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Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minõsítése
VII. Élelmiszerek preferenciája és tápértéke

közötti kapcsolat
Molnár Pál

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest
Érkezett :  1996. január 28.

Az érzékszervi preferencia az élelmiszerek kiválasztására és
felhasználására, valamint az energiafelvételre és az emberi
energiaháztartásra gyakorolt hatása következtében - közismerten -
jelentõsen befolyásolhatja a lakosság táplálkozási helyzetének alakulását.

Az utóbbi idõkben számos publikáció (Friedman és Mattes, 1991; Mattes,
1987; Mattes, 1992; Mattes és Mela, 1988; Mela & Mattes, 1988;
Shepherd & Farleigh, 1989; Weingarten és Gowans, 1991) és könyv
(Friedman, Tordoff & Kare, 1991; Kare és Maller, 1967; 1977; 1978;
Solms et al., 1987) foglalkozott az érzékszervi tulajdonságok
táplálkozásban betöltött szerepével. Ezen dolgozat célja, hogy általános
irodalmi áttekintést nyújtson a témáról, különös tekintettel az érzékszervi
preferencia és a táplálkozás közötti dinamikus összefüggések jobb
megértésére.

1. Preferencia hatása élelmiszerek kiválasztására

1.1. A kiválasztás érzékszervi tényezõi és mechanizmusa

Tudományosan még nem kellõen vizsgált jelenség, de általánosan
elfogadott tény, hogy a humán táplálkozásban az érzékszervi tényezõk
jelentõs szerepet játszanak az élelmiszerek kiválasztásában. A problémát
valójában az jelenti, hogy  nem állnak rendelkezésre kellõen objektív
mérési módszerek az érzékelés és más tényezõk e folyamatra gyakorolt
hatásának értékeléséhez.

Az irodalmi adatok tanúsága szerint a kommersz élelmiszerek
kiválasztásában, illetve azok felhasználásában és a velük kapcsolatos
megelégedettség kialakulásában az érzékszervi tulajdonságok domináns
szerepet játszanak (Moskowitz & Chandler, 1987; Krondl & Lau, 1982) és
a kiválasztás tekintetében felül is múlják a márkanév, az ár és a
táplálkozási jellemzõk hatását (Shepherd & Stockley, 1985; Schutz et al.,
1986). Az élelmiszerek kiválasztása és fogyasztása (és valójában az egész
étrend) híven tükrözi sok fontos tényezõ hatását, amelyek közül csupán
egy az érzékszervi preferencia, bár jelentõsége feltehetõen igen
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meghatározó. Mégis az esetek döntõ többségében kétségtelenül igaz az a
megállapítás, hogy a nagyon kedvelt élelmiszereket viszonylag ritkán,
míg számos nem nagyon preferált terméket elég gyakran fogyasztunk.
Még ha a fogyasztók által jelzett érzékszervi preferenciákat el is
fogadjuk, mint a termékek közötti választás fontos tényezõjét, ezáltal még
nem tudjuk egyértelmûen megindokolni a tápanyagok fogyasztásában
meglévõ különbségeket.

Az érzékszervi tulajdonságokat és a preferenciákat vizsgáló tanulmányok
megkísérlik, de gyakran nem eléggé mélyrehatóan tárják fel az
élelmiszerfogyasztást valóban erõteljesen meghatározó markáns
összefüggéseket (Mattes, 1985; Mattes & Mela, 1986; Mela & Sacchetti,
1991; Shepherd & Farleigh, 1989). A számos ok közül kiemelt helyen
említendõ, hogy az irodalmi adatok szerint a kísérletet végzõknek
általában érzékszervi tulajdonságokat kellett vizsgálniuk, azok közül is
rendszerint egyedül az ízeket. Sokféle, az egyes személyek jellemzésére
használható érzékszervi teszt létezik, mégis a differenciáltan kezelt
preferencia értékek jelzik a legjobb korrelációt a fogyasztással. A teszt
stimulánsok (élelmiszerek) kiválasztása különösen problematikus, mivel
azok – szükségszerû számbeli korlátozottságuk miatt – nem biztos, hogy
visszatükrözik az érdeklõdésre számot tartó élelmiszer(ek) fogyasztásának
lényeges összetevõit. Ugyancsak sok probléma adódik az
élelmiszerfogyasztással kapcsolatos adatok összegyûjtése terén; így
például a kutatók sokszor nem kielégítõen részletes és nem elég pontosan
kitölthetõ kérdõíveket használnak. Végezetül az említett tanulmányok
rendszerint nem kapcsolják össze az érzékszervi vizsgálatokat más olyan
tényezõk vizsgálatával (pl. magatartás vagy anyagi helyzet), amelyek
jelentõsen befolyásolhatják az étrend és az ízlés közötti összefüggéseket.

