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Mitől bio a biotermék?
Amikor a minőségre és nem a mennyiségre fektetik a hangsúlyt
• Napjaink slágerter-
mékei a bio címkével
ellátott árucikkek,
amelyek térségünk-
ben is egyre nagyobb
népszerűségnek ör-
vendnek. De a jóval
magasabb ár mellett
mi különbözteti meg
ezeket a hagyomá-
nyos, azaz nem bio
termékektől? Szász
Hunort, a Csíkszeredai
Megyei Sürgősségi
Kórház dietetikusát
kérdeztük.

MOLNÁR RAJMOND

A szakember beszélgetésünk 
elején kiemelte, a bio cím-
ke megszerzéséhez az adott 

élelmiszer egy rendkívül hosszadal-
mas ellenőrzési folyamaton megy 
keresztül. Megfi gyelik egyebek közt 
a termelési és termesztési folyama-
tát, a feldolgozását, forgalmazását 
és importálásának körülményeit is. 
Ugyanakkor az élelmiszernek az 
ellenőrző és tanúsító szervek által 
kiállított érvényes termékkísérő bi-
zonylattal kell rendelkeznie.

Minőség, nem mennyiség

„Ahhoz, hogy egy termelő az úgy-
nevezett bio módszerre álljon át a 

hagyományosról, legalább két 
évre van szüksége a növény-
termesztés esetében, míg az 
állattenyésztésnél két hó-
naptól egy évig is eltarthat az 
átállás” – magyarázta Szász 
Hunor. Kifejtette, a biotermé-
kek termelési folyamata kör-

nyezetbarát, tehát fő alapelve, 
hogy mind a növények termesztése, 
mind az állatok tenyésztése harmo-
nizáljon az adott hely tulajdonsága-
ival, mint például klíma, talaj, víz. 
Másik fontos szempont, hogy a ter-
melők nem használhatnak géntech-
nológiával módosított szervezeteket 
a termesztés során. Ez a fogalom 
olyan összetevőkre, növényekre 

vonatkozik, amelyek genetikai ál-
lományát mesterségesen módosí-
tották, ennek következtében azok 
ellenállóbbak a betegségekkel, szá-
razsággal vagy bizonyos rovarokkal 
szemben. „A biotermékeknél tehát 
a minőségre és nem a mennyiségre 
fektetik a hangsúlyt, így természete-
sen az áruk is jóval magasabb lesz” 
– fogalmazott a dietetikus.

Az ízük sem az eredeti 

A nem bio, tehát a „hagyományos” 
termékek ezzel szemben nincse-
nek folyamatosan kivizsgálva ter-
mesztésük, tenyésztésük során. 
„Például egy szalámira felírhatják, 
hogy hagyományos füstölt íze van, 
viszont azt a tulajdonságát kémiai 
anyagok felhasználása által nyerte 
el. Persze ezek az élelmiszerek is 
bizonyos szabályok mentén vannak 
előállítva, viszont azok az előírá-
sok nem annyira szigorúak, mint a 
bio címkével rendelkező termékek 
esetében” – húzta alá a szakember. 
Ugyanakkor – folytatta – a nem bi-
otermékek tápértéke jóval alacso-
nyabb, mint a bio árucikkeké vagy 
a saját kertben termesztett növé-

nyeké. „Ezek mennyiségre lettek 
termelve, nem minőségre. Lehetnek 
génmódosításból származók, az 
ízük sem az eredeti. Összességében 
viszont inkább ezeket fogyasszuk a 
chips vagy a szénsavas üdítőitalok 
helyett” – mondta Szász Hunor.

Melyik az egészségesebb?

Kérdésünkre, hogy a bio vagy a sa-
ját kertben termesztett növény az 
egészségesebb, Szász Hunor úgy 
fogalmazott: ha van rá lehetőség, 
állítsunk magunknak elő bio ter-
méket. De ha erre nincs mód, vá-
sárokon, üzletekben még mindig 
találhatók olyan árucikkek, ame-
lyek ízben, tápértékben és árban is 
„verik” a bio termékeket – mondta. 
Viszont – tette hozzá – az előbb 
említettek hiányában nyilván meg-
éri a bio termékeket fogyasztani az 
egészségmegőrzés céljából. Legin-
kább városon, ahol sokszor nincs 
lehetőség saját termesztésre.

