási
intézményekben, elsôsorban egészségnapokon ter-
jesztettük.
Folyamatosan nyújtottunk segítséget olyan helyi
kezdeményezésekhez, ahol kisközösségek saját erôbôl
kívántak táplálkozással kapcsolatos propagandát meg-
valósítani. Kiadványainkat felajánlottuk fôvárosi ren-
dezésû prevenciós akciókban, valamint kerületi dia-
betes- és szív-kluboknak, ahol ételbemutatókat is tar-
tottunk. A Szívünk Világnapja mellett az országos ren-
dezvények közül kiemelkedett a Sziget 2003, ahol az
Egészségzóna sátorban hét napon át tartottunk
táplálkozási tanácsadást, illetve mértük fel az érdek-
lôdôk táplálkozási tudását.
Részt vettünk a Nestlé jóvoltából szervezett Nutrikid
iskolai táplálkozási edukációs program tanári fel-
készítésében is.
A 2003. évi kampány során prezentációs anyagot
készítettünk az élelmiszergyártóknak, valamint  meg-
kezdtük a Szívbarát kritériumrendszer átdolgozását.
A monitoring, a kutatás szerves részét képezi progra-
munknak. A 2003. szeptemberében végzett felmérés
három problémacsoportot érintett: az egészséges
táplálkozással kapcsolatos tudásanyag, az egészséges
táplálkozás irányába történô étrendi változtatásra
való nyitottság és az élelmiszervásárlási szokások vizs-
gálatát.
Folytatódtak empirikus kutatásaink az élelmiszer-biz-
tonság témakörében is. A Széchenyi kutatási program
keretében 2003-ban az élelmiszer-biztonság érvé-
nyesülését vizsgáltuk az élelmiszerlánc szereplôinek
gondolkodásában. A felmérés 15 csoport mélyinterjús
megkérdezésével történt a magyarországi élelmiszer-
piac különbözô szegmenseiben.

Budapest, 2004. április 20.

Dr. Harsányi László
elnök

Közhasznú jelentés – EME 2003
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Idônként túlzóan kedvezô, máskor megalapozatlanul
elitélô vélemények kerülnek a köztudatba a margarin-
nal kapcsolatban. Érdemes ezért röviden áttekinteni e
fontos népélelmezési cikk valódi jellemzôit.

A margarin kitalálása háborús idôkhöz kapcsolódik.
Franciaországban III. Napoleon felkérésére 1866-tól
foglalkozott olcsó zsiradék elôállításával a gyógyszerész
Hyppolyte Mège-Mouriès, ô marhafaggyúból és
sovány tejbôl készítette termékét, amely 1869-ben
került szabadalmazásra. A két anyagot keveréssel ele-
gyítették, és így alacsony árú zsiradékot hoztak forga-
lomba a munkásoknak, nemkülönben a francia-porosz
háború francia csapatai számára. A továbbiakban hol-
land vállalkozók megvásárolták a szabadalmat, és
nagyobb mennyiségben kívánták a terméket sikerre
vinni, de ehhez kevés volt a faggyú. Ezért más nyers-
anyagot próbáltak keresni. Végül 1902-ben szabadal-
maztatta Németországban Wilhelm Normann a
növényi olajok keményítését hidrogénezéssel, amely a
mai margaringyártásnak is az alapját képezi. A mar-
garin a múlt század hatvanas éveinek végére a vaj
riválisa lett Európában és az Egyesült Államokban, sôt
2000-re a domináns kenôzsiradékká emelkedett.

