Az elmúlt harminc-negyven évben hatalmas változás állt be az élelmiszerekhez, a táplálkozáshoz fûzôdô viszonyunkban.
Sokkal többféle élelmiszer áll rendelkezésünkre, megváltoztak a vásárlási és étkezési szokásaink, megváltozott az életmódunk, órákat töltünk különféle képernyôk elôtt, zúdul ránk az információ. Az élelmiszeripar elôtt álló kihívások és az
egészséges táplálkozás kapcsolata is változik.

Változik a világ,
vele változik az életmódunk
Sok szempontból tudatosabbak, körültekintôbbek lettünk. A felmérések mégis világszerte azt mutatják, hogy
még a tudatos, az egészséges életmód megvalósítását célul kitûzô fogyasztók sincsenek tisztában az élelmiszerek
elôállításának módjával, az ezt a témát övezô mendemondák, városi legendák valós hátterével és még ôk sem fordítanak pár másodpercnél többet arra, hogy a heti bevásárlás során az élelmiszerek feliratait böngészve válasszák ki a
számukra leginkább megfelelô terméket.
Az élelmiszer ugyanakkor talán az egyetlen olyan árucikk,
amelynek kivétel nélkül mindannyian fogyasztói vagyunk. Néhány évtizeddel ezelôtt az emberiség jelentôs részének még a
napi elfoglaltságát jelentette a saját élelmiszer-szükséglet elôállítása. A szezonalitás tisztelete, a biztonságos tartósítási eljárások ismerete és alkalmazása a társadalmi hagyomány részét képezték, és családon belül is generációról generációra
öröklôdtek. Ezt a közvetlen kapcsolatot azonban elvesztettük,
nemcsak a városban, de a vidéken lakók legnagyobb része is.
A hatvanas, hetvenes években örültünk, hogy az egyenjogúságukat épphogy kiharcolt háziasszonyok válláról a félkész és
készételek leveszik a napi fôzés terheinek jelentôs részét,
hogy a pasztôrözött tejet nem kell forralni és mégsem leszünk
tébécések, hogy hétvégenként a telken egy rezsóval is percek
alatt lakomát varázsolhatunk az asztalra konzervekbôl. Örültünk és gyorsan megszoktuk, hogy elegendô hetente egyszer
elmenni bevásárolni, mert az élelmiszerek egyre tovább eltarthatóak. Nem mellékes az sem, hogy az élelmiszeripar fejlôdésének köszönhetôen az elmúlt három-négy évtizedben felnövekvô generációk már jobbára nem is ismerik az akár életveszélyes ételmérgezés fogalmát.
A kereslet tehát létrehozta a modern élelmiszeripart és technológiákat, az emberiség jelentôs része pedig „elkényelmesedett”, a vetemény kapálása helyett jobb esetben sportol, roszszabb esetben képernyôk elôtt ülve nassol. A modern életmód
kényelme és racionalitása tehát felülírta az évezredes gyakorlatot, az élelmiszeripar pedig bizalmi üzletággá nôtte ki magát.
Az átlagos vásárló nem járt még élelmiszeripari üzemben,
nem tudja, hogyan készül az asztalára kerülô termék. Ebbe tudatosan persze bele sem gondol, hiszen nem szoronghat
ezen nap mint nap többször, ahányszor csak az asztalhoz ül.
Nem tehet mást, bíznia kell abban, hogy az adott termékkel
minden rendben van. Ez a fajta tudatalatti kiszolgáltatottság és
az ismeretek hiánya viszont elôbb-utóbb kitermeli a maga kételyeit, félelmeit és összeesküvés-elméleteit…
A modern élelmiszeripar elôtt álló kihívások
Napjainkban az élelmiszeripar sok irányból érzékeli ezt a bizalmatlanságot. A felelôsen gondolkodó, a vásárlók hûségét
hosszú távra megtartani kívánó vállalatok persze igyekeznek
megfelelni az igényeknek és megválaszolni a fogyasztókban
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felmerülô kérdéseket. Ez egyáltalán nem könnyû, viszont lassú és költséges feladat. Ráadásul az élelmiszeriparral szemben az elmúlt évtizedben alapvetôen megváltoztak és növekedtek a fogyasztói, politikai, gazdasági, környezetvédelmi elvárások. Könnyen belátható, hogy sok esetben ezeket egyszerre képtelenség teljesíteni. Legyen az élelmiszer: „egészséges”, ugyanakkor finom, biztonságos és eltartható, legyen kényelmes a fogyasztása és az elkészítése, de a fenntarthatósági szempontokat is vegye figyelembe. Legyen jövedelmezôen
elôállítható, de etikus, járuljon hozzá az ország GDP-jéhez az
exporton keresztül, de ôrizze a lokális értékeket, legyen biztonságos, standardizálható, könnyen és elérhetô áron, nagy választékban hozzáférhetô, ugyanakkor rövidüljön az ellátási
lánc; ne legyen benne sem cukor, sem édesítôszer, ne legyen
magas a sótartalma, de ne legyen benne tartósítószer és
egyéb „megkérdôjelezhetô” összetevô sem; ne legyen benne
koleszterin, de „gépzsír” sem, ne járuljon hozzá az esôerdôk
kiirtásához, de a karbonlábnyoma se legyen nagy; ne legyen
nagyon becsomagolva, de álljon el.
