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is figyelembe véve 
gazdaságosan mű-
ködhessen. Fele-
lősséget éreznek az 
étrend-kiegészítőket 
vásárló fogyasztók 
iránt, mivel a cégek 
sikeres működése a 
fogyasztók bizalmán 
múlik.
Dr. Horányi Tamás, a 
MÉKiSZ alelnöke szerint „ez a piac folya-
matosan növekszik, és jelenleg 40 milliárd 
forintos nagyságrendre becsülhető. Közel 7 
százalékkal bővült az értékben mért forga-
lom a legutóbbi tizenkét hónap során az 
előző hasonló időszakhoz képest. A keres-
let bővülése azt is tükrözi, hogy az emberek 
megértik az egészségmegőrzés jelentősé-
gét, melynek segítségével csökkenthető a 
betegséghez köthető gyógyszerbevitel.”
Hozzáteszi, hogy a kategória legnagyobb 
forgalmú termékei jellemzően a követke-
zők: multivitamin, C-vitamin, magnézium, 
szépségvitamin, ízületi készítmények (glü-
kozamin és kondroitin), kalcium, Omega-3, 
valamint D-vitamin. Büszkék arra, hogy a 
MÉKiSZ tagvállalatai megbízható termé-

keikkel ott vannak a meghatározó piaci 
szereplők között.

expedit nodum:  
hasznosság – bizalom, tapasztalat
Dr. Némedi Erzsé-
bet, az Expedit No-
dum táplálkozástu-
dományi kutatások-
kal és funkcionális 
termékfejlesztéssel 
foglalkozó cég ügy-
vezetője tapasztala-
tai alapján hangsú-
lyozza:
„Funkcionális élel-
miszerekkel kap-
csolatos kutatásaink eredményei arra 
utalnak, hogy a legfontosabb a fogyasztó 
számára egy termék segítségével elért 
haszon. A hasznosság vagy bizalmi ala-
pon működik, vagy egyéni tapasztalat 
útján alakul ki. Fontos kiemelni azonban, 
hogy konzervatív értékrend mentén vá-
laszt a fogyasztó. Egyik ilyen értékrend 
a hűség, amely ez esetben márkahűsé-
get vagy hatáshoz való hűséget jelent. 
Ezért nagyon fontos törekedni a haté-

konyságra, felmérni az esetleges kereszt-
hatásokat, és adott esetben ellenőrizni 
a hatékonyságot humán vizsgálatokkal 
is. Ez a kutatásalapú fejlesztési trend 
megfigyelhető az innovációknál, mind 
az étrend-kiegészítők, mind pedig a 
funkcionális élelmiszerek piacán. A jövő 
évtizedek fogyasztói döntései az alábbi 
motívumok mentén alakulnak: egész-
séges öregedés, hatékony összetevők, 
bizonyított hatás és személyre szabott 
táplálkozás iránti igény.”
Dr. Némedi Erzsébet felhívja a figyelmet a 
piac bővülésének gyors ütemére: „Ható-
sági adatok alapján csak 2018-ban 1197 új 
étrend-kiegészítőt hoztak forgalomba. Még 
ennél is hosszabb az újonnan bevezetett 
élelmiszerek listája.”
A csomagolóanyagtrendek jelentős része 
az ökoszisztéma és környezet védelmét 
szolgálja. A fogyasztók előszeretettel vá-
lasztanak tengerek és óceánok környe-
zetének védelmére hangsúlyt helyező, 
egyszerű, könnyen lebomló vagy újrahasz-
nosítható csomagolóanyagokat. Legújabb 
trend: olyan italok és ételek, amelyeket a 
fogyasztó maga tud összeállítani. Ezt az 
irányt követik például a diszpenziós zá-
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rókupakok is. Fontos továbbá az érthető 
címke, ami hozzájárul a jól informált fo-
gyasztói attitűd kialakításához. A kellően 
informált fogyasztó tudásalapú döntése-
ket hoz.