Az érzékszervi preferencia - az egyes kiválasztott érzékszervi
tulajdonságok szerinti - megközelítése több információval szolgálhat a
tényleges fogyasztás alakulásából eredõen, mint a nem elég
körültekintõen végrehajtott érzékszervi tesztek. További adatelemzést
végeztek például egy olyan tanulmány keretén belül (Mela, 1989), ahol a
kísérletben résztvevõ személyek nem csak az általuk fogyasztott
élelmiszerek típusát és mennyiségét jegyezték fel, hanem a domináns
ízzel kapcsolatos megállapításaikat is. Az édes, illetve sós ízûnek
definiált élelmiszerek energiaszázalék alapján számított fogyasztása
közötti összefüggés vizsgálata azt mutatja, hogy az elõbbi negatívan, az
utóbbi pedig pozitívan korrelál a zsírfogyasztással (1. ábra). Az 58 férfi
személy közremûködésével végzett tesztek eredménye úgy értelmezhetõ,
hogy a sós ételek preferálása magasabb zsírfogyasztással párosul.
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1. ábra: A zsírból származó energia, illetve az alapvetõen
„A” sósnak és „B” édesnek definiált élelmiszerekbõl származó energia

százalékos értékei közötti összefüggés (Mela, 1989)

Ha az íz és a szag (illat) kritikus tényezõ az élelmiszerek kiválasztását és
fogyasztását tekintve, akkor számítani lehet arra, hogy ezen érzékszervi
jellemzõk intenzitásának gyengesége vagy rendellenessége esetén,
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eltérések mutatkoznak az étkezési magatartásban is. Egyáltalán nem
meglepõ, hogy a szóbanforgó rendellenességek csökkentik az étkezéssel
együttjáró élvezetet, azonban egy hosszabb periódus alatt sem
jelentkeztek - a megfigyelések szerint - speciális tápanyaghiányok. Arra
azonban van bizonyíték, hogy az energiaháztartás változásai gyakran
járnak együtt az érzékszervi típusú és a kémiai összetételbõl eredõ
rendellenességekkel (Mattes et al., 1990). Feltételezhetõ, hogy a testsúly-
veszteség oka nem ritkán az étkezés csökkent élvezeti értékében
keresendõ, ezzel szemben a túlfogyasztás leginkább talán az érzékszervi
stimuláció növelésére irányuló szándéknak tulajdonítható. A tanulmány
foglalkozik más, az érzékszervi tulajdonságokkal összefüggõ hatásokkal
is, mint például az élelmiszer-választék módosulásának okaival, illetve az
ízesítõszerek (beleértve a sót és a cukrot is) fokozott használatával.

A szakemberek is gyakran úgy vélik, hogy a tápanyaghiány következtében
beálló érzékszervi preferencia-eltolódások közvetlenül segítik az állatokat
és az embereket abban, hogy a szükséges tápanyagokat tartalmazó
élelmiszereket felkutassák és azokat nagyobb mennyiségben fogyasszák.
Az állatok azon - többszörösen megfigyelt - képességét, hogy az
érzékszervi mechanizmusokra hagyatkozva, speciális étvágyuk alapján
önállóan kutatják fel a megfelelõ élelmiszer-forrásokat, "az ízlelés vagy a
test bölcsességének" nevezzük. Galef (1991) viszont kritikai
tanulmányában az emberekre vonatkozóan arra a következtetésre jutott,
hogy - habár ez az elképzelés rendkívül vonzó - az ezt indikáló tényleges
kísérleti adatok a legtöbb esetben nem kielégítõek, illetve ezen adatok az
elvárások megalapozására irányuló értelmezése rendszerint nem
egyértelmû.