A fogyasztói elvárások mellett az élelmiszer-elôállítás
mára a világon az egyik legerôsebben szabályozott területté vált: a világkereskedelem alapját szabványok adják,
ezekhez képest is szigorúnak számít az EU élelmiszerjoga,
mely az uniós joganyagon belül is nagyon jelentôs részt
képvisel. Míg korábban az élelmiszer-elôállítás szabályozása alapvetôen szûken vett szakmai kérdés volt, napjainkban már globális, ún. nem kormányzati szervek (pl. WHO)
és nagy befolyással rendelkezô fogyasztói szervezetek vannak jelentôs hatással akár például az EU jogalkotási folyamataira, témaválasztására is. Szinte kézben tarthatatlan
mennyiségû színtéren kell egy idôben jelen lenni ahhoz,
hogy az ágazat képviselôi az ipar érdekeit, vagyis a megvalósítható szabályozás kialakítását képviselni tudják.
A hazai népesség rossz egészségügyi mutatói és a nem
fertôzô betegségek elôfordulási gyakorisága az egészségügyi kormányzatot is az élelmiszeriparral szembeni komoly
elvárások megfogalmazására, sôt, különadó bevezetésére
sarkallta. Ugyanakkor az egészséges életmód kialakításának mikéntjére vonatkozó fogyasztói edukációt a mai napig
nem valósították meg.
Jelentôs akadályát jelenti a táplálkozástudományi szempontokat is figyelembe vevô termékfejlesztéseknek, hogy
ezen termékek iránt nincs megfelelô kereslet: a magyar fogyasztó alapvetôen nagyon árérzékeny, a tudatos réteg
aránya kicsi (bár lassan növekszik). Emellett konzervatív ízlésû,
az újdonságokra nem nyitott, sôt, gyanakvó a változásokkal
szemben, az egészséges táplálkozásról pedig vajmi kevés fogalma van. A táplálkozási vizsgálatok rendre azt mutatják,
hogy szinte az összes tápanyag bevitelével baj van: amibôl
többet kéne enni, abból keveset eszünk (zöldség, gyümölcs,

rost, vitaminok), amibôl kevesebbet, abból sokat (zsír, só). A
cukorfogyasztással állunk egyedül elég jól az európai átlaghoz
képest. A hazai termékeket keressük, de a kasszánál csak akkor vagyunk hajlandóak fizetni érte, ha legalább olyan jó és
nem kerül többe, mint az import megfelelôje.
Mindezt tovább nehezíti az a tény, hogy az élelmiszer-elôállításra vonatkozó, hivatalos hazai politikai álláspont két
alapelvet hirdet. Egyrészt minden jó, ami „helyi”, „termelôi”,
„hagyományos” és minden rossz, ami „ipari”, „mû”, „külföldi”. Másrészt a kistermelôk által elôállított élelmiszerek olcsóbbak, biztonságosabbak, jobbak, és képesek egy ország ellátása mellett az exportot is biztosítani, mert „világszinten kiemelkedô minôségûek”. Sajnos, ezen állításokat tények szinte semmilyen szempontból nem támasztják alá. A
hazai élelmiszeripar ugyanis komoly regionális versenyképességi problémákkal küzd, a beruházások terén évtizedes
lemaradásban vagyunk. A világszinten nagyon magasnak
számító magyar élelmiszeráfa — és ezzel összefüggésben a
feketegazdaság — fojtogató hatással van az ágazatra, csakúgy, mint a cégeket közvetlenül és közvetve sújtó különadók
és a súlyos munkaerôhiány. A gyenge eredményesség pedig az innovációs lehetôségeket és hajlandóságot, így a kihívásokhoz való alkalmazkodóképességet is gyengíti.
Az élelmiszeripar és az egészséges életmód
Az ágazattal szemben manapság leggyakrabban megfogalmazott kívánalom kétségtelenül az „egészséges élelmiszerek” elôállítása. A dolgot persze önmagában az is bonyolítja,
hogy a fogalom alatt itthon mást értenek az egyes kormányzati
szervek. A közétkeztetésre vonatkozó jogszabály kidolgozási
folyamata szemléletes példáját adja ennek az ellentmondásos
helyzetnek: az egyik tárca szerint csak a zsíros tej egészséges,
a másik szerint viszont a gyermekek jelentôs hányada kizárólag alacsony zsírtartalmú tejet fogyasszon. És hasonló vita zajlott a vaj és a margarin „egészségessége” kapcsán is.