Az Európai közösség definíciója szerint a margarin
növényi és/vagy állati eredetû zsírokból nyert,
képlékeny víz-az-olajban emulzió, amelynek
zsírhányada 80-90% és ebbôl legfeljebb 3% a tejzsír. A
manapság forgalomban lévô margarinok több mint
90%-a csak növényi eredetû zsiradékokból áll, így fel-
használják a napraforgó-, repce-, kukoricacsíra-, szója-,
földimogyoró-, szója-, gyapotmagolajat, továbbá a
kókusz- és pálmamagzsírt.  A margarin mindig
folyékony és szilárd frakciók keveréke. Az utóbbi – a
szokásos környezeti hômérsékleten folyékony – olajok

keményítésével (az olaj hidrogénezése nikkel-, esetleg
rézkatalizátor jelenlétében, 150-220°C hômérsékleten;
ennek következtében a telítetlen zsírsavak kettôs
kötései felszakadnak, ezért a kezelt olaj olvadáspontja
emelkedik; a hidrogénezés lehet teljes, vagy rész-
leges), frakcionálásával (a különbözô olvadáspontú
zsírok szétválasztása fizikai módszerekkel és a maga-
sabb olvadáspontúak felhasználása), átészterezésével
(a zsírsavak megoszlásának megváltoztatása a
triglicerid molekulákban enzimatikus úton, különbözô
hômérsékleten és katalizátorok jelenlétében; a maga-
sabb olvadáspontú trigliceridek kikristályosíthatók,
elválaszthatók) érhetô el. A keverék zsírjellegû része
az olaj/zsír keverékbôl, zsíroldékony vitaminokból, az
emulzió kialakulását elôsegítô anyagokból, a vizes rész
savanyú sovány tejbôl (ha tejes margarinról van szó)
vagy vízbôl áll. A két frakciót levegô kizárásával hûtve
keverik, összegyúrják. A kenômargarinokban általában
a fentebb említett zsírtartalomnál lényegesen kisebb
mennyiségû zsír van, a víz aránya 70-75% is lehet, ezek
a csökkentett zsírtartalmú margarinok. Van félzsíros
margarin is, valamint ipari felhasználásra szánt, akár
99% zsírt tartalmazó margarin is,  bár ez utóbbi
valójában már nem margarin. A hidrogénezés során
nemcsak a telítetlen zsírsavak mennyisége csökken,
hanem belôlük transz-zsírsavak is keletkeznek.
Ezekben megmarad(nak) az élettani szempontból
egyébként kedvezô hatású kettôs kötés(ek), de az
atomok térbeli elhelyezkedése megváltozik, és ezért a
transz-zsírsavak a biológiailag inkább hátrányos tulaj-
donságú telített zsírsavakkal azonosak. A korábban
elôállított étkezési margarinokban a transz-zsírsavak
mennyisége elérhette a 10%-ot, vagy még ennél is töb-
bet. A korszerû eljárásokkal azonban az arányt 1-2%-ra
sikerült leszorítani, sôt a Szívbarát minôsítést szerzett
Flóra margarinban (amellyel azonos termék külföldön
Becel néven található az üzletekben) a mennyisége
gyakorlatilag nulla, és ezen túlmenôen gazdag
többszörösen telítetlen zsírsavakban. A szokásos mar-
garinokban egyébként az összes zsírsav négyötöde-
háromnegyede telítetlen, éspedig mintegy 30%
egyszeresen, 30-50% többszörösen telítetlen. A ma
gyártott margarinok zsírsavösszetétele humán-bioló-
giai szempontból kedvezôbb a vajénál.

Mivel a háztartásokban a margarint rendszerint a vaj
helyettesítésére használják, a vaj viszont kiváló A- és
D-vitaminforrás, ezért ezeket a termékeket ezzel a két
vitaminnal rendszeresen dúsítják. Ezen kívül a nyers-
anyagként szolgáló növényi olajokból nem jelentékte-
len mennyiségû E-vitamin is van a margarinban, amelyet
sokszor még hozzáadott E-vitaminnal egészítenek ki.
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a margarin nem
egy különleges kémiai anyag, hanem a természetes
zsírsavak sajátos keveréke. A szervezeten belüli sorsa
megfelel a szokásos forrásokból származó zsírsavaké-
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Prof. dr. Biró György
táplálkozási szakértô

Tények a margarinról

szívbarát3printre  10/19/04  8:04 PM  Page 10



SZÍVBARÁT HÍRADÓ 13

Élelmiszeripar 2004. október

nak. Az is egyértelmû, hogy – ha tejet nem adnak
hozzá – alapösszetételénél fogva nem tartalmaz
koleszterint, de vannak benne növényi fitoszterinek,
amelyek elônyösen befolyásolják a zsírok és zsírszerû
anyagok anyagcseréjét.

