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„A jövő már itt van… csak nem egyenlően 
oszlik el a világban.”
Szerkesztette: Szabó János / KÖVET Egyesület

William Gibson mottójának jegyében az élelmiszerek jelenéről és jövőjéről kérdeztük írásban Dal-
madi Júlia élelmiszer-futurista vállalkozót, az Ételmentő alapítóját.

Számos izgalmas projektben és kuta
tásban vettél részt az élelmiszerfenn
tarthatóság területén, például az ENSZ 
Élelmezésügyi Szervezetével (FAO) 
kö zösen a Future Food Institute tudás
megosztó digitális közösségi platform 
kialakításában. Milyen működőképes 
globális megoldások segíthetnek sze
rin ted a fenntarthatóbb élelmezésben?
Mennyire képes egy ilyen nagy szer
ve zet figyelembe venni a helyi igé
nye ket és természeti adottságokat? 
Míg globálisan hasonló vagy összefüggő 
prob lémák vehetőek észre az élelmiszerrend-
szerben, nincsenek univerzális, mindenhol 
alkalmazható megoldások. Az a feladatunk, 
hogy a máshol már működő meg oldásokban 
megtaláljuk a saját kontextusunkban is 
al kal mazható részeket, és a körülményekhez 
alakítva valósítsuk meg őket. 

Vegyük az alultápláltságot példának: 
az első gondolat ezzel kapcsolatban az 
éhezés. A legtöbb képtalálat erre a szóra 
éhező gyermekeket ábrázol. Pedig az alul-
tápláltságnak több formája is van, és nem 
csak fejlődő országokban van jelen. Az 
alultápláltság az elérhető, többnyire feldol-
gozott élelmiszerek alacsony tápértékének 
is lehet a következménye, gyakran túlsú-
lyossággal súlyosbítva. És olyanoknál is 
felléphet tápanyaghiány, akik az egész-
séges táplálkozás megszállottjai. Ezeket 
végiggondolva az univerzális egyenlet, 
amit követnünk kell, hogy hozzáférhe-
tővé tegyük a szükséges tápanyagokat.  
A hozzáférés feltételei pedig az elérhetőség 
(földrajzi közelség), a megfizethetőség és 
elfogadhatóság. Nagyban befolyásolja 
ét  kezési döntéseinket szociális környe-
zetünk, az étkezéshez fűződő kulturális  
vagy társadalmi szokások.

A másik világszintű probléma, hogy az 
ellátási lánc minden lépésénél a diverzitás 
kárára nőtt a hatékonyság. Egy egészséges 
és fenntartható jövőhöz a monokultúrás 
növénytermesztés elhagyásán, az évszakok 
és a környezeti adottságok tisz teletben tar-
tásán, sőt az abban rejlő lehetőségek felfe-
dezésén át vezethet csak az út.

A diverzitás egyébként nagyon fontos 
egy olyan globális szervezet munkájában 
is, amilyen a Future Food Institute. Tevé-
kenységünk egyik fontos eleme, hogy 
multidiszciplináris, többgenerációs és 
multikulturális környezetben folynak a 
kezdeményezések (projektek, oktatói prog-
ramok, stb.). Ezzel elősegítjük a globális 
gondolkodást és ösztönözzük a lokális cse-
lekvést. 

