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1. Energiaszükséglet meghatározása és jellemzői 
 
A szervezetünk a szükséges energiához az egyes tápanyagok (pl. fehérjék, szénhidrátok és 
zsírok) feldolgozásával jut különféle anyagcsere-folyamatokon keresztül. Az energia 
mértékegysége a kilojoule (kJ), másképpen kilokalória (kcal) [1]. 

x 1 kcal = 4,2 kJ 
x 1 g zsír = 9,3kcal 
x 1 g szénhidrát és 1 g fehérje = 4,1kcal 

 
Az élelmiszerekkel és italokkal együtt bevitt energiamennyiség akkor optimális, ha annak 
felhasználására közel egyenlő mennyiségű munka és mozgás kapcsolódik, ezt hívjuk energia 
egyensúlynak. Ekkor teljes mértékben elégeti a bevitt tápanyagokat a szervezet, így nem 
változik a testtömegünk. Az alapanyag szükséglet pontos megállapításához ismernünk kell a 
fizikai tevékenységeinkhez felhasznált energia mennyiségét és az alapanyagcserénket. Fizikai 
aktivitás végzése során energialeadással járó tevékenységet folytatunk, ehhez a sportolás, a napi 
munka, a munkába való közlekedés és a házimunka is beletartozik [1]; [10]. A fizikai aktivitás 
piramisa bemutatja, hogy a fizikai aktivitás milyen módon és szinteken épül be az 
életmódunkba (1. ábra). 
 
 

 
1. ábra: A fizikai aktivitás piramisa 

Forrás: [2]; [10] 

 
Pozitív energiamérlegnek hívjuk, ha a szükségesnél többet eszünk és ahhoz nem járul kellő 
mennyiségű és minőségű testmozgás, akkor a szervezet az értékes tápanyagokat elkezdi 
elraktározni és a testtömeg emelkedik (túltáplálás) [1]. Negatív energiamérlegről beszélünk, ha 
többet mozgunk és ehhez képest kisebb az energia bevitelünk, akkor a szervezet elkezdi az 
elraktározott tápanyagokat felhasználni és a testtömeg elkezd csökkeni (alultáplálás) [1]. Az 
egészségkárosodás veszélye mindkét esetben fennáll, mivel az egyes táplálkozással összefüggő 
megbetegedések kialakulásának a kockázata növekszik [4]. 
 
A napi energiaszükséglet pontos meghatározásához vagy becsléséhez az egyéneknek ismerniük 
kell a pontos testtömegüket és testmagasságukat. Azonban az emberek általában a valóshoz 
képest alábecsülik a testtömegüket és nagyobbnak ítélik meg a magasságukat, így helytelenül 
ítélik meg a testtömegindexüket és a valós energiaszükségletüket egyaránt [4]. A felnőttek 
számára az ajánlott napi összes energia-bevitel az alábbiak szerint tevődik össze [1]: 

Élménykereső 
tevékenység

Stretching (tai chi, jóga)
Erősítés (izomformálás)

Aerob edzés (aerobik, kocogás, kerékpározás) 
Aktív sportolás (tenisz, squash, labdarúgás)

A fizikai aktivitás az életmódba épülve (gyaloglás, kirándulás, 
túrázás, aerob edzés, sportolás és kertimunka) 

Fizikai aktivitással csak mérsékelten járó 
élmény, kaland, vagy extrém 

tevékenység (golf, horgászat, billiárd, 
darts, rafting) 
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x 55% szénhidrát, 
x 10-15% fehérje, 
x kevesebb mint 30% zsírok. 

 
Egy főre jutó fehérje, zsír és szénhidrát fogyasztás alakulását az 1. táblázat mutatja, amelyben 
megfigyelhető, hogy a különféle tápanyagok esetében az elmúlt két évtizedre vetítve 
nagyságrendileg stagnálás állapítható meg. Kivételt képez ezalól a fehérje és zsír bevitel, amely 
mutatók az elmúlt 10 évben sajnálatos módon növekedtek [8]. 
 

1. táblázat: Egy főre jutó napi tápanyag fogyasztás 1996 és 2016 között 
 
Egy főre jutó napi 
tápanyag fogyasztás 1996 2006 2016 

Kilojoule 12 154 13 740 13 513 
fehérje (g) 84,4 104,6 103,1 
zsír (g) 133,0 148,3 148,0 
szénhidrát (g) 351,9 386,9 375,0 

Forrás: [8] 
 
A TÉT Platform Egyesület a 2016. évi Táplálkozási Ismeretek Kutatása során 1019 hazai lakost 
kérdezett meg reprezentatív módon a 15-69 éves korosztályból, amelynek során kiderült, hogy 
a magyarok jelentős része (48%-a) egyáltalán nem tudja, hogy naponta hány kilokalória 
energiára lenne szüksége. Nagyon sokan (57%) azzal sincsenek tisztában, hogy a naponta 
elfogyasztott táplálékkal mennyi energiát visznek be a szervezetükbe. Akik pedig tudták, azok 
is inkább alábecsülték ezeket az adatokat az ideális állapothoz képest [4]. 
Az ideális testtömeg kialakításához a tudatosan kialakított és megtervezett táplálkozáson túl 
napi legalább 30 perc valamilyen fajta testmozgás (pl. kerékpározás, futás, úszás) szükséges. 
Az egészségmegőrzés pedig leginkább a vegyes étrend kialakításán múlik, amelynek megfelelő 
arányban kell tartalmaznia az értékes tápanyagokat. Tehát mindent lehet fogyasztani, de csak 
mértékkel és változatosan. Becslések szerint heti 20-30 különböző fajta élelmiszer 
fogyasztásával lehet biztosítani az egészséget ténylegesen támogató változatos étrendet [16]. 
 