A koleszterin életfontosságú anyag. Az ember sejtjei
folyamatosan igénylik ezt a molekulát az új sejthár-
tyák szintéziséhez, nélkülözhetetlen továbbá a mel-
lékvesekéreg-hormonok, a hím és nôi nemi hormonok,
a D-vitamin szervezeten belüli bioszintéziséhez. Mivel
a szervezet számára a koleszterin ennyire jelentôs,
könnyen érthetô, hogy a testben található koleszterin
túlnyomó része belsô szintézis eredménye. A szer-
vezetben naponta mintegy 10 mg koleszterin képzôdik
testtömeg-kilogrammonként, összesen 600-900 mg. A
szintetizált mennyiség 25%-a keletkezik a májban,
azonban szinte valamennyi szerv képes a koleszterin
elôállítására. Ha a táplálékban lévô koleszterin
mennyisége kisebb, növekszik a belsô produkció, és ez
fordítva is igaz. Ebbôl következik, hogy a bevitel
drasztikus mérséklésével sem csökkenthetô a vér-
szérum koleszterinszintje általában 10-15%-nál na-
gyobb mértékben. A táplálékból a koleszterin fel-
szívódási aránya 20-80%. Figyelembe véve a napi
koleszterinveszteséget (kiválasztás az epével, bôr
hámlása) a napi szükséglet valamivel több 1 grammnál.
A koleszterin valódi egészségi jelentôségét – fontos
biológiai funkciói ellenére – az érelmeszesedéssel és
ehhez kapcsolódóan a szívkoszorúér-betegséggel, a
szívizom vérellátási zavaraival való összefüggése
határozza meg. Számos klinikai és epidemiológiai,
nemkülönben állatkísérletes kutatás során tisztázó-
dott, hogy a magas vérkoleszterinszint – különösen a
koleszterin bizonyos frakcióinak megemelkedett
aránya – szoros kapcsolatban van ezeknek a
betegségeknek a kockázatával. A leginkább átfogó
adatokat szolgáltató, hét országban végzett tanul-

mány eredményei világosan mutatták, hogy a vér
koleszterinszintje magasabb az olyan népesség tag-
jainál, akik koleszterin- és telített zsírsavbevitele
nagyobb, mint azokban az országokban, ahol ezek
bevitele kisebb, és ugyanakkor bôségesebb a több-
szörösen telítetlen zsírsavak felvétele. Az is kiderült,
hogy a táplálék koleszterinjénél lényegesen erôtelje-
sebben befolyásolják a szérumkoleszterin szintjét a
zsírsavak. Nagyon egyszerûen megfogalmazva: a
telített zsírsavak fokozzák a szervezeten belüli kolesz-
terintermelést, a telítetlen zsírsavak viszont mérséklik
ezt, sôt bizonyos körülmények között aktívan
közremûködnek a koleszterinszint csökkentésében. Az
összefüggés mértékét konkrét matematikai formu-
lában lehet kifejezni, olyannyira, hogy a többszörösen
telítetlen zsírsavak két családja között is különbséget
lehet tenni (az n–3 sorozat tagjai hatékonyabban
mérséklik koleszterinszintet, mint az n–6 zsírsavak).

