
https://www.youtube.com/watch?v=lESE5_f651s&feature=share 

 

                         Él-elem étel vagy méreg? 

 

Az ÉL-elem hamisításával, mérgezésével már nagyon régóta foglalkozik az emberiség. 

Már a rómaiak , főniciaiak, és a babiloniak is büntették az élelmiszer hamisitókat. Gondoljunk 

csak arra, hogy hány királyunk, vezetőnk halt meg különböző ételekbe kevert mérgektől. 

Magyarországon már 1431 ből származó jogszabálygyűjtemény is említést tesz a romlott 

és hamisított élelmiszerekkel, illetve azok előállitóival szemben. 

1876-ban hatályba lépett az a törvény amely kimondja, hogy tilos az egészségre káros 

élelmiszerek előállítása és forgalmazása, ám nem rendelkezett az ellenőrzésekről és a törvényt 

megszegő előállítók büntetéséről. 

1889-ben Magyarország akkori Földmivelődési Minisztériuma  jogszabályban rendelkezett 

a borhamisitókkal szembeni eljárásokról. 

1895-ben jogerőre lépett az a törvény amely tiltja a mezőgazdasági termények hamisitását. 

A második ipari forradalom (1871 -1914) új találmányokat hozott a vegyészetben, az 

elektromosságban, az olajiparban ( Rockefeller ) és az acéliparban (Carnegie). Az árucikkek 

tömegtermelése szintén fejlődésnek indult, az étel, az ital, a ruházat, a közlekedés, a korai rádiók 

és gramofonok előállításának gépesítése a lakosság szükségleteit szolgálta, egyúttal egyre több 

munkahelyet teremtett. A korra jellemző a harmadik szektor, a szolgáltató ipar megjelenése és 

előretörése. Mindez táptalajt nyújtott ahhoz, hogy egyre több  vidéki ember próbáljon szerencsét 

a nagyvárosokban, így megjelent a munkásosztály. A 30 –as évektől kezdve a “ központosított 

tervgazdálkodás ” keretei között kezdődött meg a “ magyar szabványosítás” nagymértékű 

fejlődése. 

A második világháború után mennyiségi termelésre szorgalmazták a mezőgazdaságot. 

Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy épp ekkor derült fény arra, hogy mennyire fontos a 

lövészárokban harcoló katonák élelmezése. 

A mai modern élelmiszerbiztonsági rendszert HACCP – nek nevezzük, amely egy 

mozaikszó ( a világ minden pontján így említik ) amely a Hazzard Analysis and Critical Contol 

Point kifejezés kezdőbetűinek összeolvasása után kapunk. Magyarul annyit tesz, mint Veszély-

elemzés és kiritikus kontroll pontok. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lESE5_f651s&feature=share
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegyipar&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromosság
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Olajipar&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Acél
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tömegtermelés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Étel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ital
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruházat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Közlekedés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rádió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramofon


Néhány érdekes adat a HACCP-ről 

 

1959 ben  Pillsbury Co. ( amerikai ételgyártó, ő fejlesztette ki a cyklamát tartalmú 

édesítőszert még a 60 – as években ... a szerző )  kidolgozza  a módszer alapjait a NASA részére, 

majd még ebben az évben a NASA tudósai az amerikai NATICK fegyvergyártó és a Pillsbury Co. 

kutatóival karöltve kifejlesztik a HACCP rendszert. 

1971   Az új szemléletű élelmiszer-biztonsági rendszer elveit nyilvánosságra hozzák az USA-ban 

1980   WHO / ICMSF beszámoló a HACCP-ről, 1983   WHO európai bizottsága javasolja a 

HACCP-t, 1985   NRC az USA-ban ajánlja a HACCP-t, 1988   ICMSF – könyv a HACCP-ről, 

1991   A Codex-ben törvényként megjelenik a HACCP  

1993   A FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság kiadja a HACCP irányelveket,  ami már nem 

azonos az 59-es elképzelésekkel. 

