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A A „„belsbelsőő
 

megfigyelmegfigyelőő””

„A belső
 

megfigyelő
 

legtöbbször semmi különöset nem talál 
saját vidéke leggyakoribb alapételeiben, azok hiányát vagy eltérő

 formáját más táplálkozási szokások ismerete híján el sem tudja 
képzelni.”



AZ IPARI KORSZAKOT MEGELŐZŐEN…

A korábbi évszázadokat Európában is a hiányos táplálkozás, 
a nehezen emészthető, íztelen, sok rostot tartalmazó, rosszul  
elkészített, figyelmetlenségből, vagy tudatlanságból 
szennyezett ételek, az éhínségek, az emelkedő

 
élelmiszerárak 

jellemezték.

Az élelmiszerek tulajdonságai közül a legfontosabb, hogy:
• mennyire laktató, 
• mennyire kiadós, 
• mennyibe kerül,
• milyen mértékben reprezentálja a társadalmi státuszt. 

• Nem volt fontos:
• az étel (alapanyag) társadalmi megbecsültsége, 
• tápértéke,
• íze.



AZ ÍZLÉS, MINT TÁRSADALMI , GAZDASÁGI MOZGATÓRUGÓ

A táplálkozás mágiával, majd vallási rituálékkal való
 

szoros 
kapcsolata helyett, az elmúlt évszázadokban egyre erősödve, 
a tudományos szemlélet

 
(dietétikai összefüggések, tápérték,

 stb.)
 

vált egyre erősebbé, napjainkra pedig uralkodóvá. 

A 20. század végi fogyasztói társadalmak trendjeként 
megszületve, az új évezredre az ételek egészséges volta, 
tápértéke és íze

 
(illata) vált a nyugati világ, élelmiszerekhez 

kötődő, legtöbbre tartott értékévé. 

Az íz, és az ízlés, folyamatosan megújuló
 

irányelvvé, a 
táplálkozáshoz kötődően pedig a gazdasági és társadalmi 
változások mozgatórugójává

 
vált. 



2014 2014 ÉÉTTERMI TTERMI TRENDTRENDJEIJEI
National Restaurant Association

 

(NRA) felmérésén,

 

2013 végén, az

 

American 
Culinary Federation

 

(ACF) 1.283 séfje nyilatkozott

 

arra a körkérdésre 
válaszolva, hogy: 

Mit tart 2014 legfontosabb trendjeinek? 

1.

 

Helyi eredetű

 

húsok és tengeri alapanyagok használata
2.

 

Helyben termesztett

 

termékek
3.

 

A környezet fenntarthatósága
4.

 

Egészséges

 

gyermek ételek
5.

 

Glutén-mentes konyha
6.

 

Hiper-lokális eredetű

 

alapanyagok (pl. étterem  kertjéből)
7.

 

Gyermekélelmezés
8.

 

Nem búzából készülő

 

tészták (pl. quinoa, rizs, hajdina)
9.

 

Fenntartható

 

tengeri élelmiszerek
10.

 

Tanyasi

 

termékek



•
 

2009 óta, ha változó
 

súllyal is, de folyamatosan a 
TOP 20 trend közé

 
tartoznak (USA):

1.
 

helyben termesztett termékek,
2.

 
egészséges gyermek ételek,

3.
 

glutén-mentes konyha,
4.

 
fenntartható

 
tengeri halászat,

5.
 

egészség/ tápérték,
6.

 
új metszésű

 
húsok 

7.
 

ősi gabonafélék
 

(pl. tönkölybúza, kamut, amaranth),
8.

 
etnikailag inspirált reggelik,

9.
 

nem-hagyományos halak,
10.gyümölcs és zöldség fogások a gyermekek ételeiben.



„A vidék jelenleg a hanyatlás képét mutatja, a falvak elöregednek, 
elnéptelenednek, s ennek fő

 
okát a megkérdezettek a megélhetési 

lehetőségek beszűkülésével magyarázzák. 

Hozzájárulhat ehhez az egykor gazdasági-társadalmi egységet 
alkotó

 
Ipoly-völgyet kettéválasztó

 
országhatár is, melynek 

következtében a térség (mindkét oldalon) némileg periférikus 
helyzetbe került.”

„Vidékfejlődés az Ipoly völgyében”

A „Vidékfejlődés az Ipoly völgyében”

 

című

 

kutatási programot a Nemzetközi Visegrád 
Alapítvány támogatásával az ELTE Társadalomtudományi Kar Humánökológia Szak 

hallgatói és oktatói végezték.
http://humanokologia.tatk.elte.hu/wp-content/uploads/2013/12/nagykurtos.pd

f

http://humanokologia.tatk.elte.hu/wp-content/uploads/2013/12/nagykurtos.pd


Lestyánszky Viktor, Ipolyhidvég: „Rengeteg lehetőség van a mezőgazdaságban. Mindenkinek meg 
kell találnia a maga számára legmegfelelőbb utat”

(Haszon Agrár Magazin, 2014

„Vidékfejlődés az Ipoly völgyében”

 

… hagyományai és adottságai szerint 
agrár-térségnek minősülő

 

vidéken, különös tekintettel az elérhető

 

városi 
(ipari stb.) munkahelyek számának csökkenésére, ma a fenntarthatóság 
irányába történő

 

elmozdulás első

 

lépéseit a mezőgazdaságban

 

és az 
ahhoz kapcsolódó

 

tevékenységek terén lehetne és kellene megtenni.