2. Testtömeg-menedzselés 
 
A testtömeg-menedzselés kialakítása során az élelmiszer-fogyasztás, az egészségi- és tápláltsági 
állapot milyensége, a fizikai aktivitás mértéke, illetve a testkép megítélése és a kommunikáció 
van befolyással [10]. 
Az egészség megőrzésében nélkülözhetetlen az ideális testtömeg elérése és annak megtartása. 
Ez azért is különösen fontos, hiszen a már kialakult túlsúlyos állapot megszüntetése és 
testtömeg csökkentése rengeteg plusz erőfeszítést igényel az egyén részéről. A testtömeg 
megtartásának kiemelkedő tényezője a mérsékelt energiafelvétel fenntartása és nem különféle 
makrotápanyagok fogyasztásának elhagyása [4]. 
Hazánkban a lakosok kétharmada túlsúlyos, amivel európai és globális szinten egyaránt az 
élmezőnyben tartózkodunk az elhízás tendenciái esetében. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy a 
magyar felnőtt lakosság négyötöde nem teljesíti az egészség fenntartásához különösen fontos 
napi testmozgást (pl. 10 000 lépés). A probléma feloldása csak akkor lehetséges, ha az egyének 
a táplálkozásuk kedvező irányú megváltoztatása mellett jelentősebb mértékben növelik a fizikai 
aktivitásukat [15]; [16]. 
A mai társadalmi viszonyok között nagyon lényeges az, hogy az egyének tisztában legyenek 
többek között a túlsúly-elhízás definícióival, a közvetlen és közvetett veszélyekkel, illetve a 
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különféle mérési módszerekkel és az egyes mérési eredmények könnyebb értelmezhetőségével. 
Ennek segítségével el tudják kerülni a kórosan túlsúlyos állapot bekövetkezését vagy javítani 
tudnak az állapotukon már meglévő túlsúly esetében. Ezekben a kérdésekben különösen fontos 
szerep hárul az alapellátásban dolgozó orvosokra, dietetikusokra és táplálkozási 
szakemberekre, hogy hatékonyan tudjanak releváns információkat szolgáltatni. Az előbb 
említett szakembereknek egyfajta tréner, vagy pedagógus szerepet kell betöltetniük és a tudás 
forrásaként pozícionálni magukat. Hiszen az orvosi ellátás új modelljében a beteg is aktív részt 
vállal a saját gyógyításában. A TÉT Platform Táplálkozási Ismeretek 2016. évi kutatásában 
felmérték a különféle önellenőrzési és önvizsgálati formákat. Ennek során a testsúly-
önellenőrzést is górcső alá vették. A lakosok 27%-a az elmúlt egy évben csupán egyszer mérte 
a testsúlyát, 26%-uk az elmúlt hónapban, míg további 15%-uk az elmúlt egy hétben végzett 
önellenőrzést. Mindenképpen pozitív tendenciaként hat, hogy a lakosok 21%-a naponta vagy 
néhány naponta végez testsúlyméréseket az otthonában. Kiderült, hogy a lakosság nagyobb 
része a túlsúlyos vagy elhízott kategóriába sorolható. Azonban többen tartották magukat sokkal 
túlsúlyosabbnak, mint amit a testtömeg index adataik alapján kellett volna. A kutatók szerint a 
túlsúlyosok általában tisztában vannak a problémáikkal, kivételt képeznek ezalól a fiatalabb 
férfiak. Ellenben az eredmények kimutatták, hogy a túlsúly leginkább az idősebbekre és a 
férfiakra jellemző [18]. 
 
2.1. Változás Transzteoretikus Modellje 
 
A Változás Transzteoretikus Modellje (2. ábra) kimondja, hogy az egészségesnek vélt állapot 
eléréséhez öt lépcsőn keresztül vezet az útja az egyénnek, aki az egyes szakaszok jellemzői 
alapján képes eldönteni, hogy melyik lépcsőfokon tart az életmód változás során [13]. 
 

 
 

2. ábra: A Viselkedésváltozás Transzteoretikus modellje 

Forrás: [13]; [19] 

 
Az egyes szakaszokra az alábbi jellemzők különíthetők el: 

x Bezárkózás: Teljesen érdektelenek az egészségük fejlesztését illetően és nincsenek 
tudatában az inaktivitásuk mértékével sem, így befolyásolásuk szinte lehetetlen. 

x Szemlélődés: Szeretnének változtatni és részletesen informálódnak ezzel kapcsolatban. 
Azonban amennyiben úgy döntenek, hogy a változtatás költségei túlzók, akkor könnyen 
lemondanak annak lehetőségéről. 

x Felkészülés: A változatás szándékán túl, ekkor már cselekvési tervvel is rendelkeznek 
az egyének. Szakemberek véleményét kérik ki és tudatosan terveznek. 

x Cselekvés: A tervezésen túl itt már konkrét lépéseket is tesznek a változtatás érdekében. 
Tehát az alapvető szokásoktól radikálisan eltérő magatartást kezdenek el folytatni.  

Bezárkózás Szemlélődés Felkészülés Cselekvés Fenntartás
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x Fenntartás: A visszaesés esélye minimalizálódik és a korábbiakban történt változások 
mindennapossá, illetve természetessé válnak az egyén számára. 

 
2.2. Fallon és Rozin Skála 
   
Stunkard és szerzőtársai [12] kifejlesztették a Fallon és Rozin Skálát, amelyben 9 női és férfi 
fekete-fehér testrajzot vázoltak fel. A testalakok lehetséges változatait pedig 1-9-ig terjedő 
skálán tüntették fel (3. ábra). A skálát kérdések egészítik ki, amelyek alapján választani kell az 
egyénnek a saját testrajzát megítélve, hogy melyiket tartja ideálisnak és visszataszítónak saját 
magára és a másik nem képviselőire nézve. Soós [10] a hazai lakosok körében végzett kutatásai 
során megállapította, hogy a férfiak a saját nemük esetében nagyobb testtömeggel rendelkező 
alakot tartják ideálisnak, a nők ennél alacsonyabb testtömegű alakot preferáltak a férfiak 
választásához képest. A női nem képviselői alábecsülik saját testtömegüket és a testkép 
választásnál a sajátjuknál alacsonyabb testtömegű változatot tartanak ideálisnak. A férfiak 
pedig a nők preferenciáinál nagyobb testtömegű női alakot választottak. 
 