Itt érkeztünk el a növényi eredetû zsiradékok, és e
csoporton belül a margarinok fontosságáig. A margarin
kevés telített zsírsavat foglal magában, a korszerû ter-
mékekben nincs, vagy éppen csak felfedezhetôk a
transz-zsírsavak, ezen kívül nincs benne koleszterin,
illetve a tejes margarinokban csak nagyon kevés. Ennek
eredménye, hogy a margarinnak nincs koleszterinszin-
tet növelô hatása. A margarinban található zsírsavak
túlnyomó része telítetlen, ezért ezek koleszterinszintet
csökkentô hatása érvényesül. Ha viszont alacsonyabb
a vér koleszterinszintje, akkor csökken az érelme-
szesedés, a szívkoszorúér-betegség kockázata. Nem
hagyhatók figyelmen kívül a növényi olajokból szár-
mazó fitoszterinek és más, biológiailag hatékony, de
nem tápanyag jellegû összetevôk jelenléte sem. Ezért
ajánlható a Szívbarát étrend kialakításánál a korszerû
eljárásokkal elôállított margarinok felhasználása és
elônyben részesítése az állati eredetû zsiradékokkal
szemben.

Megjelent!

Szerzôk: Fekete Krisztina, dr. Kishegyi Júlia, 
Monspart Sarolta

Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet
www.oefi.hu

Szerzôk: dr. Lugasi Andrea és dr. Blázovics Anna
Térítésmentesen elérhetô: 

FJOKK Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézete
1097 Budapest, Gyáli út 3/A

www.fjokk.hu/oeti.html
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Azt az elméletet, amely az érelmeszesedés és a kar-
diovaszkuláris megbetegedések, valamint a plazma
összes LDL- és HDL-koleszterin szintje, továbbá a a
HDL:LDL arány közötti közvetlen kapcsolatra
vonatkozik, az irodalomban „Diet-Heart Idea”-ként
szokás említeni. Ez a hipotézis elnevezését onnan
kapta, hogy eszerint a táplálkozás és a kardio-
vaszkuláris betegségek között szoros, közvetlen
kapcsolat mutatható ki, amennyiben a plazma lipopro-
tein szintjeit a táplálékokkal bevitt zsírok zsírsav-
összetétele, ill .  az élelmi koleszterin mennyisége
direkt módon befolyásolja.

Ezen elmélet szerint minden olyan táplálkozási
tényezô növeli az érelmeszesedés, ill .  a kardio-
vaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát, ami
a plazma összes- és LDL-koleszterin szintjének
növekedését és/vagy a HDL-lipoprotein szint
csökkenését okozza. Így kedvezôtlen hatást tulajdoní-
tanak az élelmiszerek koleszterintartalmának,
valamint a telített zsírsavak túlzott bevitelének. Ezzel
szemben az egyszeresen, ill. a többszörösen telítetlen
zsírsavak bevitelét kedvezô hatásúnak tartják.

Különösen pozitív összefüggésekre utaló adatok talál-
hatók az irodalomban a kardiovaszkuláris szív-
betegségek megelôzése és a megfelelô szintû ω-3 zsír-
savbevitel között. Táplálkozás-élettani szempontból
szintén a legújabb kutatások hívták fel a figyelmet a
linolsav–α-linolénsav egymáshoz viszonyított arányá-
nak fontosságára.

Ennek alapja, hogy e két zsírsav különbözô átalakulási
termékei, így a linolsavból keletkezô arachidonsav, ill.
az α-linolénsavból képzôdô eikozapentaénsav és
dokozahexaénsav, továbbá a 20 szénatomos PUFA-k
oxigenált metabolitjai az eikozanoidok (throm-
boxánok, prosztaciklinek, leukotriének, lipoxinok stb.)
ugyancsak esszenciálisak az emberi szervezet számára.

Ezek megfelelô mennyiségben és arányban történô
képzôdését azonban alapvetôen a linolsav-linolénsav
arány determinálja, tekintettel arra, hogy az áta-
lakulási folyamatokban azonos enzimek is részt
vesznek. Mivel a közös enzimet használó enzimatikus
folyamatok irányát és a lehetséges folyamatok
egymáshoz vizsonyított arányát a szubsztrátumok
koncentrációjának aránya determinálja, ezért nagy
linolsavfelesleg (ω-6) esetében az α-linolénsav áta-
lakulása csak csekély mértékben megy végbe. Ennek
következtében ω-3 zsírsavakból keletkezô eikozanoi-
dok mennyisége alacsony lesz, ezekbôl szükséglethez
képest hiány alakulhat ki.