Egyes feltételezések szerint a velünk született mechanizmusok valóban
szabályozzák bizonyos mértékig az egyes tápanyagok iránti étvágyat, de –
a só (nátriumklorid) és a víz valószínû kivételével – az erre irányuló
tanulmányok nagy része nem igazán igazolja ezeket. Konkrét fiziológiai
példát szolgáltat a só, illetve a sós élelmiszerek fogyasztása iránt
mutatkozó, a mellékvesekéreg elégtelen mûködésére visszavezethetõ erõs
kényszer (Beauchamp et al., 1990). Az emberi szervezetben tudatos
kísérletek során létrehozott nátriumhiány ugyancsak alátámasztja a sós
élelmiszerek iránti, megnövekedett preferenciát (Beauchamp et al., 1990).
Más humán kísérletek érzékelhetõen jelzik az egyes aminosavak iránt
megmutatkozó - a tápláltsági állapottól függõ - preferenciát is (Vasquez
et al., 1982; Murphy, 1986.)

A feltételezett mechanizmusok élelmiszerek kiválasztására gyakorolt
hatása kellõ mélységgel nem ismert. Az élelmiszerek kiválasztásában az
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érzékelés közvetítésével bekövetkezett változások értékeléséhez igen
nagy szükség lenne a tápanyagfelvétel pontos, rövidtávú kontrolljára,
amit azonban szinte követhetetlenül módosíthatnak az abszorpciót (pl. a
szelektált ásványi anyagok felszívódását), a tárolás-raktározást, az
anyagcsere-transzformációt, illetve a kiválasztás külsõ tényezõit
magukban foglaló puffer mechanizmusok. Normális körülmények között
például a vesemûködés szigorúan szabályozott a szükségleteknek
megfelelõ nátrium- és vízkiválasztás tekintetében. Ugyanakkor az
egyénektõl és étkezési alkalmaktól függõen igen nagy szóródást mutat az
elfogyasztott fehérje, a szénhidrát és a zsír aránya is. Léteznek olyan
anyagcsere-mechanizmusok, amelyek lehetõvé teszik az említett
tápanyagok változó arányú felhasználását energiatermelésre, illetve –
jelentõs túlfogyasztásuk esetében – zsírrá történõ átalakításukat a tárolás
érdekében. A számos közölt adatsor azonban nem igazolja egyértelmûen
azt a hipotézist, amely kapcsolatot vél felfedezni a fehérje- és a
szénhidrát-felvétel növelése vagy csökkentése iránti igény, az agyi neuro-
transzmitterek reakcióváltozása, valamint a fehérje- és szénhidrát
tartalmú élelmiszerek elõnyben részesítése, illetve elutasítása között.

1.2. Preferencia szerepe az élelmiszertúlfogyasztásban

Szakemberek körében általánosan elterjedt az a feltételezés, hogy az
élelmiszerek kedvezõ érzékszervi tulajdonságai jelentõsen ösztönzik a
túlfogyasztást és valamilyen módon fontos szerepet játszanak a túlzott
energia-felvételben, illetve az elhízásban. A választási szituációk
sokszínûségét is figyelembe véve, mind a sovány, mind az elhízott
egyének – a legkevésbé sem meglepõ módon – nagy valószínûséggel az
általuk jobban kedvelt, ízletesebb ételeket fogják elõnyben részesíteni.
Feltételezhetõ azonban, hogy a túlsúlyos egyének részérõl nagyobb
fogékonyság nyilvánul meg az élelmiszerek élvezeti értéke iránt, így az
ízletesség az õ esetükben egyértelmûen befolyást gyakorol a fogyasztásra.
A legtöbb, ezt a felfogást alátámasztó adat azonban – sajnos – rövidtávú
tanulmányokon alapul és laboratóriumi helyzetekre támaszkodik, ami
miatt egyértelmûen még nem sikerült megállapítani, hogy az ízletesebb
élelmiszerek folyamatos elõnyben részesítése hosszabb idõszakon
keresztül is ösztönzi-e a túlfogyasztást, és az egyes élelmiszerekre kapott
adatok minden további nélkül kiterjeszthetõk-e az élelmiszer-
kombinációkra, sõt a teljes étrendekre is.