1993, 1994, 1995   WHO és FAO konzultáció 

1997   A HACCP irányelvek módosítása 

1996   A magyar élelmiszertörvény végrehajtási rendelete kimondja, hogy az élelmiszerelő-

állítóknak veszélyelemző és elhárító rendszereket , vagy ezek egyes elemeit kell alkalmazniuk. 

Manapság az élelmiszerek biztonságát az Európai Unió számos szabállyal védi és kötelezi minden 

tagállamában a szabályrendszer alkalmazását.   

Általános szabályok vonatkoznak az:  

• adalékanyagokra;   

• ízesítőkre;   

• szennyező anyagokra;   

• címkézésre;   

• tápérték feltüntetésére;   

• higiéniára;   

• ellenőrzésre;   

• élelmiszerekkel érintkező anyagokra. 

 

 Felhivnám a figyelmet egy másik sematikus motivumra is, az 50 –es  60-as években  az 

illúziógyárak ( Dreamworks ) tételesen, előre megfontolt szándékkal rombolták le a 

mezőgazdaságot. Észrevetted- e, hogy megjelenő mozifilmek, tévéműsorok mindegyikében a 

mezőgazdasággal foglalkozó emberek miként vannak lefestve? Az AKI éjjelt nappallá téve 

dolgozik a földeken, hogy meglegyen a napi betevőd alapanyaga a filmekben  úgy van feltüntetve, 

hogy nagyon buta, műveletlen, nevetséges, vagy jobb esetben szánalmasan nehéz életet él, küzd a 

porral-sárral és a szegénységgel. A cél a mezőgazdálkodás tudatos leigázása volt, így az emberek 

boldogan költöztek panelketrecekbe egy jobb, könnyebb élet reményébe.  A mindennapi kenyér 



pedig már kontrollált környezetben legyártott állapotban került az asztalra. Ismerve azon tényeket, 

hogy a WHO ilyen mértékben támogatja ezt a rendszert, ugyan  

                     melyik gyerekklinika merne szembe menni az élelmiszeriparral?  

 

Hogyan és miért  jelenhet meg egy ilyen táblázat egy “ Düsseldorfi Orvosi Egyetem 

Gyermekklinika megállapításai “ c. cikk az interneten ? A megjelenésének  valós oka csakis a 

félrevezetés és megtévesztés. Ha logikusan gondolkodva akkor nem a juvenil korosztályban 

keresném a nagy összefüggéseket ( mert ők hamar regenerálódnak erős az alkalmaszkodási 

készségük és nem utolsó sorban nem hosszú évtizede fogyasztanak műtáplálékot) hanem a 

szüleiket, hiszen már egy pár generáció évtizedek óta fogyasztja a csomagolt, bolti szemetet.     

 A másik ellenérvem az lenne, hogy az ilyen kutatások hatalmas összegekbe kerülnek          

( én még olyan kórházról nincs tudomásom amelynek elég  az állami támogatása ), és valószinű, 

hogy ha mégis valamelyik kórháznak netán eszébe jutna e téren kutatni hamar fejek hullanának a 

porba. Tisztában kell legyünk azzal a ténnyel is, hogy MAI NAPIG SEMMILYEN 

KUTATÓINTÉZET  SEM PUBLIKÁLT MEGBIZHATÓ ANYAGOT arról, hogy milyen 

hatásuk van az adalékanyagoknak az emberi szervezetre illetve ezek kölcsönhatásaikról. Ezen a 

téren tudományos vákuum van, a teljes sötétség és hallgatás burkolja a témát. Jómagam 

élelmiszeripari biotechnológus vagyok az államvizsga dolgozatom a HACCP rendszerről írtam 

(jelesre megvédtem) és amint a mesteri képzéskor felvetettem Az élelmiszeriparban használt 

adalékanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatása – témát falakba ütköztem, majd az addigi 

kutatásaimat tartalmazó egyetlen pendrive is az egyetemen valahogy szőrén-szálán eltűnt. Jelenleg 

( öt és fél éve ) HACCP specialistaként dolgozok egy hipermarketben , azelőtt pedig HACCP 

auditorként tevékenykedtem Románia 16 megyéjében. Úgy vélem megfelelő a kompetenciám 

ahhoz, hogy pár érdekességre felhivjam a figyelmed. 