Nem káros, de... 

Szász Hunor szerint a nem bio zöld-
ségek és gyümölcsök fogyasztása 

nem káros, ha nem csak azokat esz-
szük, változatosság nélkül. „Szerve-
zetünk ellenálló képessége nagyon 
jó, de ha szisztematikusan toljuk 
a vegyszeres termékeket, egyszer 
csak megjelenik azok utóhatása. 
Például az utóbbi időben rengeteg 
a hormonzavarral küszködő ember. 
Vajon miért? Meg rengeteg allergia 
is kialakult az elmúlt években. Ha 
rendszeresen keverjük a nem biot 
az egészségessel, akkor segítünk 
az ellenálló képességünknek. Ma-
gyarán, ami nem bio vagy saját 
termesztésű, azt ritkábban fogyasz-
szuk, vagy legalább amit vele fo-
gyasztunk, az legyen ismert erede-
tű” – hangsúlyozta a dietetikus.

Zárásként elmondta, nyilván a 
nem bio és nem házilag termesztett 
zöldségek és gyümölcsök is lehet-
nek pozitív hatással az egészségre, 
de ez sok mindentől függ, például 
hogy a szállításuk során miként 
voltak tárolva, csomagolva, a rak-
tárban mennyire voltak kitéve a pe-
nészesedésnek stb.

A biotermék ellenőrzött 
körülmények között termelt, 
semmilyen műtrágyát és 
szintetikus anyagot nem tartalmaz
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Csíkszeredában 
a nép ügyvédje
Csütörtökön Csíkszeredában, 
a megyeháza földszintjén, 
az 5-ös számú irodában tart 
fogadóórát a nép ügyvédje. Az 
érdeklődők 10 és 14 óra között 
kereshetik fel a jogsegélyszol-
gálat képviselőjét.

Gázszünet
A Kornis Ferenc, Villanytelep, 
Tompa László, Eötvös József, 
Attila, Görbe, Tó, Vár és Petőfi 
Sándor utcákban, valamint a 
Bethlen Gábor utca 45. szám 
alatt található tömbházban is 
szünetelni fog a gázszolgál-
tatás holnap reggel kilenc és 
délután öt óra között Székely-
udvarhelyen – közli a polgár-
mesteri hivatal sajtószolgá-
lata. Erre azért van szükség, 
mert a Villanytelep, Kornis 
Ferenc, Attila, Eötvös József 
és Görbe utcák fogyasztóit 
csatlakoztatja az új vezeté-
kekre a szolgáltató. Az érintett 

utcák lakóit arra kérik, hogy a 
munkálatok idejére zárják el a 
gázcsapokat.

Adakozás és vásár
December 13-án adventi 
vásárt tartanak a marosvásár-
helyi II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Líceum-
ban. A bevételt az iskola 
egyik diákjának életmentő 
gerincműtétjére ajánlják fel. 
Akik tehetik, a műtét költsé-
geit támogathatják az adventi 
vásáron való részvétellel, il-
letve közvetlen adakozással. 
Erre a belvárosi Keresztelő 
Szent János-plébániatemp-
lomban is lehetőség lesz 
december 1-jén, a vasárnapi 
szentmisék alkalmával.

Valan a mozikban
Erdélyben is bemutatják a 
Balánbányán, több erdélyi 
színész részvételével forgatott 
lélektani krimit, Bagota Béla 
Valan című első mozifilmjét. 
Marosvásárhelyen november 
28.-án 20 órától a Művész 
moziban, Csíkszeredában 
november 29.-én a Csíki 
Moziban láthatja a közönség. 
A csíkszeredai díszbemutatóra 
már elfogytak a jegyek, de 
december 6-án megismétlik 
a filmet. A Valant november 
27-én 19 órától Székelyudvar-
helyen is vetítik.
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