-

 

a helyi

 

természeti adottságokhoz alkalmazkodó

 

és e források 
fenntartható

 

(gyarapító-kímélő) használatán alapuló

 

gazdálkodás

- a hagyományos

 

helyi tudás és munkakultúra felhasználása, átörökítése
munka intenzív

 

művelési módok, a nagyüzemnél kedvezőbb fajlagos 
foglalkoztatási mutatók

-

 

hozzájárulás a helyi közösség és e közösség népesség megtartó

 képességének erősítéséhez

-rövidebb értékesítési lánc, sok esetben a közvetlen kereskedelmi formák 
előnyben részesítése,”



A természet adta előnyöket ellensúlyozzák a társadalmi hátrányok
 (nagybirtokrendszer, támogatáspolitika, a hazai piac elvesztése).

„A mai kereskedelmi és logisztikai viszonyok között gyakorlatilag kizárt, 
hogy a mezőgazdaságban egyébként racionálisan működtethető, jó

 minőséget produkáló

 

családi gazdaságok a piaci versenyben helyt 
álljanak.”

„A kollektivizálás, utóbb a privatizálás olyan drámai konfliktusok, 
visszaélések, érdekharcok forrása volt, melyeknek sebeit a falusi 
társadalom máig őrzi mindkét országban. Amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a gazdák többnyire bizalmatlanok az együttműködéssel, azaz 
lényegében egymással szemben, erre a nehéz örökségre kell 
gondolnunk. 

Meghaladásának azonban nincs alternatívája, ha csak nem a 
pusztulás.”

Természeti előnyök, társadalmi hátrányok



„Figyelemre méltó, hogy ebben a helyzetben milyen új kooperatív 
megoldások

 

születnek. Magyarország több régiójában, elsősorban a 
súlyosan hátrányos helyzetű

 

településeken tapasztaltuk, hogy egy-egy 
polgármester a különféle segélyprogramok, fejlesztési források célszerű

 felhasználásával, a magánvállalkozás, a civil egyesületi formák illetve az 
önkormányzat lehetőségeinek okos kombinálásával hozott létre afféle 
falugazdaságot. 

Az erőskezű

 

és leleményes vezetők meg tudták szólítani a nincstelen, 
munka nélkül tengődő

 

embereket, és több-kevesebb sikerrel a helyi 
gazdákat is. Ahol az összefogás eredményesnek bizonyult, 
kézzelfogható

 

jelei is mutatkoznak, úgy a megélhetés terén, mint a helyi 
közösség erősödésében. 

Szlovákiában a Magyar Koalíció

 

Pártjának a regionális fejlesztésért 
felelős alelnöke tette magáévá

 

ezt a koncepciót, és szorgalmazza a 
„faluvállalatok”

 

létrehozását.”

Falugazdaságok?



Látni és látszani!

„Globális falu”



A Google keresőben, a Google Trends szerint, az Ipoly

 

kifejezésre a  grafikonon 
ábrázolt  dinamika és relatív arány szerint kerestek (2010. június = 100) 



A Google keresőben, a Google Trends szerint, az Ipoly

 

kifejezésre  kereső

 
regionális érdeklődés.  (Nógrád megye = 100) 



A Google keresőben, a Google Trends szerint, az Ipoly

 

kifejezéshez kapcsolódó

 
keresések.  (Duna Ipoly = 100) 



A Google keresőben, a Google Trends szerint, az Ipoly, Ipolytarnóc, Sahy 
kifejezésre a  grafikonon ábrázolt  dinamika és relatív arány szerint kerestek 
(2010. június = 100





MMÍÍTOSZ TOSZ MARKETINGMARKETING
„Legelőször is tudni kell a víz tulajdonságát; azután az alkalmatos 
halnak az arányát, azután a megtisztítást, azután a darabolást, az 
egyforma megszíjjalást, azután a só

 
mennyiségét, azután a 

hagymáét, paprikáét –
 

hát még a tűz igazgatását, a sodrást –
 

mert 
kavarni a világért sem szabad; s mindennek az azután-osztánnak a 
legfőbbjét: hogy mikor van készen az a halászlé, –

 
miről lehet ezt 

megtudni? ”
 

(Herman Ottó, A magyar halászat könyve, 1887)

A mítosz felnagyítja,  majd misztikus magasságokba emeli az ételt, amely 
ettől bizonyítottan csak ott, akkor, és mindenekfelett csak az által a 
személy által elképzelhetően lesz elkészíthető, és így válik 
megkülönböztethetően más, jobb, kiválóbb étellé, mint bárkié, bárhol. 

Ez a mítosz-marketing (MM) igen hatékonyan működik, mert láthatóan 
nem az iskolázottságtól, sokkal inkább az emberi természettől és a mélység 
és a történetmesélés iránti fogékonyságból lesz az, ami.



RegiRegióós s marketing!marketing!





Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket!

vége!…soha nincs
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