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TEJFOGYASZTÓK CSOPORTJAINAK AZONOSÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE

IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF FLUID MILK CONSUMER GROUPS

Harwood, W. S. – Drake, M. A.

Journal of Dairy Science. 2018. 101 (10) 8860–8874. doi: 10.3168/jds.2018-14855

A tejfogyasztás az elmúlt néhány évtizedben 
folyamatos csökkenést mutatott. Azon tejter-
mék jellemzők megértése, amelyek az egyes 
fogyasztói csoportok számára vonzóak, szilárd 
alapot nyújthatnak az oktatás és a marketing 
számára, annak érdekében, hogy a tejtermék-
fogyasztás újra növekedjen, megfordítva a 
jelenlegi leszálló trendet. A tanulmány célja, 
azonosítani a tej azon tulajdonságait, amelye-
ket a fogyasztói csoportok vonzónak találnak, 
és amely jellemzők magasabb vásárlási való-
színűséget feltételeznek. Egy adaptív választás 
alapú conjoint (ACBC) felmérés került elvég-
zésre, annak érdekében, hogy megállapításra 
kerüljenek a tejfogyasztás attitűdjei. Az ACBC 
felmérés tartalmazta a Kano modellt, a fontos-
ságot, a címkézés azonosítását és a hiedelmek-
kel kapcsolatos kérdéseket, amelyek meghatá-
rozták azokat a kulcsfontosságú jellemzőket, 
amelyek a fogyasztók vásárlási és fogyasztói 
hajlandósága mögött állnak.  Az önbevalláson 
alapuló organikus termékekre vonatkozó vá-
sárlási szokások és attitűdök szintén a vizsgálat 
részét képezték.  Az ACBC modell a következő 
jellemzőket tartalmazta: zsír tartalom, csoma-
golás típusa, szavatossági idő, címkézéssel kap-
csolatos elvárások. Maximális különbség skála 
segítségével rangsorolásra kerültek a tej vásár-
lást befolyásoló jellemzők. Ez az eljárás szintén 
alkalmazásra került annak érdekében, hogy az 
organikus tejjel kapcsolatos, azon tulajdonsá-
gokat és eredményeket rangsorolni lehessen, 
amelyek leginkább motiválták a bio tejfo-

gyasztókként azonosított fogyasztói csoportot. 
Az eredmények egyváltozós és többváltozós 
statisztikai módszerrel kerültek elemzésre. A 
megkérdezésbe 1163 tejfogyasztó került bevo-
násra, akik közül 434 fogyasztó rendszeresen 
organikus tejet vásárol. Az ideális tej jellemzői 
a conjoint analízis szerint 2% zsírtartalmú, bio, 
műanyag kannában kapható, hagyományosan 
pasztőrözött és mindenféle adalékanyag vagy 
címkétől mentes. Az a fogyasztói hit, hogy az 
„organikus tej egészségesebb” bizonyult a bio 
tej vásárlás legfontosabb motiváló tényező-
jének, amelyet követettek „az organikus tej 
termelés elősegíti az etikus állattartást” és az 
„organikus tej termelése támogatja a helyi far-
mokat és farmereket” megállapítások.  

Az összes tejfogyasztó körében legfonto-
sabb tényezőnek a tej zsírtartalma bizonyult, 
amelyet az íz, a csomagolás, a csomagolás 
mérete és ár követett. A bio jelölés az összes 
tej fogyasztó számára vonatkoztatva a nyol-
cadik legfontosabb jellemzőként szerepelt a 
megkérdezésbe bevont 14 tényező közül. Az 
eredmények kiértékelése mind összesített, 
mind egyéni szinten is rámutatott arra, hogy 
a tejfogyasztók nem tekinthetők egy homogén 
fogyasztói csoportnak és a jelenlegi fogyasztói 
csoportok vásárlási döntéshozatalát elsősor-
ban a speciális terméktulajdonságok és a ter-
mékkel kapcsolatos elvárások vezérlik.

(Balsa-Budai, Nikolett)
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VÁSÁRLÓI ÉSZLELÉSEK HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FERMENTÁLT TEJTER-
MÉKKEL KAPCSOLATBAN: BETEKINTÉS FÓKUSZCSOPORTOS  

INTERJÚ, SZÓ ASSZOCIÁCIÓ, ÉS PROJEKTÍV TÉRKÉPEZÉS ALAPJÁN

CONSUMERS’ PERCEPTIONS TOWARD 3 DIFFERENT FERMENTED DAIRY PRODUCTS: 
INSIGHTS FROM FOCUS GROUPS, WORD ASSOCIATION, AND PROJECTIVE MAPPING

Esmerino, E. A. – Ferraz, J. P. – Filho, E. R. T. – Pinto, L. P. F. – Freitas, M. Q. – 
Cruz, A. G. – Bolini, H. M. A.

