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A túlsúly és az elhízás mind az államháztartási kiadásokra, mind pedig az egyén költségvetésére is jelentos
kihatással van. A szerzok cé]ul tuzték ki, hogy a hazai lakosság élelmiszer-fogyasztási attitudjeit felmérjék,

kiemelt tekintettel a testtömegüket csökkenteni vágyók körében. A vizsgálatok során egy 1000 fos
országosan reprezentatív kérdoives megkérdezést három kvalitatív fókuszcsoportos vizsgálat követett, ami
a kvantitativ eredményeket mélységeiben is vizsgálta és a különbözo attitudök okait is feltárta. A

vizsgálatok eredményeibol kiderül, hogy tizbol nyolc magyar számára fontos testtömegének a]akulása, vis
zont minden negyedik elégedett csupán saját testtömegéveI. A testtömegüket csökkenteni vágyók hizlaló
hatásúnak tartják a lisztet, a sört, a szénhidrátokat Gellemzoen a fehérkenyér bevitelt), a cukrot, az

édességeket, valamint a sajtot és a vajat, elmondásuk szerint azok magas zsírtartalma miatt. Nem tartják
hizlaló hatásúnak a zöldségeket, gyümölcsöket, a korpás kekszet, a csökkentett zsírtartalmú tejet, valamint

a puffasztott rizst.
A kutatás az Európai Unio és Magyarország támogatásával, az Europai Szocíális alap társfinanszírozásá

val a TÁMOP 4.2.4.Al2-11-1-2012-0001 azonosító számú, "Nemzeti Kiválóság Program-Hazai hallgatóí,
illetve kutatói személyi támogatást biztositó rendszer kidolgozása és muködtetése konvergencia program"
címu kiemelt projekt keretei között va]ósult meg".

FO OD CONSUMPTION ATTITUDES OF PEOPLE ON A DIET - OBESING AND NON
OBESING FOOD AND INGREDIENTS

Overweight and obesity have a]so significant effects both on govemment expenditures and indívidua]

budgets. The authors aim to study the food consumption attitude of the Hungarian population, especíally
among the people wishing to lose weight. During our examinations a nationally representative question
naire of 1000 people was followed by three qualitative focus group examínations which ana]yzed deeply
the quantitative results and revealed the reasons of different attitudes as weIl. It turns out from the results
of the examinations that for 8 people of 10 their weight is important, but only every fourth is satisfied with
his own weight. People wishing to ]ose weight consider the fiour, beer and carbohydrates (mostly white
bread intake), sugar, sweets, cheese and butter as obesíng because of their high fat content according to
their opinion. They do not consider the vegetables, fruit, crispbread, low fat mi]k and puffed ríce as not
fatty things.
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