 
 

3. ábra: Fallon és Rozin Skála 
Forrás: [12] 

 
3. Táplálkozási ajánlások 
 
A táplálkozási ajánlások összeállítását manapság már számos tudományos kutatás tényekkel 
támasztja alá, amelyek alapján szakemberek (dietetikusok, táplálkozás tudósok, személyi edzők 
stb.) alakítják ki az egyének számára személyre szabott táplálkozási útmutatókat. Ezeket az 
élelmiszerek tápanyag értéke és a javasolt beviteli mennyiség alapján tervezik meg. Azonban a 
hétköznapi fogyasztók számára nem feltétlenül és nem minden esetben érhetők el a 
szakemberek egyénre szabott ajánlásai, így a különféle táplálkozási irányelveket szükséges 
közérthető módon is az emberek tudtára adni. Az ajánlások grafikus megjelenítésére számos 
formát használtak már (pl. piramis, házikó, szivárvány), amelyek többségére a fizikai 
aktivitással kapcsolatos tevékenységek is elhelyezésre kerültek [16]. Ezekben többnyire az alábbi 
élelmiszerkategóriákat emelték ki [1]: 

x Egyszerű szénhidrátok és cukrok (csokoládék, sütemények, cukrok és félkész ételek): 
Fogyasztásuk különösen mértékletesen jöhet szóba. 

x Sovány tej, tejtermékek és húsfélék: A fehérjeszükséglet kielégítésére kell fogyasztani, 
azonban a zsír és szénhidráttartalom során is fontos táplálkozási összetevők. 

x Összetett szénhidrátok (búza, árpa, zab, rozs, burgonya, rizs, müzlik, gabona-pelyhek, 
őrlemény): Leginkább gabona eredetű összetett szénhidrátok tartoznak ide, amelyek 
növényi fehérjéket is tartalmazhatnak és rosttartalmuk is van. 
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x Gyümölcsök és zöldségek: Rostot és szénhidrátokat (gyümölcs-cukor) tartalmaznak. 
 
3.1. Okostányér koncepció 
 
A legújabb és a legtöbb hazai táplálkozási szakember által ajánlott táplálkozási ajánlás az 
OKOSTÁNYÉR®, amelyet 2016. évben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a 
Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága dolgozta ki. A 
táplálkozási útmutató legfőbb céljai [16]: 

x A lakosság széleskörű támogatása a helyes táplálkozásról. 
x Az energia-egyensúly elve alapján a lakosok segítése az egészséges testtömeg 

elérésében és annak fenntartásában a tudatos élelmiszer-választás és a fizikai aktivitás 
figyelembe vételével. 

x A táplálkozásba beépített élelmiszercsoportokon belül hangsúlyosan jelenjenek meg a 
tápanyagokban gazdag és értékes táplálkozás-élettani hatású élelmiszerek, pl. 
zöldségfélék, gyümölcsök, teljes értékű gabona, alacsony zsírtartalmú tejtermékek, 
sovány húsok, halak és olajos magvak. 

 
A táplálkozási útmutató legfontosabb kulcsüzeneteit a 4. ábra foglalja magában. 
 

 
 

4. ábra: Az OKOSTÁNYÉR® táplálkozási ajánlás kulcsüzenetei 
Forrás: [16] 

 
Az OKOSTÁNYÉR® összeállítása során a zöldségek, gyümölcsök, folyadékok, gabonafélék, 
illetve a húsok, halak, tojás, tej és tejtermékek helyes arányát mutatja be az 5. ábra. 
 

Az energia egyensúly 
megvalósítása a testtömeg-

kontroll érdekében.

A túlsúly és az elhízás 
megelőzése a táplálkozási 
szokások megváltoztatása, 
valamint a fizikai aktivitás 

növelése segítségével.

Az energiabevitel 
kontrollja a testtömeg-
karbantartás érdekében.

Az energia-egyensúly 
fenntartása a 

gyermekkortól kezdve az 
idős korig.
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5. ábra: OKOSTÁNYÉR® összeállítása 
Forrás: [16] 