Walmark: szegmentálás,  
újabb célcsoportok
Földvári Ádám, a Walmark marketing-
menedzsere arról tájékoztat, hogy cégük 
eladásai tavaly mind darabszámot, mind 
értéket tekintve 10 százalékkal nőttek az 
előző évhez képest gyógyszertárakban. Így 
az ottani átlagosan plusz 1 százalék alatti, 
illetve 5 százalék feletti átlagot jóval meg-
haladták. 
Megemlíti, hogy az élelmiszereknél lé-
vő kettősség az étrend-kiegészítőknél is 
megjelent: az ismertebb prémium már-
kák mellett az összetételüket másoló 
olcsóbb termékek is jól fogynak. A már-
kahűség nem túl erős. Jellemzően a fo-
gyasztók vagy néhány prémium márkát 
váltogatnak, vagy csak ár alapján dön-
tenek, és keresnek olcsóbb alternatívát. 
A kivételekhez tartoznak a gyermekvi-
taminok, ahol alacsony az olcsóbb ter-
mékek részaránya, mert a szülők igye-
keznek gyerekeiknek a jobb minőségű 
termékeket megvenni. Akkor is, ha más 
termékeknél saját maguk számára ala-
csony árakat keresnek. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az étrend-ki-
egészítők piaca folyamatosan növekszik, 
különösen a nagyobb kiszerelések rész-
aránya. De a gyógyszertáron kívüli eladások 
is egyre jelentősebbek, különösen drogé-
riákban és webáruházakban. 
Termékeik célcsoportjáról azt mondja: 
„A Proenzi és GinkoPrim márkákkal inkább 
az idősebb korosztályt, a Marslakócskákkal 
az édesanyákat, az idelyn Walurinal és a 
Beliema almárkáival pedig a hölgyeket 
célozzuk meg. A fogyasztók motivációi 
eltérnek, de legfőbb céljuk az egészség 
és a teljesítőképesség megőrzése. Továb-
bi innovációs lehetőségeket látunk a már 
aktív kategóriáink pontosabb szegmen-
tálásában, és ezáltal újabb célcsoportok 
megszólításában.”

nATURLAnd:  
innovációk kiemelt szerepben
A magyar piacon harminc éve van jelen a 
NATURLAND márka. Portfólióját ma már 
közel 400 cikkelem alkotja: törzskönyve-
zett gyógyszerek, gyógyszeralapanyag- 
készítmények, gyógyhatású készítmények, 
gyógynövény tartalmú kozmetikai termé-
kek, gyógynövényteák és -teakeverékek, 
étrend-kiegészítők, illóolajok.

Mi az a funkcionális élelmiszer?
Annak ellenére, hogy funkcionális élelmi-
szereket nap mint nap fogyasztunk, ez a 
szókapcsolat a legtöbbünk számára nem 
jelent túl sokat. Pedig a modern élelmi-
szeripar egyik legfontosabb termékcso-
portjának köszönhető többek között a 
hiánybetegségek kialakulásának meg-
akadályozása. Az Élelmiszervizsgálati 
Közlemények című tudományos szaklap 
legfrissebb számában kiderül, hogyan 
hatnak, miként készülnek, milyen jog-
szabályok vonatkoznak rájuk...
A funkcionális élelmiszerek olyan készítmé-
nyek, amelyek az alkotóelemeket megfelelő 
mennyiségben tartalmazzák, ám a hagyo-
mányos élelmiszerekhez képest nagyobb 
mértékben hatnak az életfunkciókra, hoz-
zájárulnak a betegségek megelőzéséhez, 
egészségvédő hatásúak, összességében 
tehát kiemelten előnyös hatást fejtenek 
ki az emberi szervezetre – írják a szerzők, 
azaz Csapó János, Albert Csilla és Szigeti 
Tamás János (a Debreceni Egyetem, a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
és a Wessling Hungary Kft. munkatársai).