A klímaváltozás, a szélsőségesebb 
időjárás és a járványhelyzetek miatt 
több gazdasági elemző is az élelmi
szerárak tartós emelkedését jósolja. 
Úgy tűnik, ebből sokan szeretnének 
hasznot húzni: Bill Gates és az Ama
zonvezér Jeff Bezos is nagy termőföld
vásárlásba kezdett. A mesterséges 
intelligencia és a robottechnológia a 
mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
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további gépesítéséhez járul hozzá. 
Néhány nagy szereplő uralja a kínálat 
oldalt, akik komoly befolyással bírnak 
az árakra: dömpingáron, nagy mennyi
ségben szállítanak, hogy kiszorítsák 
a vetélytársakat, vagy éppen mono
polhelyzetüket kihasználva felverik 
az árakat. Hazai felmérések szerint a 
nagy kereskedőláncok zsebelik be az 
élelmiszeripari ágazatban termelődő 
profit kétharmadát, míg a termelők 
kénytelenek beérni az egy harmaddal. 
Hogyan lehetne egy igazságosabb 
rendszert kialakítani, amiben minden 
résztvevő jutányos haszonhoz juthat?
Elsősorban a követhetőséget és az átlátha-
tóságot kell fejlesztenünk. A megosztott 
értéklánc vezérelve az, hogy az értéket 
egyenlő arányban kell megosztani az érde-
kelt felek között. Ehhez viszont tudnunk 
kell, hogy ki és mennyi értéket adott a vég-
termékhez.
Ennek már megvan a technikai háttere: az 
Internet of Food alatt azokat a mesterséges 
intelligencia, AI vagy blockchain-techno-
lógiákat értjük, amiket arra alkalmaznak, 
hogy az élelmiszerek eredetét, a termelőtől 
fogyasztóig megtett útját és értékének vál-
tozását kövessék. 
Van egyébként arra is példa, hogy egy 
nagyobb élelmiszeripari résztvevő (mid-
dleman) a monopólium és kizárólagosság 
helyett az együttműködést választja. 
Hiszen a nagy forgalmazók is fontos sze-
repet játszhatnak a kistermelők meg-
erősítésében. Nagykereskedők például 
logisztikai és tanácsadási segítségért 
cserébe növelhetik a portfóliójukat és 
alakíthatnak ki versenyképes ajánlatot 
fogyasztóik, partnereik számára.
Fair értéklánchoz járulhat hozzá az is, ha 
az értékteremtő folyamatok, mint a feldol-
gozás és csomagolás közelebb kerülnének, 
vagy egyenesen a termelés helyszínén 
történnének. Ugyanis ezek távolsága 
eredményezi manapság a fogyasztói 
árak folyamatos növekedését amellett, 
hogy a termelőknek fizetett ár egyre csak 
csökken.

A rövid ellátási lánc (REL) például haté
konyan működik Burgenlandban, ahol 
a panziók és hotelek környékbeli gaz
dáktól vásárolnak. Itthon is egyre több 
bevásárlóközösség indult, közösségi 
kerteket hoznak létre. Csomagolás
mentes boltok az Ételmentő projekted 
körkörös gazdasági modellen alapuló 
termékeinek a vevői. Azon túl, hogy 
magyar piac rendkívül árérzékeny, 
milyen nehézségekkel kell szembe
nézned itthon? Milyen tévhitekkel 
találkozol? 

A rövid ellátási láncoknak több formája is 
létezik már itthon, több termelő kezdett 
bele árusításba a termelőterületen, már 
évtizedek óta léteznek a szedd magad kez-
deményezések és a termelői piacok száma 
is egyre nő. A REL lényege nemcsak az 
élelmiszer-kilométerek minimalizálása, 
hanem az ellátási láncban résztvevők szá-
mának limitálása, az alapanyagok azo-
nosíthatósága és visszavezethetősége a 
termelőig.

Míg itthon a teljes fogyasztás közel 60%-át 
hazai előállítású termékek teszik ki, a 
vásárlók élelmiszervásárlási döntéseit 
csupán bizonyos termékkategóriákban 
(pl. tejtermékek) befolyásolja a termékek 
helyi eredete. A “Made in matters” hozzá-
állást sok esetben nem a fenntarthatóság, 
hanem a nemzeti büszkeség vezérli.
Nem csak a magyar piacra jellemző az 
“olcsó” jelző pozitív értelmezése, amikor 
ételekről beszélünk. Sőt egy 2017-es 
kimutatás szerint Magyarország (18,2%) 
az ötödik helyet foglalja el az európai 
országok között a háztartások élelmisze-
rekre és alkoholmentes italokra fordított 
kiadásai tekintetében.
Nagyobb kihívásnak látom a tudatosságot 
és annak megértését, hogy élelmiszerrel 
kapcsolatos döntéseink hatással vannak 
saját és bolygónk egészségére. Sokan még 
mindig úgy gondolják, nincs szükség vál-
toztatásra, mert az ő egyéni szokásaiknak 
elenyésző hatása lenne.

Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy 
lakóhelyünk nagyban befolyásolja, mi 
elérhető számunkra. Vannak tehát olyan 
emberek, akiknek nincs más választása, 
mint szupermarketben vásárolni, és elfo-
gadni, hogy annak választéka határozza 
meg táplálkozási szokásait. Hacsak nem 
kezd saját termesztésbe ☺! 

Kik a fő támogatóid és kik segítenek a 
napi munkában?
Nagyon pozitívan csalódtam, amikor tavaly 
elkezdtem a projektről beszélni szakma be li-
ekkel és fogyasztókkal is. A kí váncsiságnak, 
a kísérletezés igényének kö szönhetjük, 
hogy ma már több támogatónk is van. A 
sör főz dék és viszonteladók mellett egyete-
mek kel és élelmiszeripari kutató-fejlesztő 
és technológiai szolgáltatókkal is sikerült 
partnerkapcsolatot felépítenünk. A napi fel-
adatokat pedig egy jelenleg bővítésre váró, 
de nagyon elhivatott és megbízható csapat 
látja el.

A túlnépesedés ellenére nem az előállí
tott élelmiszer mennyisége a fő prob
lé ma a szakértők szerint, hanem az 
el osz tás egyenlőtlensége: a fejlett világ 
mohó túlfogyasztása és az élelmiszer 
felelőtlen pazarlása mellett milliók 
éhez nek. Franciaországban szigorú ren
delkezéseket hoztak a boltok megma
radt, de még fogyasztható készleteiről, 
amiket a kidobás helyett segélyszerve
zetekhez kell eljuttatniuk. 

Fotó: © Kónya András István
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A lehetőségek 100 napja − a túllövés 
napjától a COP26-ig
A Global Footprint Network (GFN), a skót EPA, a Drawdown Europe és a Schneider Electric kez-
deményezésére 2021. július 29-én elindult a „A lehetőségek 100 napja” elnevezésű program, amely 
országoknak, városoknak és szervezeteknek mutatja be a túlfogyasztás következményeire felké-
szítő gyakorlati lehetőségeket. A megoldások alkalmazásával későbbre tolhatjuk a globális túl-
lövés napját.

„A lehetőségek 100 napja” (100 Days of Pos-
sibility) című kezdeményezést a Túllövés 
napján indították el olyan fenntartható-
sági éllovasok, mint a GFN, a skót EPA és a 
Drawdown Europe. 
A túllövés az a nap, amikor az emberiség 
igénye az elérhető természeti erőforrá-
sokra meghaladja a Földünk által újrater-
melni képes készletet. Ez 2021-ben július 

29-ére esett. A kezdeményezés, amelyhez 
csatlakozott a KÖVET Egyesület is tagvál-
lalataival, olyan gyakorlati megoldásokat 
tartalmaz, melyek hozzájárulnak, hogy 
az emberiség ökológiai lábnyomát egyen-
súlyba hozzuk a biokapacitással. 
A még mindig felkészületlen világunkban, 
növekvő félelemmel az extrém időjárási 
események miatt, a nemzeti kormányok 

képviselői 100 nap múlva gyűlnek össze 
az utolsó esélynek tartott globális, cselek-
vésre fókuszáló klímavédelmi csúcstalál-
kozón, a COP26-on, Glasgow-ban (2021. 
okt. 31.−nov. 12.). 
„Nincs értelme megvárni, hogy mire 
jut a COP.” – mondta Laurel Hanscom, a 
GFN ügyvezető igazgatója. „A pandémia 
megmutatta, hogy az emberiség képes 

Milyen lehetőségeket látsz itthon a 
felesleg feldolgozására és melyik termé
keket emelnéd ki az Ételmentő branded 
kínálatából?
Évente mintegy 2 millió tonna élelmiszer-
hulladék keletkezik Magyarországon, 
amelynek 62 százaléka a termelés és fel-
dolgozás során jön létre. Ez azt jelenti, 
hogy kb. 1,2 millió tonna, emberi fogyasz-
tásra alkalmas, tápanyagban gazdag élel-
miszert esztétikai okokból, vagy a tudás, 
technológia hiánya miatt dobnak ki. Az 
Ételmentő projekttel mi ezeket az élelmi-
szeripari melléktermékeket kutatjuk fel, 
és készítünk belőlük finom és tápláló ún. 
„upcycled élelmiszert”. Július óta vásá-
rolható meg első termékünk, a sörtör-
köly granola. A sörtörköly a sörgyártás 
rostban és fehérjében gazdag mellékter-
méke. Kiváló ropogós granola készíté-
séhez, ezen kívül további két terméket 
tervezünk fejleszteni a felhasználásával 
(sörtörköly liszt és malátatej). Az Étel-
mentő portfólió folyamatosan fog bővülni 
olyan termékekkel, amelyek más, emberi 
fogyasztásra teljesen alkalmas mellékter-
mékből készülnek majd. 

