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Az EU sóbevitel-csökkentő keretprogramja
A keretprogrammal a Bizottság célja a helytelen táplálkozáshoz kapcsolódó 
betegségek megelőzésének elősegítése az Unió tagállamaiban. Ehhez hozzájárul a 
só bevitelének csökkentése fogyasztói szinten, valamint az élelmiszergyártás során 
felhasznált só csökkentésének megvalósítása az élelmiszerek minél nagyobb 
termékskáláját illetően. A programban különböző kormányzati szervek és gyártó, 
piaci szereplők összefogása valósult meg. A program összefoglaló kiadványa 
beszámol a sóbevitel és az egészség kapcsolatáról, a program során elért 
eredményekről, sótartalmat szabályozó törvényi rendelkezésekről, és a tagállamok 
jelenlegi becsült sófogyasztásáról.

Nem jelölt allergénekre végzett vizsgálatok kedvező eredménye
A CFIA elemzése szerint a vizsgált szószok, pácok és öntetek több, mint 95%- 
ában nem volt kimutatható allergén vagy glutén. A nem jelölt allergént 
kimutatható szinten tartalmazó mintákkal szemben intézkedést tett a CFIA. A 
felmérés során összesen 250 mintában vizsgálták a szója, tej, mogyoró, mandula, 
földimogyoró és szezám, valamint glutén jelenlétét. 11-ben mutattak ki legalább 
egy allergént, ebből öt tartalmazott tejfehérjét, négy glutént, egy földimogyorót és 
egy tojást.

„A világ élelmezése 2050-ben”
Az FSAI a fenti címmel rendezett szimpóziumot 2013. január 15-16-a között 
Dublinban. Ismertetőjében kiemelésre került, hogy 2050-re a globális népesség 
50%-kal megnövekedik, és további 3 milliárd új szájat kell majd etetni. Az 
előrejelzések szerint az éghajlatváltozás hatására a mezőgazdasági termelés 25%- 
kal csökken a Szub-szaharai Afrikában és Dél-Ázsiában, ahol már így is a 
legnagyobb az éhezés aránya. Ezen problémák megoldásához globális fellépés 
szükséges, és az UCD (University College Dublin) -  együttműködésben egyéb 
szervezetekkel -  olyan helyzetben van, hogy ösztönözze a politikai döntéshozókat 
arra: gondolják át a globális élelmezésbiztonság kérdését, és azt a szerepet, melyet 
Írország játszhatna ezen a területen.

Megmentheti egészségünket a hal
Hazánkban az elmúlt évszázadokban nagy kultúrája volt a halfogyasztásnak. 
Ártéri gazdálkodásunknak köszönhetően rengeteg hal élt vizeinkben, és az egy 
főre eső halfogyasztás nálunk volt a legmagasabb Európában. Ma ez sajnos már 
nem mondható el.

* Az „Elelmiszervizsgálati Közlemények” a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatósága (NÉBIH-ÉKI) hozzájárulása 
alapján kivonatosan néhány aktuális hírt tesz közzé a NÉBIH-ÉKI Hírlevelek anyagából, 
melyek a honlapon teljes terjedelmükben olvashatók.
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