A nagy linolsav:α-linolénsav arány tehát gátolja az α-
linolénsav-EPA átalakulást és az ω-3 prekurzorokat
igénylô esszenciális anyagok elégtelen szintjét idézi
elô. Az ω-6:ω-3 arány akkor megfelelô, ha a 3:1 és 7:1
közé esik, míg a 10:1 fölötti arányt egyértelmûen ked-
vezôtlennek ítélik. 

A hízott libamáj és az egyéb lúdtermékek azon kevés
hungarikumok közé tartoznak, amelyek igen jól
értékesíthetôek a világpiacon. Az értékesítés célorszá-
gait: Franciaországot, Németországot, Japánt tradi-
cionális felvevô piacként tartják nyílván, ahová a tel-
jes magyar export döntô része (>90%) irányul. Az
exportlehetôségek bôvítésekor az állatvédelmi elôírá-
sok (kényszerhízlalás) szigorúsága, és a táplálkozási
szokások különbözôsége jelenti a legnagyobb akadályt. A
hízott viziszárnyas termékek viszolygást és vissza-
utasítást ébresztenek a zsíros táplálkozás elemzôi
körében.

Ezért a projekt közremûködôi, olyan komplex hízlalási
és takarmányozási technológiát kívánnak kidolgozni,
amely az optimális irányba tolja el a lúdzsír ω-3 és ω-6
zsírsavtartalmát és egymáshoz viszonyított arányát. A
kutatás-fejlesztést részben állami erôforrások fel-
használásával kívánjuk végrehajtani, ennek érdekében
projekt tervet nyújtottunk be az Oktatási Minisz-
térium által kiírt „Gazdaságorientált Agrárágazati
Kutatások” pályázatra.

A munka elôrehaladásáról folyamatosan beszámolunk
a Szívbarát híradóban.

Közremûködôk: 
Nyugat–Magyarországi Egyetem Mezôgazdaság- és
Élelmiszer-tudományi Kar, Élelmiszer-tudományi
Intézet, Mosonmagyaróvár
Gehl-Rak Kft., Orosháza

Dr. Turcsán Zsolt PhD
címzetes egyetemi docens

Komplex technológia víziszárnyas 
készítmények omega-3 

zsírsavtartalmának növelésére
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A telítetlen zsírsavak csoportjába tartozó ω-3 zsírsavak szükségesek az idegrendszer
megfelelô fejlôdéséhez, a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának csökken-
téséhez és az immunrendszer megfelelô mûködéséhez. Szervezetünk nem tudja elôállí-
tani ezeket a zsírsavakat, így a táplálékbevitellel kell biztosítanunk ôket. A táplálkozási
ajánlások a napi energiaigény 1%-át linolsavból, míg további 0,2 %-át α-linolénsavból
javasolják fedezni. A legfontosabb ω-3 zsírsavak az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA
(dokozahexaénsav) legnagyobb mennyiségben a tengeri algákban, a heringben, a
makrélában, a lazacban, a tonhalban és különbözô rákfélékben találhatók meg.
Magyarországon a tengeri hal fogyasztása a földrajzi adottságok és az étkezési szoká-
sok miatt alacsony, ezért megoldás lehet az ω-3 zsírsavat tartalmazó kapszulák
fogyasztása. Növelhetjük az ω-3 zsírsav bevitelét a növényi eredetû olajokban található
α-linolénsav (ALA) fogyasztásával is, melyet a szervezet EPA-vá és DHA-vá tudja alakítani.