 
A zöldségek esetében az ajánlás szerint minden nap a főétkezésekhez ajánlott enni piros, 
narancs és sötétzöld színű zöldségeket (pl. paradicsom, sárgarépa, brokkoli). Emellett ajánlott 
száraz hüvelyesek fogyasztása (pl. bab, lencse, csicseriborsó, szója) levesek, főzelékek, saláták 
és krémek részeként. A friss, gyorsfagyasztott és konzerv zöldségfélék egyaránt számításba 
vehetők. A konzerveknél a kevesebb sót tartalmazók jelentik a helyes választást. Burgonya 
fogyasztása minden második nap ajánlott.  
A gyümölcsök fogyasztását leginkább tízóraira és uzsonnára ajánlják salátaként vagy 
desszertként. A reggelinek szánt gabonafélékre vagy akár a palacsintába évszaktól függően 
lehet gyümölcsöket tenni. A friss gyümölcs fogyasztása az elsődleges, azonban szárított, 
fagyasztott vagy konzerv formában is ideális táplálkozási összetevők. Gyümölcslé fogyasztás 
esetében a 100%-os gyümölcstartalmú termékek választása az elsődleges. Továbbá ajánlott heti 
2-3 alkalommal kis maréknyi, sótlan olajos magvak fogyasztása pl. dió, mandula, mogyoró, 
tökmag és napraforgónap.  
Gabonafélék fogyasztása során ajánlott napi legalább egy alkalommal teljes értékű gabonából 
készült kenyeret, péksüteményt vagy köretet az étrendbe bevenni. A finomított gabonaféléket 
lehetőség szerint helyettesíteni kell teljes kiőrlésű termék változatokkal (pl. teljes kiőrlésű 
lisztből készült kenyerek, kiflik, zsemlék, tészták, kekszek, gabonapelyhek, barnarizs). A 
durumtészta is jó választás lehet. Ajánlott alaposan megvizsgálni az élelmiszerek címkéjét és 
azokat a termékeket választani, amelyeken a „teljes értékű” vagy „teljes kiőrlésű” kifejezések 
az első helyek egyikén állnak. 
Tej és tejtermékekből ajánlott napi szinten fogyasztani és a csökkentett zsírtartalmú termékeket 
választani, ugyanez igaz a sajtfélék fogyasztására is. Minden héten változatosan és minél inkább 
fehérjében gazdag élelmiszerekből kell kialakítani a napi étkezést, pl. sovány húsok vagy tojás 
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fogyasztásával. Heti rendszerességgel ajánlott a tengeri hal vagy busa, kecsege, pisztráng 
fogyasztása. Belsőség is heti egy alkalommal épüljön be a táplálkozásba. 
Folyadékok esetében szomjoltásra elsődlegesen az ivóvíz a legalkalmasabb. A folyadékbevitel 
színesítésére gyümölcs- és zöldségleveket, cukortartalmú teákat és üdítőitalokat, turmixokat, 
illetve tejes italokat (pl. tejeskávé, kakaó) alkalmanként, kis mennyiségben lehet fogyasztani. 
A helyes táplálkozás során kiemelt jelentőségű, hogy csökkentsük az elfogyasztott só, zsiradék 
és cukor mennyiségét. Vásárláskor érdemes összehasonlítani a lehetséges termékek só-, zsír-, 
és cukortartalmát és a legalacsonyabb értékekkel rendelkező élelmiszert betenni a kosárba. Az 
ételek ízesítésénél is törekedni kell a cukor és só minimalizálására. A sót lehet helyettesíteni 
friss vagy szárított zöldfűszerekkel. Heti kétszer édesség és desszert fogyasztható, de mértékkel. 
A magasabb zsírtartalmú élelmiszerekből (pl. torták, kekszek, zsíros sajtok, tejszínes 
jégkrémek) ritkán érdemes fogyasztani és semmiképpen sem napi szinten. Az ételek 
elkészítésénél ajánlatos növényi olajokat használni. A főzés során törekedni kell a zsírtakarékos 
elkészítési módokra pl. grillezés, párolás és habarás. Csupán alkalmanként ajánlott bő zsírban 
sült ételek fogyasztása [16]. 
A szakemberek által ajánlott fogyasztási adagok meghatározását az OKOSTÁNYÉR® 
összeállítása alapján a 2. táblázat tartalmazza. 
 

2. táblázat: Fogyasztási adagok meghatározása az OKOSTÁNYÉR® összeállítása 
alapján 

 
Zöldségek és 
gyümölcsök 

Legalább napi 4 adag, amiből minimum 1 adag friss vagy nyers legyen. A 
burgonya nem számítható be a napi 4 adagba. 
1 adag = 10 dkg friss, párolt vagy főtt idényjellegű zöldség vagy gyümölcs 
(pl. 1 közepes paprika, paradicsom, 1 közepes alma vagy narancs, 1 
kistányér saláta vagy 1 kis pohárnyi bogyós gyümölcs) 

Gabonafélék Legalább napi 3 adag, amiből minimum 1 adag teljes kiőrlésű legyen. 
1 adag = 1 db péksütemény (pl. kifli vagy zsemle) vagy 1 közepes szelet 
kenyér, kalács vagy 12 evőkanál (20 dkg) főtt tészta, rizs vagy 3 evőkanál 
gabonapehely, müzli. 

Húsok, halak, 
tojás, tej és 
tejtermékek 

Minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét! Napi fél liter tej vagy 
ennek megfelelő tejtermék elfogyasztása javasolt. 
1 adag = 2 dl tej/joghurt/kefir vagy 5 dkg túró vagy 3 dkg sajt vagy 1 
tenyérnyi szelet (10 dkg) hús vagy 1 szelet (15 dkg) hal vagy 3-4 szelet (5 
dkg) felvágott vagy 1 db tojás. 

Folyadékok Naponta 8 pohár folyadék fogyasztása javasolt, amiből 5 pohár ivóvíz 
legyen. 
1 pohár = 2-2,5 dl 

Forrás: [16] 
 
Fontos kiemelni azon élelmiszereket és tápanyagokat, amelyek fogyasztásánál különösen 
törekedni kell a mértékletességre (6. ábra) és azokat, amelyekből minél többet érdemes 
beépíteni a napi táplálkozásba (7. ábra) [16]. 
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6. ábra: A táplálkozás során mértékletesen fogyasztható élelmiszerek és tápanyagok 
ajánlása 

Forrás: [16] 
 

 
 

7. ábra: A táplálkozás során növelni kívánt élelmiszerek és tápanyagok fogyasztásának 
ajánlása 

Forrás: [16] 
 
  

Csökkenteni a nátrium és sóbevitelt.

Az energiabevitel csökkentése a zsírokból és hozzáadott cukrokból.

A napi energiabevitel 10%-át ne haladja meg a telítettzsírsav-bevitel.

Mértékletesen fogyasztható alkohol (nőknél napi 1, míg férfiaknál napi 2 
ital, ahol 1 ital 10 ml alkoholnak felel meg pl. 2 dl sör, 1 dl bor, 2 cl égetett 
szeszesital).

Zöldségfélék és gyümölcsök, főleg a piros, sárga és sötétzöld változatok.

A napi gabonamennyiségen belül legalább egy adag teljes értékű gabona 
legyen.

Zsírszegény tejtermékek fogyasztása.

Zsírszegény és teljes értékű fehérjeforrások fogyasztása pl. sovány 
húsok, szárnyasok, halak és tojás.

Omega-3 zsírsavakban gazdag hazai halfajták és tengeri halak rendszeres 
fogyasztása.