Journal of Dairy Science. 2017. 100 (11) 8849–8860. doi: 10.3168/jds.2016-12533

A joghurtok, az erjesztett tejitalok és az erjesz-
tett tejek sok mindenben hasonlóságot mutat-
nak és széleskörben elfogadottak a Brazíliai 
lakosság körében. Azonban azok a faktorok, 
amelyek a lakosság vásárlási döntéseire és fo-
gyasztására befolyással bírnak még ismeretle-
nek. A jelenlegi tanulmány célja tehát, azono-
sítani azokat a főbb szempontokat, amelyek 
hatással vannak a fogyasztói észlelésre három 
különböző terméktípus kapcsán. Az eredmé-
nyek összehasonlítása két kvalitatív módszer-
rel történt, szó asszociációval, projektív térké-
pezéssel, valamint egy alapvető módszerrel, 
a fókuszcsoportos interjúval. A feladatok kü-
lönböző résztvevők bevonásával kerültek vég-
rehajtásra grafikus ingerek (szó asszociáció 
és projektív térképezés), illetve fókusz interjú 
(fókuszcsoportok) segítségével. Az eredmé-
nyek mindhárom módszer esetében számos 
olyan belső és külső faktort azonosítottak, 
amelyek befolyásoló tényezőkként jelentek 
meg az erjesztett tejtermékre vonatkozóan. A 
főbb dimenziókat szoros összefüggésbe hozták 

egyebek között az érzékszervi szempontokkal, 
az érzelmi faktorokkal, az észlelt előnyökkel és 
az összetétellel. Megemlítendő, hogy azok az 
alkalmazott ingerek, amelyek az erjesztett tej 
italokhoz kapcsolhatóak, válasz megtagadást 
eredményeztek, amely feltehetőleg az infor-
máció és a fogyasztó elvárása közötti összhang 
hiányának volt köszönhető. 

Habár kisebb különbségek voltak észlel-
hetők a kapott eredmények száma és típusai 
között, hasonló konklúziók vonhatók le mind-
három érzékszervi módszer esetében, amely 
megállapítás jól alátámasztja a fogyasztói ész-
lelés vizsgálatára vonatkozóan a kvalitatív és 
projektív módszerek megfelelőségét. Az ered-
mények segítségként szolgálhatnak a tejipari 
vállalatok számára, hogy támogatást és útmu-
tatást nyerjenek a termékátalakításban, illetve 
a marketing stratégiában. Emellett segíthetik 
a gyártók és fogyasztók közötti kommunikáció 
javítását a különböző erjesztett tejtermékek 
esetében. 

(Balsa-Budai, Nikolett)
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A TEJTERMÉKEK ÉS A TESTTÖMEG INDEX 10 ÉVES KUTATÁS  
EREDMÉNYE ALAPJÁN: CAERPHILLY PROSPECTIVE COHORT  

TANULMÁNYBÓL SZERZETT BIZONYÍTÉKOK ALAPJÁN

DAIRY FOODS AND BODY MASS INDEX OVER 10-YEAR: EVIDENCE FROM  
THE CAERPHILLY PROSPECTIVE COHORT STUDY

Guo, J. – Dougkas, A. – Elwood, P. C. – Givens, D. I.

Nutrients. 2018. 10 (10) pii: E1515. doi: 10.3390/nu10101515

A tejtermékek fogyasztása és a testtömeg index 
alakulása közötti kapcsolat továbbra is ellent-
mondásokba ütközik. A jelenlegi tanulmány 
célja vizsgálni az összefüggéseket a teljes tej-
termék – tej, sajt, tejszín, vaj- fogyasztás és 
a BMI változása között egy több mint 10 évet 
felölelő Caerphilly Prospective Cohort Vizs-
gálat (CAPS) segítségével, amely hosszútávon 
nyomon követhető cohorsz adatokkal került 
elvégzésre. A CAPS vizsgálat kezdetekor 2512 
férfi került bevonásra, akik mind 45-59 év kö-
zöttiek voltak. A több mint 20 éven keresztül 
tartó megfigyelés során 5 évente kerülnek a 
résztvevők megkérdezésre. A félig kvantitatív 
élelmiszer gyakoriságra vonatkozó kérdőív se-
gítségével a becsült tejtermék-fogyasztás be-
vitele került vizsgáltra a tej, sajt, tejszín és vaj 
termékekre vonatkozóan, 5 és 10 évet felölelő 
nyomonkövetést alkalmazva. A jelenlegi vizs-