Úgy tûnik azonban, hogy még nem készült olyan tanulmány, amely
kielégítõen hosszú idõn keresztül szisztematikusan kutatta volna az
egyének általuk kiválasztott élelmiszerekre irányuló preferenciáját annak
kiderítése érdekében, hogy a jobban kedvelt élelmiszerek nagyobb
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adagjaiból vagy gyakoribb fogyasztásából összetevõdõ étrendek, illetve
ezáltal a nagyobb energia-felvétel és az elhízás mértéke között van-e
összefüggés.

Okkal feltételezhetõ, hogy a jelenlegi túlkínálat közepette a legtöbb
nyugati ország polgárai az általuk kedvelt élelmiszereket fogyasztják és
igyekeznek elkerülni a kevésbé kedvelt ételeket. Ugyanakkor az is
megfigyelhetõ, hogy mégsem akarják minden alkalommal a legkedveltebb
ételeiket fogyasztani. Az Egyesült Államok hadseregében végzett
kutatások (Meiselman et al., 1974) eredményei szerint a jegyzékben
szereplõ 378 élelmiszer közül mindössze 48 kapott kevesebbet a
„közömbös” kedveltségi fokozatot kifejezõ átlagpontszámnál. A
fogyasztás gyakoriságára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a
válaszadók a legnagyobb kedveltségi pontszámokkal kitüntetett 25
élelmiszert (italok nélkül) sem kívánják gyakrabban fogyasztani, mint
kétnaponként egyszer. Fennáll annak is a valószínûsége, hogy nem
kevesen kizárólag a pillanatnyi érzékszervi benyomásaik alapján
választják ki az ételeket. Ez feltehetõen oda vezet, hogy gyakran
fogyasztanak olyan élelmiszereket is, amelyek nem tartoznak a
legkedveltebbek közé.

Végezetül tartalmi problémát jelent az ízletesség, illetve az élelmiszer-
összetétel érzékszervi és fiziológiai hatása közötti különbségtétel is.
Közismert a tény és egyre több tudományosan is elfogadható bizonyíték
támasztja alá, hogy a zsírdús étrend fokozott súlygyarapodással párosul.
Bár sok nagy zsírtartalmú étel egyúttal „ízletes” is, ezen élelmiszerek
túlfogyasztása nem tulajdonítható szükségszerûen kizárólag azok
érzékszervi sajátosságainak.

Habár a nyugati országok lakosságát szinte elhalmozzák a könnyen
elérhetõ, magas élvezeti értékû, "ízletes" élelmiszerek és ételek,
viszonylag csak kevés ember túlsúlyos vagy elhízott. Ez a tény arra utal,
hogy az ilyen élelmiszerek nagy választéka önmagában nem tekinthetõ
szükségszerûen a túlfogyasztás elsõdleges vagy elegendõ okának. Nem
zárható ki azonban annak lehetõsége sem , hogy a népességen belül
létezik egy olyan csoport, akik számára az ízletesség és az összetétel
különleges kombinációjával rendelkezõ (pl. magas zsírtartalom,
energiasûrûség) élelmiszerek elérhetõsége olyan helyzetet teremt, ami
azok túlfogyasztásában nyilvánulhat meg. Ezen túlmenõen feltételezhetõ
egy különleges összefüggés a kóros elhízás, illetve a zsírok érzékszervi
tulajdonságai iránt mutatkozó fokozott preferencia között (Drewnowski et
al., 1985; Mela and Sacchetti, 1991).
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1.3. Preferencia hatása a tápanyagok hasznosulására

Az élelmiszerek látványa, szaga, íze és tapintása számos olyan fiziológiai
("cephalic phase") választ indukálhat, ami kapcsolatban áll az adott
élelmiszer tápanyagainak asszimilációjával. Ezzel a témával már többen
(lásd: Brand et al., 1982; Giduck et al., 1987; Mattes, 1987) részletesen
foglalkoztak, amit itt csak röviden érintünk.