Növényi eredetű zsiradékok, olajak és margarinok használata állati eredetű 
zsiradékok helyett.
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4. Egészséges élelmiszer meghatározása és jellemzői 
 
Az egészséges élelmiszer egy köztudatban levő fogalom, ami tudományos értelemben mégis 
nehezen értelmezhető. A szakértők szerint egészségesnek minősül egy élelmiszer, ha életkortól 
és élettani állapottól függő szükségleteket figyelembe véve, az összetételéből adódóan 
kedvezően hat az egészségesnek tekinthető optimális állapot fenntartására. Azonban egy 
egészségesnek vélt élelmiszerből történő túlzott fogyasztás már kedvezőtlenül hathat az egyén 
egészségi állapotára. Tehát az élelmiszer milyenségén kívül nagyon fontos az abból fogyasztott 
mennyiség is. A gyógyszeripart követően az élelmiszeripar az egyik legerősebben szabályozott 
ágazat, azonban így is a fogyasztók sokszor bizonytalanságot éreznek az élelmiszer előállítás 
feltételei esetében [17]. 
A Táplálkozási Ismeretek Kutatás eredményei szerint a magyar felnőtt lakosság 42%-a úgy 
véli, hogy vannak egészségtelen élelmiszerek, míg 58%-uk az élelmiszerek többségét 
egészségesnek gondolja a megfelelően kiegyensúlyozott táplálkozás mellett [17].  
Az egészséges élelmiszerek legfontosabb jellemzőit a 3. táblázat mutatja be. Ebben a 
megközelítésben az előző kutatásban résztvevők azon válaszai láthatók, akik úgy vélik, hogy 
vannak egészségtelen élelmiszerfajták. A válaszadók döntő többsége az egészséges élelmiszert 
leginkább a mesterséges összetevőktől való mentességgel azonosítja (47%). Ezen kívül 
érdekesség, hogy egy élelmiszer friss jellege is párhuzamba vonható a válaszadók kb. harmada 
szerint (28%) az egészségességgel.  
 
3. táblázat: Az egészséges élelmiszer jellemzői, azok válaszai alapján, akik úgy vélik, hogy 

vannak egészségtelen élelmiszerek (N=402) 
 
Egészséges élelmiszer jellemzők % 
Mesterséges összetevőktől mentes (pl. adalékanyagok, színezékek, 
tartósítószer) 47 

Friss 28 
Alacsony cukortartalom 15 
Természetes hozzávalókból készül 13 
Zsírszegény 13 
Hagyományos gazdálkodásból valók (pl. nincs permetezve) 12 
Alacsony szénhidráttartalom 12 
Vitamindús 7 
Nem tartalmaz sókat (alacsony sótartalom) 5 
Drágák 3 

Forrás: [17] 
 
Az élelmiszereket az egészségre kedvező hatásuk alapján megállapítható, hogy a zöldségek és 
gyümölcsök, a halfélék és a baromfihús, illetve a teljes kiörlésű lisztből készült termékek 
egészségesnek vélt kategóriába sorolhatók, míg a chips és egyéb rágcsálnivalók, a keksz, a 
nápolyi, különféle konzervek és a fehérlisztből készült ételek, illetve a félkész és készételek az 
egészségre inkább ártalmas élelmiszerek közé tartoznak. Az italok esetében a 100%-os 
gyümölcslé és a szénsavmentes ásványvíz tartoznak az egészségre kedvezően ható 
termékkategóriák közé. Egészségtelennek pedig a töményitalok és az energiaitalok számítanak 
[17]. 
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A 4. táblázatban németországi kutatások alapján összeállításra került, hogy melyek minősülnek 
az előző bemutatáson kívül a leginkább egészségesebb élelmiszereknek. 
 

4. táblázat: Legegészségesebbnek vélt élelmiszerek 
 

Élelmiszer 
típus Rövid leírás 

Tojás A tyúktojás koleszterint, alapvető zsírsavakat, lecitint, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmaz. 

Tej Tejfehérjét, tejzsírt, tejcukrot, vizet és sok vitamint, nyomelemet, illetve 
ásványi anyagot tartalmaz. Továbbá segít megvédeni a csontozatunk és 
elkerülni a csontritkulást, mivel nagy mennyiségben tartalmaz kalciumot. 

Tengeri lazac Kedvező omega-3 zsírsavja jó hatással van a szív-érrendszer működésre, 
serkenti az agyműködést. A jódtartalma pozitív hatással van a 
pajzsmirigyműködésre. A D-vitamin tartalma pedig erősíti a 
csontszerkezetet. 

Csipkebogyó Összetevői segítik a vérképzést, jó hatással vannak a vesére és fokozzák 
a vizelet kiválasztást, illetve kedvező hatással vannak a megfázással 
szemben. 

Szója Gazdag rákellenes hatóanyagokban és véd a reuma és cukorbetegség 
ellen. Nagy mennyiségben tartalmaz fehérjét. 

Brokkoli Nagyon sok vitamint (C-, E-, A-vitamin), ásványi anyagot tartalmaz, 
amelyek erősítik az immunrendszert és megelőzik a csontritkulást.  

Sovány 
marhahús 

Kedvező hatással van a bélműködésre és véd a cukorbetegség kialakulása 
ellen, illetve serkenti az állóképességet. A szövetek növekedésében és 
újjáépítésében fontos cinket és hisztidint nagy mennyiségben tartalmaz. 

Spenót Folsav és vas tartalmával várandós és szoptató nőknek különösen ajánlott, 
illetve a férfiak számára is fontos lehet az egészséges hímivarsejtek 
termelésében. 

Zöld- és fekete 
tea 

A fekete tea fluoridtartalmának köszönhetően csökkenthető a 
fogszuvasodás és erősíti a fogzománcot. A zöld teának immunrendszer 
erősítő hatása van a nagy mennyiségű aminosav tartalmának 
köszönhetően. 

Sörélesztő Sok ásványi anyagot és vitamint tartalmaz. A béta-glükán segítségével 
fitten tartja az immunrendszert.  