Ha valóban a probléma megoldását keressük, akkor
célszerû a fogyasztói társadalomnak abból a sajátosságából
kiindulni, hogy a fejlett országokban élô átlagos ember a szervezetének valós igényeit meghaladó mennyiségû élelmiszert
fogyaszt el és ugyanakkor a szükségesnél jóval kevesebbet
mozog. Legtöbbünk számára az egészséges, aktív életmód
mibenléte nehezen meghatározható, leginkább kívánatos cél
marad, ráadásul a megvalósításhoz a tudás és az anyagiak
mellett sok esetben hiányzik belôlünk az akaraterô és a kitartás is. Az átlagos vásárló a címkék böngészésével csak nagyon kevés idôt tölt el a boltban, pedig ma már a feliratok olvashatatlanságával sem lehet gond, ugyanis jogszabály írja
elô az alkalmazható legkisebb betûméretet is.
Persze sokszor esik szó a lakosság egészségi állapotáról
mind a közbeszédben, mind baráti társaságokban, de csak ritkán kerül kimondásra — pedig tény —, hogy az elhízás egy soktényezôs történet és az egyén felelôssége nagyon nagy szerepet játszik benne. És megint oda érkezünk el, hogy ezekben a
beszélgetésekben leggyakrabban az élelmiszeripar kerül a
vádlottak padjára, mégpedig amiatt, hogy a közvélekedés szerint az általa elôállított élelmiszerek összetétele okozza a fenti
egészségügyi problémákat. Pedig ez a leegyszerûsítô gondolatmenet nyilvánvalóan nem állja meg a helyét: a boltban kiválasztott élelmiszer minôsége mellett számít az abból elfogyasztott mennyiség, az étrend is. S persze a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a megfelelô mennyiségû testmozgás is nagy
szerepet játszik az aktív, egészséges életmód megvalósításában és a túlsúly kialakulásának megelôzésében.
Az élelmiszeripart ért vádakkal szembesülve a hazai élelmiszeripari vállalkozások háromnegyedét tömörítô szakmai szervezetünk, az ÉFOSZ 2014 nyarán meghirdette az „Együtt a fogyasztókért” elnevezésû kezdeményezést. E voltaképpen az
egészséges életmód támogatását célzó, önkéntes vállalások-

ból álló programunk célja kettôs: egyrészt szeretnénk, ha minél több vállalat csatlakozna ehhez a vállalásrendszerhez annak érdekében, hogy a fogyasztók asztalára táplálkozástudományi szempontból egyre kedvezôbb összetételû termékek
kerülhessenek, másrészt szeretnénk bemutatni a fogyasztók
és a döntéshozók számára egyaránt, hogy a magyar élelmiszeripar elkötelezett a felelôs termékfejlesztés és a célokért való együttmûködés ösztönzése irányában. Mi abban hiszünk,
hogy nem egyes termékcsoportok vagy tápanyagok démonizálása vezet a helyes táplálkozáshoz, amely az egészséges,
aktív életmódnak csak egyik, bár kétségtelenül lényeges öszszetevôje. Minden érintettnek, így az élelmiszeriparnak is meg
kell tennie a saját területén mindent annak érdekében, hogy
minél többen tanulják az egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás mibenlétét. Ezért szorgalmazzuk a célzott
élelmiszeripari termékfejlesztést és a fogyasztói edukációs
programok megvalósítását. Azt reméljük, hogy bár a program
népszerûsítésére fordítható anyagi eszközeink szûkösek, a hazai élelmiszeripari vállalatok, így a kkv-k közül is minél többen
csatlakoznak ehhez a kevés adminisztrációt igénylô, ingyenes
rendszerhez. Természetesen nem csak tagvállalataink számára nyitott ez a lehetôség, szeretettel várunk mindenkit, aki
egyetért a céljainkkal (www.egyuttafogyasztokert.hu).
A hazai élelmiszeripar versenyképessége növekedésének
elôsegítése tehát rendkívül összetett feladat. A közétkeztetés
számára is akkor tud az ágazat megoldásokat nyújtani, ha az
igények és a lehetôségek a szabályozók szintjén is összehangolásra kerülnek. Ezen a területen is sokat segíthet az érdekképviseletek együttmûködésén alapuló párbeszéd és egymás
problémáinak és kihívásainak megismerése.
Szöllôsi Réka, ÉFOSZ
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