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Az okosforradalom felfalja saját gyermekeit
– Jó napot, Mr. Nátrium-glutamát!
–  Hogy szolgál a kedves egészsége, Mrs. Szor-

binsav? Hallott valamit a Szalicil család felől 
mostanában?

–  Legyen szép napja, kedves Nátrium-nitrit!
Az vagy, amit megeszel. Kétszáz 
évvel ezelőtt Ludwig Andreas 
von Feuerbach német materialis-
ta filozófus talán nem is sejtette, 
mennyire fején találja majd a táp-
lálkozástudományi szöget ezzel a 
szállóigével.
Ha „egyek vagyunk az ételeink-
kel”, akkor 2019-ben sajnos jóval 
nagyobb valószínűséggel kötünk 
üzletet káros tartósítószerekkel dú-
sított hamburgerekkel, vagy adjuk 
át a helyünket egy koffeintablettá-
nak a villamoson, mint egy „szíverősítő” HDL 
koleszterinben gazdag avokádónak.
Most mégsem a vészharangot szeretném kon-
gatni – megteszik ezt helyettem rendszere-
sen közegészségügyi szakemberek, orvosok, 
fitneszguruk és a WHO –, hanem inkább arra 
az üzleti lehetőségre hívnám fel a figyelmet, 
amely az egészségtelen felszín alatt, az élel-
miszeripar mélyrétegeiben zajló feltartóztat-
hatatlan, pozitív előjelű változásokból ered.  

Okostelefon után okosélelmiszer
Az okosforradalom nemcsak a telekommu-
nikációs eszközeinket vagy az otthonainkat, 
hanem a táplálkozástudományt és vele a min-
dennapi étkezési szokásainkat is alapjaiban 
formálja át. Felemelkedőben van egy új trend, 
amely elhozhatja az okos-, vagy más néven 
funkcionális élelmiszerek diadalmenetét. 
Egy étel vagy ital attól válik funkcionális élel-
miszerré, hogy a táplálékbevitelen és elsőd-
legesen élettani hatásokon túl más pozitív 
hatást is gyakorol az emberi testre. Például 
fokozza a szervezetünk védekezőképességét, 
csökkenti bizonyos betegségek kialakulásának 
kockázatát, javítja a közérzetet, oldja a szoron-
gást, vagy egyszerűen csak szebbé varázsolja a 
bőrünket. Mindezt úgy, hogy okos tervezéssel 

kiküszöböli a káros 
mellékhatásokat, 
eliminálja az ár-
talmas anyagokat, 
figyelembe veszi az összetevők együttes ha-

tásait és részletesen feltérképezi a 
testünkbe jutó falatok útját egészen 
a kívánt hatás megvalósulásáig. Egy 
okosélelmiszert úgy terveznek, akár 
egy mesterséges intelligenciával el-
látott okoseszközt vagy a legújabb 
felhőkarcolókat.
Nem sci-fi-kategória, hanem polc-
ról levehető realitás az agyfunkci-
ókat javító és mellette fogyást is 
eredményező étel, vagy alterna-
tív koffeinforrásokat használó és 
egyben bőröregedést lassító ital, 

amelyet dedikáltan egészségmegőrzési céllal 
fogyaszthatunk hamarosan. 
Okos tervezéssel így válhatnak a legkárosabb 
élelmiszerek a testünk „többfunkciós gyógy-
szereivé”.