Az élelmiszer-stimulánsokra adott cephalic phase-válaszok néhány
példája az 1. táblázatban található. Általános az a vélemény, hogy ezek a
válaszok fokozhatják a tápanyagok felszívódásának és hasznosulásának
hatékonyságát, és az érzékszervi tulajdonságok preferenciája különbözõ
módon befolyásolhatja ezeket. Arra azonban nincs közvetlen bizonyíték,
hogy az említett cephalic phase - válaszok bármilyen közvetlen vagy más
valós elõnyt jelentenének a normális, egészséges felnõtteknél. Bizonyított
tény ugyanis, hogy közvetlenül az emésztõcsatornán keresztül, a szájüreg
megkerülésével táplált egyedek vitalitása megfelelõnek tekinthetõ és a
cephalic phase-válaszok nem szükségesek a táplálkozás fenntartásához.
Feltételezhetõ ezzel szemben az is, hogy az érzékszervi stimuláció más
esetekben igen fontos, különös tekintettel a speciális klinikai helyzetekre.
Így például számos tanulmány utal arra, hogy a koraszülöttek esetében –
akiknél az emésztési funkció még nem teljesen kialakult – a nem tápláló
jellegû szopás (pl. a cucli) elõsegítheti a növekedést, feltételezhetõen a
cephalic phase-válaszok stimulálása révén (pl. Mattes, 1987).

1. táblázat: Az érzékszervi stimulációra adott cephalic phase-
válaszok néhány példája

Megnövekedett nyálelválasztás és a nyál megváltozott összetétele

Enzim- és savkiválasztás a gyomorban

A hasnyálmirigy (pancreas) emésztési enzimjeinek kiválasztása

Megnövekedett felszívódás a belekben (valószínûleg)

Inzulin (és esetleg más hormonok) kibocsátása

2. A tápérték hatása az érzékszervi preferenciára
Az érzékszervi preferenciát befolyásolja az is, hogy a fogyasztók mit
gondolnak, illetve mit hallanak másoktól az élelmiszerek tápértékét
illetõen. Bár sok, az élelmiszerek preferenciájával kapcsolatos kísérlet
vak tesztekre épül, bizonyíték van arra, hogy a termékre vonatkozó
információ – beleértve a címkén szereplõ tápérték-jelölést és az
egészségügyi jellegû megállapításokat is – jelentõs hatást gyakorolhat
arra, miként érzékeli a fogyasztó az élelmiszerek élvezeti értékét és más,
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valóságos érzékszervi tulajdonságait (Lundgren, 1981; Gibson et al.,
1991, Köster et al., 1987; Shepherd et al., 1993; Aaron at al., 1994).

Bizonyos esetekben nem mutatható ki a jelölés (a címke) közvetlen
hatása, mivel az információ különbözõképpen befolyásolja a fogyasztók
egyes csoportjai által adott válaszokat. Legutóbb Shepherd et al., (1993)
úgy találta, hogy az édesített tejek cukor- és zsírtartalmára vonatkozó
információ szignifikánsan befolyásolta az érzékszervi pontszámokat, de
az általános kedveltséget nem. A fogyasztói magatartásra vonatkozóan
összegyûjtött információk elemzése azonban mégis kimutatta a címkén
feltüntetett információ általános kedveltségre gyakorolt kölcsönhatását.
Nevezetesen: az egyéni pontszámok a minták táplálkozási jellemzõivel
összhangban egyenes arányban emelkedtek. Hasonló módszert alkalmazva
az értékelést végzõ fogyasztók magatartásának és meggyõzõdésének
jellemzésére, Aaron et al. (1994) úgy találta, hogy a "csökkentett
zsírtartalmú", illetve a "teljes zsírtartalmú" kifejezések címkén való
feltüntetése szignifikáns hatást gyakorol az egyes élelmiszerekre adott
szakértõi és hedonisztikus pontszámokra. A pontszámok a teljes, illetve a
csökkentett zsírtartalmú élelmiszerekkel összefüggõ egyéni
meggyõzõdéssel és hozzáállással egyenes arányban emelkedtek.