Okos Tojás
A természetes, ω-3 zsírsavban gazdag takar-
mányokkal etetett haszonállatoknál részben
E-vitaminnal akadályozzák meg a többszörö-
sen telítetlen zsírsavak oxidációját. Speciális,
de természetes takarmánnyal biztosítják
továbbá, hogy az emésztôszervrendszeren
belül optimálisak legyenek a körülmények a
hasznos baktériumok (prebiotikumok) szá-
mára. Így sikerült elérni,  hogy a kezelt
baromfi húsa és tojása, az Okos Tojás
harmincszor annyi ω-3 zsírsavat és ötször
annyi E-vitamint tartalmaz, mint egy átlag
tyúktojás, és az ω-3:ω-6 zsírsavarány meg-
közelíti az ideálist. Antioxidáns E-vitamint is
tartalmaz, koleszterintartalma megegyezik a
hagyományos tojáséval.

Gyártó: Europharma Hungaria Rt. 
www.dinero.hu/okostojas/index2.htm

Floriol Trio
Új taggal bôvült a Floriol termékcsalád. A jól ismert Floriol napraforgó és Floriol
kukoricacsíra étolaj mellé 2004 nyarán bevezették a Floriol Trio-t, melyet a
legkorszerûbb táplálkozástudományi ajánlások figyelembevételével,  kíméletes
eljárással, finomított napraforgó- és kukoricacsíra-olaj, valamint magas α-linolénsav-
tartalmú repce étolajakból állították össze. Ezáltal a különbözô növények olajának
elônyös tulajdonságai összeadódnak, így kifejezettebba szív és érrendszer védelme.
Gyártó: Bunge Rt., www.bunge.hu

Dr. Norvégia halolaj
Norvég natúrtermék, mely szigorú minôségi követelményeknek felel meg. Mélytengeri
halak olajából elôállított, nagy mennyiségû zsírsavat és E-vitamint tartalmazó készítmény. 
1 kapszula energiatartalma: 214 J (5 kcal). 192 mg fehérjét, 477 mg zsírt tartalmaz. Ebbôl
telített zsírsav: 38,2 mg. A telített zsírsavak megoszlása: egyszeresen telítetlen zsírsav:
95,4 mg, többszörösen telítetlen zsírsav: 343,4 mg (EPA: 160 mg, DHA: 105 mg, E vita-
min: 15 mg).
Kizárólagos forgalmazó: Haszonág Bt., www.omega3.hu
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A 7. Foodapest Nemzetközi élelmiszer, ital és élelmi-
szer-gépipari szakkiállítást 2004. november 23-26.
között rendezi a HUNGEXPO a Budapesti Vásár-
központban.
A Foodapest Közép-Kelet-Európa vezetô szakkiál-
lítása, a térség szakembereinek találkozási pontja,
olyan innovációs fórum, ahol – többek között – az

élelmiszergyártók mutatják be az újdonságaikat. A
kiállítással egyidôben fórumok, szakmai konferenciák
is zajlanak majd. A sajtó is kiemelt figyelemmel kíséri
a rendezvényt, 2002-ben 150 cikk és 30 tudósítás
jelent meg a Foodapestrôl, melyen egyesületünk is
képviselte a Szívbarát programot.
Ebben az évben az A pavilon 104/F standján az 5M
Marketing Tanácsadó Kft. egyedi tervezésû közösségi
pavilonjában, 20 négyzetméteren állít ki az Egészséges
Magyarországért Egyesület. Célunk a már védjegyet
szerzett termékek méltó bemutatása, a termékek kós-
toltatása. Emellett diétás tanácsadással, egészséges
táplálkozási útmutatással állunk az érdeklôdôk rendel-
kezésére. Nem titkolt vágyunk, hogy az élelmiszer-ter-
melôk és -forgalmazók figyelmét felhívjuk az
egészséges és biztonságos élelmiszerek, valamint a
védjegyek szerepére, és kedvet csináljunk új pályáza-
tok benyújtására, hogy minél több Szívbarát kritérium-
mal bíró élelmiszert találjanak a polcokon az
egészségtudatos fogyasztók.

Szeretettel várjuk a Szívbarát kiállításon 
az A pavilon 104/F standján!

Meghívó 2004. október

Foodapest 2004

16 SZÍVBARÁT HÍRADÓ

szívbarát3printre  10/19/04  8:04 PM  Page 14