Hiánybetegségek
A hiánybetegségek ott fordulnak elő a 
legnagyobb arányban, ahol a táplálkozás 
gabonán és hüvelyeseken alapul, és a lakos-
ság nem fogyaszt elegendő mennyiségben 
állati eredetű élelmiszereket, főként húst, 
valamint friss gyümölcsöt és zöldséget.
Az ásványi anyagok közül a leggyakrabban 
a cink, a szelén, a vas, a jód és a kalcium, a 
vitaminok közül pedig az A- és a D-vitamin, 
valamint a folsavhiány fordul elő, de a ku-
koricát fogyasztó társadalmakban gyakori 
a niacin hiánya is. Napjainkban kétmilliárd 
ember szenved vashiányban, 1,9 milliárd 
jódhiányban. Az A-vitamin hiánya miatt 250 
millió iskolás korú gyermeket veszélyeztet 
a vakság.
A kalciumhiány azokban a populációkban 
fordul elő világszerte, ahol nincsenek ha-
gyományai a tej és a tejtermékek fogyasz-

tásának, folsavhiány pedig azokban az ese-
tekben alakulhat ki, amikor finomított alap-
anyagokból készült élelmiszereket fogyasz-
tanak, illetve nem fogyasztanak elegendő 
mennyiségben leveles zöldségeket.

Hogyan segítenek a funkcionális 
élelmiszerek?
A funkcionális élelmiszerek előállításánál 
lényeges kérdés az, hogy milyen kiegészítő 
komponenst kell adni a termékhez, hogy 
a kívánt funkcionális – az életfolyamatokat 
különösen támogató – hatás kialakulhasson 
az emberi szervezetben.
A közismert kiegészítéseken túl (jódozott 
só, a margarin kiegészítése A- és D-vitamin-
nal, vagy a liszt helyreállítása és megerő-
sítése) számos módszert kidolgoztak. Az 
angolkór megelőzése érdekében például 
megnövelték a tej D-vitamin-tartalmát; a 
súlyos idegrendszeri zavarokhoz vezető 
beriberi és pellagra betegségek ellen nia-
cint, tiamint és folsavat adtak a liszthez, a 
vérszegénység kiküszöbölésére pedig vasat 
adagoltak a búzaliszthez.
A fejlődő országokban a legfontosabb 
népélelmezési cikkeket (burgonyából, 
gabonafélékből és gyümölcsökből ké-
szült élelmiszereket) mikrotápanyagokkal, 
mikroelemekkel – főként vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal dúsítják.
A zsírszegény étrendet igénylő fogyasztók 
számára készített termékekben nehézséget 
okoz a zsíros tejek és tejtermékek helyette-
sítése más, zsírszegény élelmiszer-alapanya-
gokkal. A zsíros tej ugyanis jelentős meny-
nyiségű zsíroldékony vitamint tartalmaz, és 
a zsír kivonásával a vitaminok számottevő 
részét is eltávolítják a technológiában. Ha-
sonló a helyzet a hús helyettesítése esetén, 
valamely növényi eredetű alapanyaggal, 
például szójával. A zsírban oldódó vitami-
nok mennyiségének megtartása érdekében 
mindkét esetben vitamin-, ásványianyag- 
és esszenciálisaminosav-kiegészítést kell 
alkalmazni. //

What is functional food?
In spite of the fact that we eat func-
tional foods every day, many consumers 
don’t really know what the expression 
means. Functional foods are grocery 
products that have a bigger impact 
on the life functions of the people eat-
ing them, they can help in preventing 
illnesses and have a beneficial effect on 
the human body in general – we can 
read in a recent study published in the 
Journal of Food Investigation (authors: 
János Csapó, Csilla Albert and Tamás 
János Szigeti).

Nutritional deficiencies occur the most 
often in regions where the basic foods 
are cereals and pulses, and people don’t 
eat enough meat, fresh fruits and vege-
tables. Today 2 billion people are suffer-
ing from iron deficiency at a global level 
and 1.9 billion are showing symptoms 
of iodine deficiency. Calcium deficiency 
is frequent in those populations where 
there are no traditions of milk and dairy 
product consumption.
How can functional foods help solve 
these problems? Functional foods are 

produced by adding extra components 
to them, e.g. iodised salt, margarine with 
vitamins A and D, milk with vitamin D, 
etc. In developing countries basic foods 
are fortified with micronutrients and 
microelements, mainly vitamins and 
minerals. With consumers who must 
follow a low-fat diet, it is important 
to substitute the fat in milk and dairy 
products with the right low-fat food 
ingredients, because by extracting the 
fat from milk the majority of vitamins 
also disappear from these products. //