gálatba a teljes mintából azok a férfiak kerül-
tek bevonásra, akik nem rendelkeztek szív-ér 
rendszeri betegségekkel, diabétesszel és rákos 
megbetegedésekkel (n=1690). Az adatok kiér-
tékelése lineáris és logisztikus regresszió segít-
ségével történt meg. Az öt éves nyomonkövetés 
eredményei alapján megállapítható, hogy a ma-
gasabb sajtfogyasztás alacsonyabb BMI indexel 
társult (p=0,013), míg a magasabb tejtermék, 
tej, tejszín, vaj fogyasztása és a BMI között nem 
volt szignifikánsan kimutatható kapcsolat a tíz 
éves nyomonkövetés adatai alapján. 

A tanulmány feltevése szerint a sajt fogyasz-
tás előnyös hatásokkal bírhat az alacsonyabb 
BMI-re, amely megállapítást azonban további 
vizsgálatokkal szükséges alátámasztani. 

(Balsa-Budai, Nikolett)
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A VAJ VISSZATÉRÉSE? A VAJFOGYASZTÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
A SZÍV-ÉR RENDSZERI BETEGSÉG, A CUKORBETEGSÉG ÉS A TELJES 

HALANDÓSÁG KOCKÁZATÁRA SZISZTEMATIKUS INTERJÚ ÉS ME-
TA-ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL 

IS BUTTER BACK? A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF BUTTER  
CONSUMPTION AND RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASE, DIABETES,  

AND TOTAL MORTALITY

Pimpin, L. – Wu, J. H. Y. – Haskelberg, H. – Del Gobbo, L. – Mozaffarian, D.

PLoS One. 2016. 11 (6) e0158118. doi: 10.1371/journal.pone.0158118

Háttér

A diétás irányelvek alapján ajánlatos elkerülni 
azokat az ételeket, amelyek magas telített zsír-
sav tartalommal rendelkeznek. Azonban egyre 
több bizonyíték támasztja alá a tejtermékek és 
a tejzsír kardiometabolikus előnyeit. A vaj ese-
tében nyilvánvaló, hogy gazdag telített tejzsír-
savakban, azonban a halálozásra, a szív-ér 
rendszeri betegségre, illetve a kettestípusú di-
abéteszre vonatkozó szerepe továbbra is isme-
retlen. A kutatás célja a vaj fogyasztás vizsgála-
ta szisztematikus áttekintés és a meta-analízis 
elvégzése segítségével a bármilyen okból bekö-
vetkezhető halandósággal, a szív-ér rendszeri 
betegséggel és a cukorbetegséggel kapcsolat-
ban a teljes népességre vonatkoztatva. 

Módszerek és eredmények

A kutatás során kilenc adatbázist vizsgáltak 
meg a szerzők 2015. év májusától kezdődően, 
anélkül, hogy megszorításokat alkalmaztak 
volna az elrendezésre vagy a nyelvi beállítások-
ra vonatkozóan, eredményeket keresve a vaj 
fogyasztás és a kardiometabolikus kulcsszavak 
használatával. A várható cohorsz vagy rando-
mizált klinikai vizsgálatok eredményei alapján 
a vaj bevitel hatásaira, a halandóságra, a szív-
ér rendszeri betegségekre - magába foglalva a 

szívkoszorú ér és a sztrók megbetegedéseket 
is-, illetve a cukorbetegségre vonatkozó be-
csült hatások kerültek bevonásra a kutatásba 
a felnőtt lakosságra vonatkoztatva. Az egyik 
vizsgálatban résztvevő kutató a címeket és 
az absztraktokat szűrte, míg két másik párhu-
zamosan, egymástól függetlenül áttekintette a 
teljes szöveges cikkeket, tanulmányokat, részt-
vevők jellemzését, az eredmények kiértékelé-
sét, az értékelési és elemzési módszereket, a 
korrigált hatásokat és a kapcsolódó bizonyta-
lanságokat. A tanulmány kiértékelése a módo-
sított Newcastle-Ottava pontozási skála hasz-
nálatával történt meg. 

