Ugrásszerûen nô a mentes élelmiszerek forgalma, tízbôl egy ember tudatosan választ ilyen termékeket. Azonban rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzájuk, fontos lenne a tudatosság — erre hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Szeretjük a mentes élelmiszereket,
de keveset tudunk róluk
Egyre jobban kedveljük azokat az élelmiszereket, amelyekbôl hiányzik valami: egy reprezentatív hazai felmérés
szerint a vásárlók 12 százaléka rendszeresen keres laktózvagy gluténmentes termékeket, eközben a kalóriaszegénység is fontos szempont számunkra. A mentes termékek forgalma évente 25—30 százalékkal növekszik, ami nagyrészt
annak köszönhetô, hogy a legtöbben természetesnek,
egészségesebbnek vélik ezeket.
Sokszor hallhattuk már, hogy a mentes táplálkozás divatja mögött az egészségtudatos, de kevésbé megalapozott
ismeretekkel rendelkezô emberek állnak, azonban — ahogy
a TÉT közelmúltban megtartott Reggeli kerekasztal-beszélgetés címû szakmai rendezvényén rámutattak — nemcsak
nekik lenne hasznos, ha többet tudnánk a mentes termékekrôl, hanem a gyártóknak, sôt az egészségügyi szakembereknek is.
Prof. dr. Bánáti Diána, a Debreceni Egyetem tanára, az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) korábbi vezetôje szerint a jövôben is a természetesnek gondolt, minél kevesebb hozzáadott vegyi anyagot tartalmazó élelmiszereket fogjuk keresni, amelyek között külön csoportot alkotnak a valószínûleg még népszerûbbé váló „mentes”
termékek. „Nagyon fontosnak tartom az élelmiszerek
egészségi, illetve biztonsági szempontból történô vizsgálatainak fenntartását, sôt kiterjesztését, hogy továbbra is
csak biztonságos élelmiszerek kerüljenek forgalomba. Mivel a fogyasztók, de még a szakemberek tudása is fejlesztésre szorul a mentes élelmiszerek és a mentes táplálkozás kapcsán, az erre vonatkozó információkat széles körben kellene hozzáférhetôvé tenni, sôt beépíteni a táplálkozással foglalkozó szakemberek és az orvosok tanulmányaiba is, mert jelenleg ez nem kap elég hangsúlyt a képzésük során. Úgy gondolom, könnyebb lenne megelôzni
az életmóddal, ezen belül kiemelten a „mentes” táplálkozással kapcsolatos tévhitek kialakulását, mint megváltoztatni azokat — mondta prof. dr. Bánáti Diána.
Antal Emese dietetikus, szociológus is úgy véli, a hiányos vagy a téves tudáson alapszik az egyes élelmiszerösszetevôktôl való félelem: „A TÉT Platform reprezentatív
kutatása szerint az emberek fele a mesterséges anyagoktól mentes élelmiszereket tartja egészségesnek, de közben azt is szeretnék, hogy sokáig eltartható legyen a termék és megérje az árát. Amíg néhány éve még csak a
mesterséges anyagokat gondolták problémásnak, mostanában egyre több természetes összetevô is célkeresztbe
került, mint például a laktóz, a glutén vagy éppen a cukrok. Azoknak, akik ételérzékenység vagy allergia miatt keresik a mentes termékeket, örvendetes, hogy egyre több
ilyen élelmiszert találnak a boltokban, azonban a legtöbben mégis azért választják ezeket, mert egészségesebbnek vélik a hagyományos termékeknél. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek a mentes termékek hosszú
távú fogyasztásának kockázataira mutatnak rá, ezért fontos lenne, hogy mindenki csak hiteles információk alapján, esetleg orvosi diagnózist követôen alakítsa életmódját „mentesre”. Nagyon jó, ha valaki tudatosan formálja
életmódját, táplálkozását egészségesebbé, de a legjobb,
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ha szakembertôl tájékozódik errôl, és nem internetes keresések alapján módosít az étrendjén.”

A mindenmentes élelmiszereké a jövô?
A szakemberek szerint a fogyasztók egyre inkább igénylik a minél kevesebb hozzáadott anyagot tartalmazó, vagy
bizonyos összetevôktôl mentes élelmiszereket. Választásuk
mögött azonban sokféle ok állhat, például az, hogy ezeket
egészségesebbnek, vagy a környezetet kevésbé terhelônek gondolják. Az élelmiszeripar felelôs gyártói már törekednek arra, hogy elkerüljék a felesleges adalékanyaghasználatot, és a jövôben a szakemberek képzésében nagyobb hangsúlyt kell adni az ilyen technológiákra vonatkozó ismereteknek. A mentes élelmiszerekre vonatkozó jelenlegi szabályozás megfelelô, azonban a jövôben éppen a
változó igények miatt érdemes lehet felülvizsgálni azokat az
új tudományos eredmények figyelembevételével, a még nagyobb biztonság érdekében. Végül pedig jó tudni, ha valóban egészségesen szeretnénk élni, a mentes termékek esetén is ugyanaz a legfontosabb: a mértékletesség.
Forrás: http://tetplatform.hu/szeretjuk-a-mentes-elelmiszereket-de-kevesettudunk-roluk/?fbclid=IwAR2jPazEDbW iKuF aPfksQx12uxEnAtT81e
2JadMl3mtT ZBUgc8SCdZ4Ls6s