Forrás: [17] 

Megjegyzés: Dr. Jóna Angelika szakorvos lektorálása alapján saját szerkesztés 
 
A 8. ábrában a TÉT Platform Egyesület 2016. évi kutatása alapján összeállított 10 legfontosabb 
hívószó látható, amelyek a különféle élelmiszerek csomagolásán megjelenve egyértelműen 
utalnak, azok egészséges táplálkozásba beilleszthető jellegükre. A hívószavakból jól látszik, 
hogy a valamilyen összetevők által „mentes” szavak többségben jelennek meg, így 
egyértelműen ezek tekinthetők a csomagolásokon leginkább feltűnő és fontos jelöléseknek. 
Ezen kívül a természetes összetevőkre, rostgazdag alkotóelemekre és teljes kiőrlésű jellegre 
vonatkozóan is számos hívószó megléte számít lényegesnek. Továbbá megjelennek a magyar 
termékre utaló szavak is, ami azt sejteti, hogy a hazai feldolgozású és gyártású termékek 
párhuzamba hozhatók az egészséges élelmiszer jelleggel [17]. 
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8. ábra: Az egészségesnek vélt élelmiszerekre utaló 10 legfontosabb hívószó a termékek 
csomagolásán, N=1019 

Forrás: [17] 
 
5. Élelmiszerekről történő tájékozódás 
 
Az egyéneknek az egészségük megőrzéséhez megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert 
kell elfogyasztaniuk. Ehhez pedig a szakembereknek minél szélesebb körű és pontosabb 
tájékoztatást kell adniuk. Két alapvető feladat különíthető el a tájékoztatás szabályozását 
illetően. Elsődlegesen biztosítani kell a fogyasztó számára az összes olyan alapvető 
élelmiszerrel kapcsolatos információt, amely alapján el tudja dönteni, hogy az egészségének és 
gazdasági érdekeinek melyik a leginkább megfelelő termék választás. Továbbá lényeges, hogy 
a fogyasztók és a tisztességes élelmiszer-vállalkozások számára védelmet nyújtsanak a 
megtévesztő jelölésekkel szemben [14]. 
Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete foglalja magába az unió 
tagországaira vonatkozó legfontosabb tájékoztatási szabályokat az élelmiszerekre vonatkozóan, 
amelyek az EU területén kerülnek forgalomba. Az előző rendelet egyes pontjai alapvetően a 
csomagolt élelmiszerekre vonatkoznak, illetve érvényesek az élelmiszerek címkéje mellett az 
összes kommunikációs eszközre egyaránt. Az előrecsomagolt élelmiszereken feltüntetendő 
kötelező adatok és az allergiát vagy intoleranciát okozó összetevők felsorolása az 5. táblázatban 
látható [14]. 
 
  

Tartósítószer-
mentes
(74%)

Rostokban 
gazdag 
(73%)

Teljes kiőrlésű
(67%)

E-szám mentes
(63%)

Kizárólag 
természetes 

összetevőkből 
(59%)

Színezőanya-
goktól mentes 

(58%)

Nem tartalmaz 
génmódosított 

összetevőt 
(58%)

Hozzáadott 
cukor nélkül

(52%)

Magyar termék
(51%)

Kiváló magyar 
élelmiszer 

(51%)



14 
 

5. táblázat: Az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő információk és az 
allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok 

 
Kötelező információk Allergiát és intoleranciát okozó anyagok 

Élelmiszer neve Glutént tartalmazó gabonák 
Különleges tárolási, felhasználási feltételek Rákfélék 
Összetevők felsorolás Tojás 
Felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe Hal 
Allergiát vagy intoleranciát tartalmazó 
összetevők 

Földimogyoró 

Származási hely Szójabab 
Összetevők vagy összetevőcsoportok 
mennyisége 

Tej és tejtermékek 
Diófélék 

Felhasználási útmutató Zeller 
Nettó mennyiség Mustár 
Alkoholtartalom 1,2% felett Szezámmag 
Minőségmegőrzési idő vagy 
fogyaszthatósági idő 

Kén-dioxid 
Csillagfürt 

Tápértékjelölés Puhatestűek 
Forrás: [14] 
 
Az élelmiszerekre vonatkozó állításoknak tudományos bizonyítékon kell alapulniuk és az 
átlagfogyasztó számára egyértelmű módon kell megfogalmazásra kerülniük. Továbbá lényeges, 
hogy a különféle ajánlott mennyiséget a fogyasztásra és a készételre vonatkoztatva kell 
megfogalmazni. Két csoportját különböztetjük meg [14]: 

x Különösen fontosak a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások (pl. zsírszegény, 
hozzáadott cukrot nem tartalmaz), amelyek listája az előzőek során említett rendelet 
mellékletében találhatók.  

x Az egészségre vonatkozó állítások további két alcsoportba sorolhatók: 
o Funkcionális állításokhoz tartoznak a növekedéssel, a fejlődéssel és a szervezet 

működésével kapcsolatos állítások pl. a kalcium nélkülözhetetlen a csontozat és 
a fogazat egészséges fejlődéséhez. 

o Betegségek kockázatának csökkentésével és a gyermekek egészségével és 
fejlődésével kapcsolatos állítások. 
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Az előrecsomagolt élelmiszereken a tápértékeket 2016. december 13. óta kötelezően fel kell 
tüntetni a csomagoláson a korábban ismertetett rendelet szabályozása alapján (6. táblázat). 
 

6. táblázat: Tápértékjelölés kötelező és önkéntes elemei 
 

Tápérték 
Kötelező vagy 

önkéntes jelölési 
elem 

Energia (kJ/kcal) kötelező 
Zsír (g), amelyből kötelező 

- telített zsírsavak (g) kötelező 
- egyszeresen telített zsírsavak (g) önkéntes 
- többszörösen telített zsírsavak (g) önkéntes 

Szénhidrát, amelyből kötelező 
- cukrok (g) kötelező 
- poliolok (g) önkéntes 
- keményítő (g) önkéntes 

Rost önkéntes 
Fehérje kötelező 
Só kötelező 
Vitaminok és ásványi anyagok (1169/2011/EU rendelet XIII. melléklet 
A. részének 1. pontjában megadott egységek) 

önkéntes 

Forrás: [14] 
 
A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásnál a vásárlást megelőzően kell a 
fogyasztók számára elérhetővé tenni számos lényeges információt, amelyet a 36/2014. (XII. 
17.) FM rendeletben találhatók meg [14]. 
 