Az állandó és változó hatások esetében me-
ta-analízis segítségével kaptak egyesített ered-
ményt, a heterogenikus becsléshez I2 statisz-
tikát, míg a publikációs torzítások becsléséhez 
Egger’s és vizuális szemrevételezést használ-
tak. A kutatás eredményeképpen kilenc publi-
kációt azonosítottak, amely magában foglalta a 
teljes követéses vizsgálat 15 ország specifikus 
cohorszát, amely összesen 636 151 résztvevő, 
6,5 millió emberévét tette ki. A vizsgálat so-
rán 28 271 haláleset, 9 783 szív-ér rendszeri 
betegség és 23 954 diabéteszes megbetegedés 
történt. RCTs nem került azonosításra. A vaj 
fogyasztás és a bármely okból bekövetkezhető 
halandóság kapcsolatában gyenge összefüggés 
volt tapasztalható (N=9 ország specifikus co-
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horsz; 14g (1 teáskanál) /naponta: RR=1,01, 
95%CI=1,00; 1,03, P=0,045). Nem volt szig-
nifikáns kapcsolat a vajfogyasztás és bármi-
lyen szív-ér rendszeri betegség között (N=4; 
RR=1,00; 95%CI=0,98; 1,02; P=0,704), a szív-
koszorúér megbetegedések (N=3; RR=0,99; 
95% CI=0,96; 1,03; P=0,537), vagy a sztrók 
(N =3; RR=1,01; 95% CI=0,98; 1,03; P=0,737), 
a cukorbetegség előfordulása és vajfogyasztás 
között pedig fordítottan arányos kapcsolat volt 
felfedezhető (N=11; RR=0,96; 95%CI=0,93; 
0,99; P=0,021). Nem azonosítottak bizonyíté-
kot a heterogenitásra vagy publikációs torzí-
tásra. 

Következtetések

A szisztematikus áttekintés és a meta-analízis 
relatív kicsi vagy semleges kapcsolatot muta-
tott a vajfogyasztás, a szív-ér rendszeri beteg-
ség és a cukorbetegség között. Az eredmények 
nem igazolják azt, hogy nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a vaj fogyasztás csökkentésére 
vagy növelésére vonatkozó táplálkozási utasí-
tásokra, más jobban alátámasztott étrend pri-
oritással szemben. Azonban az eredmények, 
arra is rámutattak, hogy szükségesek a vaj és 
tejzsír egészségre gyakorolt és metabolikus ha-
tását vizsgáló további kutatások.

 
(Balsa-Budai, Nikolett)
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HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A TUDÁS, AZ ATTITŰDÖK ÉS A HIEDELMEK 
A TEJ FOGYASZTÁS ELUTASÍTÁSÁT?

HOW KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND BELIEFS IMPACT DAIRY ANTI-CONSUMPTION?

Allen, S. – Goddard, E.– Farmer, A.

British Food Journal. 2018. 120 (10) 2304–2316, https:// doi.org/10.1108/BFJ-12-2017-0733

Cél

A jelen kutatás célkitűzése az volt, hogy az 
egyéni egészséggel kapcsolatos hiedelmeket, a 
táplálkozási ismereteket és az élelmiszer tech-
nológiával kapcsolatos attitűdök szerepét meg-
vizsgáljuk a tejfogyasztás elutasításában, illet-
ve az alternatív tejtermékek fogyasztásában. 

Kutatási felépítés/Módszer/ 
Megközelítés

A tej, joghurt és tejtermék fogyasztásra vo-
natkozó önbevalláson alapuló adatok kerül-
tek összegyűjtésre online felületen 1705 fő 
bevonásával Kanadában. A felmérés eszközei 
integrálták a táplálkozási ismereteket és az 
egészséggel kapcsolatos hiedelmeket, valamint 
az élelmiszer technológia neofóbiát mérő skála 
kérdéseit. A tej, joghurt és tejtermék fogyasztás 
elutasítása, valamint az alternatív fogyasztás 
vizsgálata történt meg a fenti jellemzők, vala-
mint a demográfiai háttérváltozók függvényé-
ben probit modell használatával.

