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A kezdetek…



STOP Só! 

Nemzeti Sócsökkentő Program

Kulcselemek

– Nemzeti szintű helyzetértékelés

– Főbb élelmiszerkategóriák 

meghatározása

– Sócsökkentés az ipar és a 

közétkeztetés részéről

– Figyelemfelkeltő kampány 

(lakosság, ipar, egészségügyi 

szakemberek) 

– Monitorozás, értékelés

2011. február 24.









Lakossági ismeretek

• 83% volt tisztában azzal, hogy a túlzott 

sóbevitel betegséget okoz, de csak 51 % 

említette a hypertoniát.

• 51% szerint az otthoni sózás,míg 30 % szerint a 

feldolgozott élelmiszerek a fő forrásai a 

sóbevitelnek.



http://ec.europa.eu/health/nutrition

_physical_activity/docs/salt_report

1_en.pdf



Az EU sócsökkentő keretprogramjában részt vevő országok -

EU 27 + Norvégia, Svájc  - lakosságának napi sóbevitele (gramm)

Forrás: 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity

/docs/salt_report1_en.pdf



Az ipari szereplők együttműködésének értékelése a kérdőívek alapján

0 – 10 skálán (0 nincs együttműködés, 10 kiváló partnerség)

Forrás: 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity

/docs/salt_report1_en.pdf



Legnagyobb kihívások az Európai Sócsökkentő 

Keretprogram megvalósítása során

•Együttműködés az ipari szereplőkkel

•Forráshiány

•Gazdasági válság

•Lakossági figyelemfelkeltő kampány

•Nemzeti célértékek meghatározása

•Elhúzódó jogalkotási folyamat





CHD rizikó és TFA  



Élelmiszerek TFA tartalma 2009-ben 

(Kelet és Nyugat Európa)

Steen Stender, Arne Astrup, Jorn Dyerberg: A trans European Union difference in the decline in trans fatty acids in 

popular foods: a market basket investigation, BMJ Open 2012:2

Gyorsétterem 

g/nagy adag
Kekszek g/100g Popcorn g/100g

Összesen 2009/2005 

g/menü

Magyarország <1 5,6 6,9 12,5 / 42,1

Csehország <1 2,3 16,8 19,1 / 41,0

Lengyelország <1 6,0 7,6 13,6 / 38,0

Franciaország <1 <1 <1 <1 / 24,8

UK <1 <1 <1 <1 / 23,2

Németország <1 <1 <1 <1 / 24,6



http://www.oeti.hu/download/tfa.pdf

Kereskedelmi forgalomból származó élelmiszerek transz-zsírsav tartalma ABC sorrendben



National Initiatives implementing Annex I: Saturated Fat 

to the EU Framework on Selected Nutrients



Health and
Consumers

National Recommendations / intake SF

• Data on recommended (max.)intake level SF
• Max. 11% energy: 14

• Max. 11% energy: 1

• No answer: 2

• Food based dietary guidelines linked to SF intake
• 17 countries (pyramid, plate, guidelines)

• 1 country no FBDG

• No answer: 1

• Population intake level SF
• 11.2 %E (IT) – 15 E% (UK:SC)

• All reported levels appear to exceed recommendations

17



A lakosság ¾-e túl sok állati eredetű zsiradékot fogyaszt

telitett-zsír (SFA) bevitel > 10% (OTÁP2009)



Cselekvési terv az Európai NCD stratégia 

megvalósításához 2012 – 2016
WHO EURO 61. ülés Baku, 2011 szept. 12-15

Öt fő beavatkozási terület

1. Egészséges fogyasztás elősegítése fiskális 
és marketing intézkedésekkel (alkohol, 
dohányzás, HFSS élelmiszerek)

2. TFA elimináció

3. Sócsökkentés

4. Kardiometabolikus kockázat becslés és 
megelőzés

5. Korai daganatszűrés (méhnyak, emlő, 
colorectalis)



Köszönöm 

a figyelmet!

www.oeti.hu 

www.stopso.hu