A TÉT Platform által 2016. évben lebonyolított Táplálkozási Ismeretek Kutatás során 
Szegedyné-Fricz [14] az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett információk hatását vizsgálta. 
Kiderült, hogy a magyar lakosok 37%-a gyakran, míg 24%-uk mindig elolvassa az 
élelmiszereken található jelöléseket. A válaszadók csupán 8%-a hagyja teljesen figyelmen kívül 
az élelmiszerek címkéit. A tápértékadatok vizsgálatánál a kutatók megállapították, hogy a hazai 
lakosok kb. 40%-a egyáltalán nem tudja értelmezni ezeket az adatokat és csupán 12%-uk 
gondolja úgy, hogy állandó jelleggel figyelembe veszi ezeket. A kutatás eredményei alapján 
kijelenthető, hogy a fogyasztók 96%-a elegendőnek tartja az élelmiszereken feltüntetett 
információk mennyiségét. A kötelező jelölési elemeknél pedig a termékek összetevői (51%) és 
a minőség-megőrzési idő (41%) bizonyult a legnépszerűbbnek. A nem csomagolt 
élelmiszereknél a fogyasztók kb. fele igényli, hogy valamilyen információhoz hozzájuthasson 
a termékkel kapcsolatban és hasonló jelölési elemeket preferálnak, mint az előbb bemutatott 
csomagolt élelmiszereknél. Azonban a válaszadók jelentős része (61%-a) nem keres semmilyen 
információt a nem csomagolt élelmiszerekkel kapcsolatban [14]. 
 
5.1. A közösségi média hatása az egészséges élelmiszerekről való tájékozódás esetében 
 
Az egészséges élelmiszerekről való tájékozódás különösen sokrétű és ennek során rengeteg 
információforrást tud igénybe venni a fogyasztó. A személyes tapasztalatok megosztása, 
baráttól, ismerőstől vagy rokontól hallott információk az internet elterjedését megelőző és az 
azt követő időszakban is az egyik legfontosabb és leginkább hitelesnek tekinthető forrás volt. 
Manapság a közösségi média térnyerésének köszönhetően virtuális közösségek osztják meg 
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egymással a tapasztalataikat és igyekeznek hiteles információkat átadni az egészségesebb 
táplálkozást preferáló egyének számára [3]; [9]. 
A EUROSTAT [5] adatgyűjtése alapján kiderül, hogy a hazai aktív internetezők 53%-a keres az 
interneten az egészséggel kapcsolatos információt. Azonban hozzá kell tenni, hogy ebben a 
hatalmas információs dömpingben a felszínesnek vélt információk aránya is egyre nagyobb. Ez 
pedig azt eredményezi, hogy a hasznos és hiteles információt kereső egyének nehezen tudnak 
kiigazodni, hogy mely virtuális csoportoknak, vagy felhasználóknak higgyenek. Sokatmondó 
az a kijelentés is, amelyet a GFK [7] fogalmazott meg: „Az egészséges életmód olyan mint a 
foci, mindenki ért hozzá és meg is osztja a véleményét.” Tehát az egyéneknek valamilyen 
módon el kell tudnia döntenie, hogy kinek hihetnek.  
A közösségi média egyik legfőbb információforrásai manapság az úgynevezett influencerek 
(véleményvezérek). Ezen felhasználók tekinthetők a modern kori bloggereknek, akik többsége 
rövid videós és képes bejegyzések (vblogger) segítségével jelenik meg különféle tartalmakkal 
a közösségi oldalakon (pl. Youtube, Facebook, Instagram). Az influencerek többsége hobbiként 
kezdte a tevékenységét majd az egyre nagyobb népszerűségnek köszönhetően alakították 
hivatásszerűvé a tevékenységeiket. Egy 2018. évi netnográfiai kutatás során felmértük, hogy az 
előzőek során bemutatott influencereknek milyen hatása van az egészséges életmóddal 
kapcsolatos információk megosztása során [6]. A vizsgálatainkat két megközelítésből lehet 
különválasztani. A szakértői oldal figyelembevételével dietetikusok és táplálkozási tanácsadók 
influencerként való megjelenése vehető számításba. A nem szakértői oldalnál pedig a 
hétköznapi fogyasztók véleménye a mérvadó, akik valamilyen módon képviselnek egy-egy 
egészségtudatos életmódot. Kutatásaink utóbbi csoport tagjait vette figyelembe és a 
megfigyelésünket követően több érdekes dolog is kiderült a vizsgált célközönséggel 
kapcsolatban.  
A Facebookon történő megfigyelés során az „egészséges táplálkozás” keresőkifejezést vettük 
górcső alá és megvizsgáltuk, hogy milyen népszerű oldalalak és csoportok jelennek meg. Az 
oldalak esetében megszabtuk, hogy több mint 1000 követővel rendelkező csak aktív státuszú 
és nem üzletszerű tevékenységet folytató oldalakat elemeztünk. A vizsgálunk során három 
kiemelkedő követőtáborral rendelkező oldalt találtunk (Egészségkalauz, Táplálkozás, 
Testedzés Imolával és Vitálmenü – Egészséges receptek). A 7. táblázatban a keresésünk során 
a 10 legtöbb követővel rendelkező oldalt mutatjuk be [6]. 

 
7. táblázat: „Egészséges táplálkozás” kulcsszóra kapott Facebook oldal találatok, TOP10 

 

Facebook oldal Követők száma 
(fő) 

Egészségkalauz 84 534 
Táplálkozás, Testedzés Imolával 34 000 
Vitálmenü – Egészséges receptek 33 000 
Paleolit táplálkozás 17 594 
Terítéken az egészség 14 216 
Egészséges receptek gyűjteménye 10 957 
Mozdulj Anyu – táplálkozás, diéta, edzés, motiváció 7 474 
Testtudatos Táplálkozás 5 787 
Férfi Egészségőr 5 633 
Harmónia Egészség – és Mozgásstúdió 2 550 

Forrás: [6] 
Megjegyzés: A kutatásra 2018. szeptemberében került sor és az „egészséges táplálkozás” 
keresőkifejezésen kívül az „egészséges étkezés”, az „egészséges életmód”, a „tudatos 
táplálkozás” kifejezések is fel lettek dolgozva. 
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A Facebook oldalak vizsgálatát követően a különféle aktív Facebook csoportokat is górcső alá 
vettük, ahol a keresési feltételünk az aktív státuszon kívül tartalmazta, hogy több mint 100 
taggal rendelkező csoportok kerültek be a vizsgálati körbe (8. táblázat). 
 