Az utóbbi idõben végzett tanulmányok (Sephard et al., 1993; Aaron et al.,
1994) az asszociatív szabályozási (kondícionálási) folyamatok érzékszervi
preferenciák kialakulásában és módosulásában betöltött alapvetõ
szerepére mutattnak rá. Meglehet, hogy míg az emberi tudat kezdetben
csak nagyon kevés elõre programozott érzékszervi preferenciával
rendelkezik, a késõbbiekben tág teret kapnak az élettapasztalatokra épülõ
preferenciák.

Nyilvánvaló, hogy az emberek csak nagyon korlátozott mértékben
rendelkeznek veleszületett íz-, és – talán – illat preferenciákkal
(Beauchamp et al., 1991). Úgy tûnik, hogy az édes ízek születéskor
könnyen elfogadhatóak, ezzel szemben a keserû és feltehetõen a savanyú
ízek a korai életszakaszban elutasításra találnak. A só észlelésének és a
válaszadás képessége a születést követõ 4-6. hónapban fejlõdik ki, amikor
azután a csecsemõk minden jel szerint kedvelik azt. A veleszületett
érzékszervi preferenciák említett kis terjedelmét teleologikus
magyarázattal is indokolják, amely szerint ezek a preferenciák arra
szolgálnak, hogy az emberpalántát a biztonságos energiaforrások és a
szelektált tápanyagok (köztük az anyatej) felé irányítsák; ugyanakkor
lehetõvé teszik számukra a sok különbözõ, a természetben is elõforduló
méreg (toxin) felismerését és elkerülését.
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A veleszületett szag-preferenciák létezését még nem sikerült igazolni, bár
úgy tûnik, hogy az újszülöttek legalább néhány szagot valószínûleg
képesek észlelni és megkülönböztetni (Beauchamp et al., 1991). A
legújabb kutatások utalnak az újszülöttek lehetséges vonzódására a
tejkiválasztó mellek illata iránt (Porter et al., 1991). Az is lehetséges
azonban, hogy a látszólag "veleszületett" illat-preferenciák in utero
tanulás útján keletkeztek az illékony aroma-vegyületekkel való találkozás
révén a magzatvízben (Menella & Beauchamp, 1991). A szag
preferenciákat azonban készen is átvehetik a születés után, tehát lehetnek
posztnatálisak (Beauchamp et al., 1991; Schleidt & Genzel, 1990) is.

Az emberek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felismerjék a
különféle élelmiszerek fogyasztásával, illetve az érzékszervi
sajátosságokkal kapcsolatos metabolikus, fiziológiai és pszichológiai
konzekvenciákat, sõt képesek tanulni is azokból (Rozin, 1989). A
szabályozott válaszokkal könnyen meg is magyarázható a sok humán
preferencia és elutasítás. Az ilyen típusú, tanult hedonisztikus reakciók
általában igen erõteljesek, gyakran kiszorítják a veleszületett
preferenciákat és – különösen az elutasítást tekintve – igen stabilak.

Egyes érzékszervi tulajdonságoktól (elsõsorban az ízektõl) és ételektõl
való idegenkedés vagy ellenszenv könnyen kialakulhat a negatív
hatásokkal, különösen a csömörrel vagy émelygéssel történõ asszociáció
révén. Az alkohol tartalmú italok esetében ez a megállapítás nyilvánvaló
ellentmondást takar, amelynek feloldására azonban számos lehetõség
kínálkozik. A klasszikus példa szerint: egy bizonyos élelmiszer
megízlelésének szándéka is erõs ellenérzést válthat ki még abban az
esetben is, ha a szóbanforgó élelmiszert korábban nagyon kedvelték. Ez
az elutasítás rendszerint sokáig megmarad még akkor is, ha az eredeti, az
azt kiváltó eseményt már régen elfelejtették és teljes mértékben tudatában
vannak annak, hogy az adott élelmiszer fogyasztása biztonságos (Rozin,
1989). Az ellenszenvek ilyen típusa rendkívül elterjedt és igen sokféle,
normál élelmiszerre kiterjedhet (Garr and Stunkard, 1974; Mattes, 1991).