 

1. Hisztéria és pánikkeltés: ezt a módszert minden évben, évtizetben be lehet vetni, 

mindig kinevezünk egy ételt, ételcsoportot amiről híres amerikai vagy angol kutatók  ( 

gyakran nevek és az intézmény megnevezése nélkül ) kimutatták, hogy egészségtelen. 

A fehér birka többet nem vesz olyan terméket és megveszi a másikat ami talán 

semmivel sem különb, sőt az esetek többségében még károsabb és drágább. Emlékszel 

még a szója népszerűsitésére ? Egyél hús helyett génmódositott szóját. 

 

2. A félelem folyamatos fenntartása érdekében kinevezett MUMUSOK-ról rendszerint 

kiderül, hogy ott lapul a konyhádban, a  te néped évezredek óta ezt fogyasztotta, de 

neked MA KÁROS … már rákot okoz. 

 



3. Az adalékokat számok és betűk jelzik, nincs ember aki mindet tudná fejből, sőt az 

elnevezést olyan gyakran változtatják, hogy képtelenség lenne mindet észbe tartani. Az 

E betű az Európai Közösség vezette be 1960-ban a kémiai elnevezések megértéséből 

származó nehézségek elkerülése érdekében. Kezdetben csak négy adalék csoport volt, 

ez mára már 10. A reklámra költött dollármilliárdok nem karritativ célokat 

szolgálnak,  nem azért fizetik a nagy cégek  reklámszakemberek százait hogy Te 

a legjobb terméket fogyaszd, egészséges, gyönyörű és boldog lehess. 

 

4. Kiválló alapja lehet a nem kivánt energiák, szándékok terjesztéséhez 

 

5. Egyben környezetszennyező is, gondolj csak arra, hogy hány neilon zacskót viszel 

haza egy  nagyobb bevásárláskor, az egyedi csomagolásról nem beszélve. 

 

Az adalékanyagok megjelenése elsősorban az élelmiszerek ipari méretű feldolgozásához, a 

nemzetközivé vált élelmiszerpiachoz kapcsolódik. A fogyasztói társadalomban az élelmiszer 

áruvá vált, amelyet iparszerűen, jó minőségben, gazdaságosan kell előállítani, elosztani (azaz 

tartóssá és szállíthatóvá tenni). És persze "gyönyörűséges" csomagolásokba adagolni - hiszen az 

önkiszolgáló boltokban, szupermarketekben az eladók helyett a csomagolás hivatott a terméket 

kimérni, kínálni, eladni. A fogyasztó vásárláskor ugyan nem láthatja, szagolhatja a csicsás Tetra 

Pak dobozba vagy a fóliába gyömöszölt élelmiszerét - de elvárják tőle: higgye csak el, amit róla 

a reklám búg és amit a termékismertető mond. Ha mond...  

Az adalékok használata elsősorban a gyártóknak szükséges. Számukra hasznos is, hiszen az 

adalékok:  

▪ a terméket tetszetőssé, jobban eladhatóvá teszik (színezékek, fényező-, zseléző anyagok),  

▪ új termékcsoportokat juttatnak a piacra ("light"-termékek) - segítenek leplezni a minőségi 

hibákat (ízfokozók, édesítőszerek, aromák),  

▪ olcsóbbá teszik a termelést, a vegyipar szintetikus adalékaival drága alapanyagokat lehet 

kiváltani,  

▪ növelik a termék elállóságát, térfogatát (tartósítószerek, tészta-kelesztőszerek, 

pelyhesítők), 

▪ a termékbe építve vághatóvá teszik a vizet (pl. a parizer, párizsi) amiért te  az étel árát 

fizeted. 