A fogyasztói és bolti szinten keletkező élel-
miszerfeleslegre egyre több megoldás lát 
napvilágot hazánkban is, ilyen például az a 
telefonos alkalmazás, amivel helyi üzletek 
és éttermek termékeit menthetjük meg a 
kidobástól zárás előtt. Szupermarketek is 

rendszeresen kínálják akciós áron a termé-
keiket röviddel lejárat előtt. Az Élelmiszer-
bank és további kezdeményezések stabil 
kapcsolatrendszert építettek fel üzlethá-
lózatokkal, hogy a többletélelmiszerek 
újraelosztása megvalósulhasson. A “mara-
déktalanul élni vágyó” fogyasztók számára 
elérhető információk tára folyamatosan 
bővül ötletekkel, receptekkel megoldá-
sokkal.

Sokan szenvednek ételallergiától, 
emiatt egyre többen térnek át adaléka
nyagmentes élelmiszerekre, biotermé
kekre. Gyakran cikkeznek mostanában 
a „szuperélelmiszerekről”. Vannak 
olyan Magyarországon is termeszt
hető haszonnövények, amik feledésbe 
merültek, de egészségesek és jó lenne, 
ha visszakerülnének az étrendünkbe 
nagyanyáink receptjeiből?
Az úgynevezett szuperélelmiszerek szokat-
lanul magas antioxidáns-, vitamin- vagy 
egyéb tápanyagtartalommal rendelkez-
hetnek, így pozitív hatást gyakorolhatnak 
az egészségünkre. Némelyiknek pedig 
olyan jó lett a marketingje, hogy elkezdte 
beutazni a világot. Ezzel két, már korábban 
említett probléma okozói is egyben. 

A Dél-Amerikából származó quinoa iránti 
növekvő globális kereslet miatt a dél-ame-
rikai, főleg bolíviai termelőkre több 
oldalról is nyomás nehezedik: az igények 

kielégítéséhez szükséges termelésnövelés 
veszélybe sodorja a hagyományok és a 
biodiverzitás megőrzését, és a 2000-ről 
2008-ra 600%-kal növekvő quinoaáraknak 
köszönhetően a helyiek számára már nem 
megfizethető ez az alapélelmiszer.

A quinoa pozitív tulajdonságai a glutén men-
tesség, a magas fehérje-, rost-, vita min- és 
ásványianyag-tartalom. Azon kevés élelmi-
szerek közé tartozik, melyek mind a kilenc 
esszenciális aminosavat tartalmazzák. 
Viszont egy kis kutatással találhatunk a 
közelünkben termesztett, sajnos nem fel-
tétlenül gluténmentes, de tápanyagokban 
teljesen versenyképes alternatívákat. 
Ilyen például az árpa. További szuperélel-
miszerek, aminek van helyben fellelhető 
alternatívája: a chiamag helyettesítésére 
alkalmas a lenmag, a csipkebogyónk pedig 
még több C vitamint is tartalmaz, mint a 
népszerű goji bogyó. 

Hálásak lehetünk, hogy számos haszon
növény megterem hazai földben és 
még a járványhelyzet alatt sem kellett 
nélkülöznünk. Becsüljük meg jobban 
azoknak a munkáját, akik táplálékhoz 
juttatnak minket!  Összefogással és 
tudatosabb ételválasztással életminő
ségünket is javíthatjuk. Köszönjük a 
beszélgetést és további sikereket kívá
nunk az Ételmentéshez és egy újfajta 
élelmiszerrendszer megteremtéséhez!