Most éri meg a változások élére állni
Elemzői várakozások szerint az okosélelmi-
szerekbe való befektetés az egyik legmeg-
térülőbb invesztíció lehet a következő két év-
tizedben. A szektor legnagyobb szereplői már 
most dollármilliókat öntenek humán klinikai 
vizsgálatokba és termékfejlesztési projektek-
be, hogy funkcionális ételekkel és italokkal 
egészítsék ki a portfóliójukat.
A magyar élelmiszeripari szereplőknek ele-
mi érdekük felismerni a változóban lévő fo-
gyasztói elvárásokat, piaci trendeket és már 
a termékfejlesztés korai fázisában bevonni 
az okosélelmiszerek megtervezésére képes 
szakembereket. 
Az Expedit Nodumhoz hasonló cégek segít-
ségével, amelyek humán klinikai vizsgálatok-
kal támogatják az ötlet születésétől a termék 
sorozatgyártásig tartó folyamatot, a korai be-
lépők nemcsak az élelmiszeripari forradalom, 
hanem a tőzsdei jegyzések élén is találhatják 
magukat. (x)
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21. századi 
értékek
A SPAR üzleti filo-
zófiájának egyik 
sarkalatos pontja 
a környezettuda-
tos vállalatirányí-
tás – húzza alá 
Maczelka Márk, 
a SPAR kommu-
nikációs vezetője 
–, a hulladékke-
zeléstől a logisz-
tikán át a reklámtevékenységig egyre 
több környezetkímélő megoldást alkal-
maz, és vásárlóit is bevonja azok működ-
tetésébe. Ennek köszönhetően csökken 
a műanyag csomagolások mennyisége, 
és egyre több újrahasznosítható papír 
kerül felhasználásra. Több helyen lesznek 
elérhetőek a hulladéküveg-gyűjtő szige-
tek és csökken a szórólapok súlya is.
A kezdetektől elkötelezettek vagyunk az 
egészséges életmód iránt is. 2019-ben – a 
tavalyi éves eladási mennyiségeket alapul 
véve – legalább 50 tonnával csökkentjük 
saját márkás termékeink cukortartalmát. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség-
tudatos életvitel és a hozzá kapcsolódó 
termékkínálat népszerűsítésére, vala-
mint az ételintoleranciával élő emberek 
segítésére. 2016 októberétől a glutén- és 
laktózmentes, a bio- és speciális élelmi-
szereket, illetve a tudatos táplálkozás 
termékeit elkülönítve, színkódokkal és 
piktogramokkal jelölve kínáljuk, ezzel is 
megkönnyítve a tájékozódást. idén el-
kezdődtek a kutatások és vizsgálatok – 
többek között vásárlói kóstoltatások és 
íztesztek segítségével –, hogy jelentősen 
csökkentett sótartalmú saját márkás pék-
áruk kerülhessenek üzleteinkbe. //

21st century values
It is a central element of SPAR’s business philosophy 
to make the company’s operations environmentally 
conscious – informed Márk Maczelka, SPAR’s head of 
communications. The company is also dedicated to living 
healthy, so in 2019 SPAR cuts the sugar content of private 
label products by minimum 50 tons. In October 2016 
they started displaying gluten-free, lactose-free, organic 
and special foods in stores separately, marked with colour 
codes and symbols. This year research work has started 
to reduce the salt content of private label baked goods. //
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koktélok, a mixerek fokozatosan tanulják 
a területet.
A cukros üdítők helyét mind többször ve-
szik át az ízesített vizek, ezekből sokféle 
alkoholos premix változat is készül.

Ma félni a holnap miatt 
A fogyasztók fogékonyak a márkák és 
cégek társadalmi felelősségvállalására. 
A fenntarthatóság komoly hívószó, és 
egyre gyakrabban kerül terítékre az eti-

kus étkezés, a fenntartható fejlődés, a „fair 
trade” fogalma.
A műanyag használata mind az élelmi-
szer-kereskedelemben, mind a vendéglá-
tásban jelentősen visszaesik, de a világban 
termelődő óriási mennyiségű élelmiszer- 
hulladék csökkentésében is jelentős szere-
pet vállalnak az éttermek és a kereskedelmi 
láncok.
Az élelmiszer-hulladék mennyisége Ma-
gyarországon is komoly gond, csökkenté-

sével több program is foglalkozik, köztük 
olyanok is, melyhez a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal és az Élelmiszer-
lánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság 
is csatlakozott. A Tesco saját programot 
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