8. táblázat: „Egészséges táplálkozás” kulcsszóra kapott Facebook csoportok 
 

Facebook csoport Csoport 
jellege 

Tagok száma 
(fő) 

Friss 
bejegyzések 
száma (db) a 
legutóbbi 30 

napra 
lebontva 

Egészséges táplálkozás fórum zárt 3 600 42 
Egészséges táplálkozás, fogyókúra, 
testmozgás klub 

zárt 3 400 6 

Receptek, egészséges táplálkozás nyílt 450 11 
Egészséges táplálkozás – edzés tervek – 
fitt diétás receptek 

zárt 307 12 

Egészséges táplálkozás és életmód nyílt 276 4 
Egészséges táplálkozás mindenkinek!!! zárt 240 15 
Egészséges táplálkozás és szépségápolás 
Kírával 

nyílt 107 6 

Forrás: [6] 
Megjegyzés: A kutatásra 2018. szeptemberében került sor és az „egészséges táplálkozás” 
keresőkifejezésen kívül az „egészséges étkezés”, az „egészséges életmód”, a „tudatos 
táplálkozás” kifejezések is fel lettek dolgozva. 
 
A Facebook-os elemzésünk mellett érdemes kiemelni a Youtube közösségi oldalon végzett 
vizsgálatainkat is, ahol azokat az influencerek vizsgáltuk, akik az egészséges élelmiszer és 
táplálkozás témában hoznak létre tartalmakat. A felmérésünk során különféle kategóriákat 
tudtunk megkülönböztetni, amelyek a következők voltak (minden kategóriában a három 
legtöbb feliratkozóval rendelkező Youtube szereplőt vesszük górcső alá a 9. táblázatban). 
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9. táblázat: Youtube influencerek az egészséges élelmiszer és táplálkozás témában 
 

Kategória Feliratkozó 
(fő) 

Videók 
(db) Kategória Feliratkozó 

(fő) 
Videók 

(db) 
BEAUTY FITNESZ 
Viszkok Fruzsi 338 581 482 Janos Orosz 

Fitness 36 375 74 

FollowAnna 247 955 301 Gökler Kriszti 20 417 191 
Lina és Panni 118 466 357 Béres Alexandra 13 590 110 
NÖVÉNYI ALAPÚ TÁPLÁLKOZÁS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 
Székely Vegán 20 887 2 399 SütikBirodalma-

Szandi 31 734 123 

Boldogság 
növényi alapokon   6 522 113 Eszter Gottschall 28 118 151 

Vegan_Kriszti 
  1 343 86 

Éhezésmentes 
Karcsúság 
Szafival 

11 624 58 

Forrás: [6] 
Megjegyzés: A kutatásra 2018. szeptemberében került sor és adatbázisként az 
influencerkereso.hu szolgált 
 
A TÉT Platform által 2016. évben lebonyolított Táplálkozási Ismeretek Kutatás során Bauer [3] 
a közösségi média hatását vizsgálta az egészségtudatosságra, valamint a társadalom ezzel 
kapcsolatos tájékozottságára vonatkozóan. Megállapítható, hogy a közösségi médiában nem 
egységesek és letisztultak a vélemények az élelmiszerek és ételek „egészségességét” és 
biztonsági jellemzőit illetően. Tehát nem jelenik meg konkrét és egységes egészségkép, ezért a 
felhasználók egyszerre találkoznak információdömpinggel, illetve információhiánnyal. A 
fogyasztók egymást igyekeznek meggyőzni az egészség táplálkozás helyes kialakításában, 
úgynevezett „egészségestáplálkozás-elméleteket” alakítanak ki. Egyre hangsúlyosabbá válik a 
„szubjektív egészség”, amely szerint a felhasználók saját maguk egyéni jellemzői alapján 
igyekeznek összeállítani a számukra ideális táplálkozást. Azonban ennek köszönhetően 
többnyire emocionális döntést hoznak és kevésbé a racionális, ám hiteles és szakértők általi 
tanácsokat preferálják. Az információszerzés során Bauer [3] az alábbi kiemelkedő 
információforrásokat differenciálta a közösségi média tekintetében: 

x Szakemberek: A felhasználók a keresett információk esetében kevésbé preferálják a 
dietetikusok, orvosok szakértelmét, ami alapvetően kétségtelen számukra, azonban a 
közösségi média felületeken így sem tőlük várják el a számukra hasznos információkat. 
Abban az esetben fordulnak hozzájuk, ha már komolyabb egészségi problémát 
érzékelnek és feltétlenül át kell alakítaniuk a táplálkozásukat. 

x „Peer-to-peer”: Ekkor a felhasználók közötti információáramlás kerül előtérbe. 
Tematikus közösségek osztják meg egymással az információkat, ahol az anonimitás 
biztosítása az egyik alapfeltétel. Ennek köszönhetően pedig a felhasználók különösebb 
szégyenérzet nélkül fejthetik ki véleményeiket. 

x Influencerek: 
o Celebek vagy guruk: Az idetartozó egyének rendkívül népszerűek, azonban 

megosztó személyiségek (pl. Béres Alexandra, Schobert Norbert). Az online 
közösségekben általában különösen szélsőséges a megítélésük. 

o Gasztrobloggerek: A felhasználók előszeretettel követik ezeket a főleg videó 
blogokat, így folyamatosan új recepteket és inspirációt tudnak szerezni. Ezek az 
információforrások kevésbé tekinthetők ellentmondásosnak, mint a celebek. 
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