Az elmondottakkal megegyezõ módon – habár nem olyan szembetûnõen –
a preferenciák kialakulását elõmozdíthatja az egyes tulajdonságok pozitív
fiziológiai vagy pszichológiai hatásokkal való társítása is. Sokkal
nehezebb meggyõzõ példákat találni a szabályozott preferenciákra, mivel
a folyamat sokkal lassúbb és a tudatos asszociáció számára kevésbé
értelmezhetõ. Kézenfekvõnek látszik a preferenciákat olyan, a születés
idõpontjában még nem kedvelt élelmiszerek hasznos pszicho-biológiai
hatásainak tulajdonítani, mint a kávé és a szeszes italok. Az élelmiszerek
zsírtartalmának érzékszervi tulajdonságai iránt megnyilvánuló emberi
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preferenciát sem lehet megbízhatóan vonatkoztatni egyetlen ismert
veleszületett mechanizmusra sem. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra
utalnak, hogy az említett preferenciák elsõsorban a zsírok metabolikus
tulajdonságaival (elsõsorban azok energiatartalmával) állnak
kapcsolatban, és a veleszületett mechanizmusok szerepe csupán
másodlagos (Mela, 1990).

Nagyon sok bizonyíték támasztja alá a tanulási folyamatok dominanciáját
az érzékszervi preferenciák kialakulásában. Számtalan állatkísérlet utal
arra, hogy az élelmiszerek fiziológiai konzekvenciái (beleértve a nehezen
megfogható táplálkozástani és metabolikus hatásokat is) szignifikánsan
módosíthatják az érzékszervi preferenciákat. Ez vonatkozik az ember
veleszületett pozitív és negatív preferenciák jelentõs mértékû változására
is (Molnár, 1991).

A vizsgálatok szerint az emberek ízpreferenciáit befolyásolja a
kondícionáló közegek energiatartalma akár zsír, akár szénhidrát
formájában (Booth et al., 1982; Birch et al., 1990; Johnson et al., 1991).
Különösen érdekesek Johnson et al. 1991-ben gyermekekkel végzett
vizsgálatai, amelyek megmutatták, hogy a joghurtok zsírtartalmának
manipulálása az ízpreferenciák javulását eredményezte, azaz a zsírhoz
kötõdõ ízek megnövekedett preferenciáját észlelték. A gondos
kiegyensúlyozás, a minta elõkészítése, illetve a csoport által alkalmazott
érzékszervi elõtesztelési eljárások jól alátámasztják azt az érvelést, hogy
az eredmény magának a zsírnak a metabolikusan vagy pszichológiailag
"elõnyös" hatásainak tulajdonítható, nem pedig egyszerûen csak a minták
érzékszervi különbségeinek. Az ilyen tanulmányok meggyõzõen
bizonyítják, hogy az érzékszervi preferencia könnyen javítható az
élelmiszerek differenciált táplálkozásélettani sajátosságaival való társítás
útján. Ezen jelenségeknek szerepük lehet például a csökkentett
energiatartalmú készítmények hosszútávú elfogadásában, megszüntetve az
élelmiszerek tradícionális érzékszervi és metabolikus asszociációit.

Kevésbé ismert az élelmiszerek pl. a hangulatra és a teljesítményre
gyakorolt pszichológiai hatásainak lehetséges befolyása az adott
élelmiszer kedveltségére. A legutóbbi idõkben viszont fejlõdés
tapasztalható a hangulat (kedélyállapot) és a kognitív teljesítmény
tesztelése területén, ami lehetõvé teszi az említett hatások azonosítását. A
kedveltségben, illetve az ellenszenvben fellelhetõ sok egyéni
("idioszinkratikus") különbség és preferencia valószínûleg az ilyen, az
élelmiszerek említett pszicho-biológiai tulajdonságait befolyásoló
asszociáció révén magyarázható.