 

Főszabályként: egy élelmiszeripari terméknél annál több adalékanyaggal számolhatunk, minél 

messzebbről érkezett, minél több feldolgozási műveleten esett át és minél kívánatosabbra, tartó-

sabbra csinálták. Tehát légy óvatos ha olyan terméket vásárolsz ami:                                                  



- többezer kilométeren át utaztatott (nálunk csak érleltetett) déligyümölcsök,                                   

- félkész- illetve készételek (konzervek, mélyhűtött áruk)                                                                 

- magas feldolgozottságú termékek (tejipari és húsipari készítmények, édességek, "üdítők").  

Az élelmiszeripari adalékanyagok feleslegesen a testbe juttatott vegyszerek, nincsenek semleges, 

gyanús vagy kevésbé káros. Az interneten keringő táblázat torzít, vannak  bizonyitottan mérgező 

adalékok is … DEEEE rendszerint inglobulálják - bekebeleztetik , belecsomagolják egy másik 

molekulába kap egy új nevet és arról még nincs kutatás… 

 

Az EU szabvány szerint azt a komponenst amely kevesebb, mint 5 % ban van jelen a 

termékben a GYÁRTÓ NEM KÖTELES FELTÜNTETNI A CIMKÉN , ergó akár 4,9 % 

madárürüléket is belekeverhet, haaaa ez a termék eladhatóságát szolgálja és NINCS 

BEBIZONYÍTVA, HOGY KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE. Ha kíváncsi vagy a részletekre akkor 

sok hasznos információt találsz http://adalekanyag.lap.hu oldalon,  deee csak erős idegzetűeknek 

ajánlom, és szivesen válaszolok a kérdéseidre is. 

 

Ha már  keresgélsz, akkor kérlek  légy óvatos, sok a rémhírgyáros és van olyan hír is, amely 

hátterében piacgazdasági érdekek húzódnak,  célja ellehetetleniteni a kishalakat, de nem egyszer 

politikai helyzetek eltussolása, figyelem elterelés, félelemkeltés, új oltóanyagok bevezetése, új 

gyógyszerek piacának  megteremtése és még ki tudja mi … 

A gyártók nem a te oldaladon vannak, ők vannak hatalmon,  a kérdés  csak az, HOGY TE MIT 

FOGSZ HOLNAP VÁSÁROLNI??? 

 

Még mielőtt nekem szegeznéd a kérdést, hogy  - akkor mit együnk? 

 

CSUPÁN pár jó tanácsot tudok adni ... 

- Sose menj éhesen vásárolni. 

- A hipermarketben becsomagolt csodák helyett vásárolj kis piacokon, olyanoktól, akiknek 

csupán pár kg-nyi zöldség-gyümölcs van az asztalán, neki ez megélhetés kérdés, nem 

viszonteladó és nincs pénze a terményhozamot növelő vegyszerekre sem. 

- Ha hipermarketben jársz, CSAKIS BEVÁSÁRLÓ-LISTÁVAL menj, így nem sóznak rád 

olyat, amire nincs szükséged. 

- Ne keresd az akciós termékeket, az NEKED SOSEM ÉRI MEG. 

- Vásárolj megfontoltan, figyelj oda miből van sok kirakva, mi az akciós termék - azt kerüld 

el   

- A polcon ne a szem magasságában lévő termékeket figyeld, mert azokat akarják neked 

eladni, keress az alsóbb polcokon. 

http://adalekanyag.lap.hu/


- Ne tölts el sok időt a bevásárlóközpontokban max 1- 1,5 óra havonta mivel a hangulat-zene 

mögött olyan frekvenciákat is alkalmaznak, amivel küszöb alatti ingerléssel hipnotikus 

állapotba kerítik az agyad és így manipulálnak téged. 

- Válassz kézi kiskosarat, a bevásárlókocsi nagysága arra bátorít, hogy töltsd meg áruval. 

- Ne vásárolj kifőzdékből, catering cégektől, inkább készítsd el önmagad az ebédet. 

- Kerüld a nagyon apró címkés árut, alig látható írással, minél kevesebb összetevőből áll 

annál jobb. 

 

 

Tisztelettel kívánok további jó étvágyat 

Orosz Réka Lídia  

Biotechnológus mérnök 

HACCP Specialista és HACCP auditor 