Eredmények

Azok az egyének, akik esetében ellenállás volt 
tapasztalható az élelmiszer technológiai inno-
vációkkal szemben, jellemzően alacsonyabb 
szintű tejtermék-specifikus táplálkozási isme-
retekkel rendelkeztek. Azok a megkérdezettek, 
akik kevésbé hisznek abban, hogy tejtermékek 
fogyasztása pozitív hatással lenne az egész-
ségükre, nagyobb számban tartoztak a tej és/
vagy joghurt fogyasztás elutasítói közé. Ugyan 
ez volt igaz a tejtermékek esetében általáno-
san, azzal az egy kivétellel, hogy azoknál a 
megkérdezetteknél, akik nagyobb szintű tejter-
mék-specifikus tudással rendelkeztek, maga-
sabb volt a tejtermék elutasítók aránya is.

Eredetiség/ Érték

A nem megfelelő kalcium és D vitamin bevitel 
hosszútávon negatív hatással van az egészség-
re. Tudván azt, hogy a tejtermékek elsődleges 
forrásaként tekinthetők ezeknek a tápanyagok-
nak a kanadai táplálkozásban, nagyon fontos 
megérteni azokat az okokat, amelyek a tejter-
mék elutasítása mögött húzódnak meg. Ennek 
érdekében szakpolitikai intézkedések lennének 
szükségesek a potenciális közegészségügyi kér-
dések kommunikálásával kapcsolatban. 

(Balsa-Budai, Nikolett)
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TANULSÁGOK A JÖVŐBŐL – 
EGY VÍZIÓ 2067-BŐL A TEJ FARMOKRÓL ÉS TEHENEKRŐL

INVITED REVIEW: LEARNING FROM THE FUTURE – 
A VISION FOR DAIRY FARMS AND COWS IN 2067

Britt, J. H. – Cushman, R. A. – Dechow, C. D. – Dobson, H. – Humblot, P. –  
Hutjens, M. F. – Jones, G. A. – Ruegg, P. S. – Sheldon, I. M. – Stevenson, J. S.

Journal of Dairy Science. 2018. 101 (5) 3722–3741. doi: 10.3168/jds.2017-14025

A föld népessége 2067-re eléri a 10,4 milliár-
dot, aminek 81%-a Afrikába és Ázsiába fog 
koncentrálódni. Az arab országok élelmiszer 
termelése várhatóan 0,15 hektár/főre fog csök-
kenni. A hőmérséklet emelkedni fog a trópuso-
kon és a mérsékelt övi zónában is, különösen 
az északi félgömbön, amely a mezőgazdasági 
termelést és a tejgazdaságokat a száraz terüle-
tektől távol, az északi szélességi körök irányába 
történő elmozdulásra fogja késztetni. 

A tejfogyasztás fokozódni fog, mivel a tej az 
alapvető tápanyagokat sok más agrárkultúra 
rendszernél jelentősen eredményesebben tud-
ja biztosítani. 

A tejgazdálkodások modernizáltá válnak 
a fejlődő országokban és a tehenenkénti tej-
termelés is növekedni fog, ezzel megduplázva 
ezekben az országokban a fejlett tejgazdálko-
dási rendszerek számát. A tejgazdálkodások 
jövedelmezősége lehet a kulcsa a fenntartható-
ságuknak. A genetikai fejlesztéseknél a marhák 
kódoló és nem kódoló epigenomjai, illetve a 
tejgazdasági állatállomány és a farmok mikro-
biómái válnak hangsúlyossá. A farmok mérete 
és a különböző korú és termelékenységű tej-

termelő szarvasmarhák menedzsmentje, illet-
ve a háztartások integrációja növekedni fog A 
szenzorok, robotika és automatika integrációja 
helyettesíteni fogja a manuális farmokat. Az 
epigenom és microbiom menedzselése az állat-
tartási rutin része lesz.

A tejtermelés innováció lehetőséget ad a te-
henek egészségének javulásához és teret enged 
a természetes viselkedésük megjelenéséhez. Az 
állományokra szuper organizmusokként fog-
nak tekinteni és az állatállománnyal kapcsola-
tos tanulmányokban, a gulyákkal, mint egyfaj-
ta megfigyelési egységekkel, irányítják a tejelő 
szarvasmarhák termelékenységével, egészségé-
vel és jólétével kapcsolatos fejlesztéseket, illet-
ve növelik a tejgazdálkodások agrárökológiáját 
és a fenntarthatóságát. A tejgazdálkodóknak 
2067-re szembe kell nézniük a világ alapvető 
tápanyagigényének szükségleteivel, a különbö-
ző technológiák, új gyakorlatok adoptálásával 
fogják tudni biztosítani a tehenek egészségét, 
hosszú életét, a tejgazdaságok jövedelmezősé-
gét és az agrikultúrák fenntarthatóságát.

(Balsa-Budai, Nikolett)