3. Következtetések
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Az érzékszervi preferencia egyike az étkezési magatartást és a
táplálkozást befolyásoló sokféle tényezõnek. Az élelmiszerek és a
tápanyagok szelekciójára, az energia-felvételre és az energiaháztartásra,
valamint a tápanyagok hasznosulására gyakorolt hatásán keresztül az
érzékszervi preferencia potenciálisan befolyásolhatja az élelmiszerek
táplálkozásélettani tulajdonságait. A mindennapi tapasztalat alátámasztja
az érzékszervi tényezõknek az élelmiszerek kiválasztásában betöltött
elsõdleges szerepét, ezzel szemben nehéz bizonyítani az érzékszervi
preferenciák különleges jelentõségét az élelmiszer-fogyasztás és a
táplálkozási állapot egyedi különbségeinek elsõdleges meghatározójaként.
Gyakran feltételezik, hogy az érzékszervi preferencia fontos szerepet
játszik az energiaháztartás alakulásában, különös tekintettel a
túlfogyasztásra; ezzel szemben az érzékszervi preferenciák szerepe
másodlagos lehet az élelmiszerek összetétele tekintetében, jóllehet a két
terület kapcsolatban áll egymással. Az érzékszervi stimuláció olyan
fiziológiai válaszokat indukál, amelyek megváltoztathatják az élelmiszer-
tápanyagok emésztését és metabolizmusát, bár normális körülmények
között ezek a hatások csak korlátozott biológiai jelentõséggel bírnak.

Megfelelõ bizonyítékok támasztják alá az élelmiszerek tápértékének az
érzékszervi preferenciára gyakorolt lényeges hatását. Az érzékszervi
preferenciák jól alkalmazhatók és összefüggésbe hozhatók az élelmiszerek
tápértékével, mert mind kognitív, mind pedig pszicho-biológiai hatások
befolyásolják azokat. Az élelmiszerek tápértékével és egészségügyi
jellemzõivel összefüggõ felfogások és egyéni meggyõzõdések minden
valószínûség szerint szignifikáns hatást gyakorolnak az érzékszervi
tulajdonságok elbírálására. Még alaposabban vizsgálva a kérdést, a tanult
asszociációk kialakulása az élelmiszerek specifikus érzékszervi
tulajdonságai, illetve azok fiziológiai és pszichológiai hatásai között
valószínûleg a preferencia hatékony tényezõit képezik. Ezek a jelenségek
közrejátszhatnak például a csökkentett energiatartalmú és más
funkciónáló élelmiszerek hosszútávú elfogadásában.
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Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minõsítése VII.
Élelmiszerek preferenciája és tápértéke közötti

kapcsolat

Molnár Pál

A tanulmányozott szakirodalom megállapításai szerint nagy
bizonyossággal megállapítható, hogy az élelmiszerek érzékszervi
preferenciája és tápértéke dinamikus és kölcsönös összefüggésben áll
egymással, melynek egyes fontos részletei még további kutató és elemzõ
munkát igényelnek.

Sensory Investigation and Evaluation of Foods VII.
Relationship of Preference and Nutritive Value of

Foods

Molnár, P.

According to the statements in the studied literature titles it can be
declared with high probability that a dynamic relationship is existing
between the sensory preference and the nutritive value of foods. However,
important details are needed further research and more analytical work.

Sensorische Untersuchung und Bewertung von
Lebensmitteln VII. Wechselwirkung zwischen

Präferenz und Nährwert von Lebensmitteln

Molnár, P.

Gemäß den Erkenntnissen aus der ausgewertetem Fachliteratur kann mit
großer Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, daß zwischen der
sensorischen Präferenz und dem Nährwert von Lebensmitteln eine
bestimmte dynamische Wechselwirkung besteht. Tiefere Zusammenhänge
erfordern jedoch weitere Forschungs- und Analysenarbeit.
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