
1985-öt írtunk, egyike voltam a debreceni pszi-
chológia szakos egyetemistáknak. Szerettem volna
valami érdekeset tanulni külföldön, lehetõleg a
tengerentúlon. Erre azonban semmi esélyem sem
volt, édesanyám egyedül nevelte a nõvéremet és
engem, külföldi rokonunk vagy barátunk nem
volt. Ráadásul a szocializmust építgetõ rendszer
sem támogatta az ilyen jellegû törekvéseket. El-
szánt voltam, és minden elérhetõ információt
gyûjtöttem a külföldön élõ magyarokról. Így talál-
tam Szathmáry Lajos professzorra Végh Antal egy
útikönyvében.2 Megtudtam, hogy Louis Szathmáry
– a gasztronómia chicagói fejedelme – Kolozsváron
szerzett pszichológia diplomát, Budapesten dok-
torátust. A NASA és a Fehér Ház gasztronómiai ta-
nácsadója, a világhírû The Bakery Restaurant tu-
lajdonosa, a Nevada Állami Egyetem professzora
volt egy személyben, több gasztronómiai mûve a
tíz legsikeresebb könyv között szerepelt az USÁ-
ban, 12 évig vezetett fõzõmûsort az Államok leg-
nézettebb televízió csatornáin, ráadásul õ rendel-
kezett a világ legátfogóbb, 44 ezer kötetes gasztro-
nómiai könyvtárával. A budapesti amerikai nagy-
követség könyvtárában megtudtam az elérhetõsé-
gét, és megírtam neki, hogy engem nagyon érde-
kelne ez az evéslélektan, aminek tudtommal õ a
leghitelesebb tanulmányozója. Szathmáry Lajos
válasza egy meghívólevél volt, utazzak azonnal
Chicagóba. Meghívott engem, az ismeretlen, Ma-
gyarországon is vidéki és még az egyetemi mivol-
tában is jelentéktelen hallgatót. Valójában mind-
ketten tévedés áldozatai voltunk. Szathmáry Lajos
úgy vélte, értek valamit a gasztropszichológiához,
én pedig azt hittem, hogy egy pszichológus vég-42
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zettségû gasztronómusnál, a világ legnagyobb gasztronómiai könyvtárában akad
majd olyan írás, ami az evés lélektanának titkairól lebbenti le a fátylat. Tévedtem.
Egyetlen ilyen mûvel sem rendelkezett a híres Szathmary’s Culinary Library. Az
evés minden egyéb vonatkozásáról (az evés élettanáról, kultúrájáról, szociológiájá-
ról, az ételkészítés technikájáról és mûvészetérõl meg minden egyébrõl) kötetek ez-
rei értekeztek, az evés lélektanát viszont egyetlen mû sem érintette.

A létezõ akadémiai pszichológia leértékelte az evés jelentõségét. Az ember emel-
kedett szellemiségéhez túlságosan állatias ösztönnek bizonyult az evés. A pszi-
choanalitikusok elismerték ugyan, hogy a gyermekkor hajnalán a száj ingerlése ki-
tüntetett érzelemkezelési technika (pszichoszexuális fejlõdésének orális korszaká-
ban a kisbaba mindent a szájába vesz, ha bánat sújtja, vagy éppen öröm éri: cumi-
zik). Csakhogy a freudisták azt gondolták, hogy a gyermek ezt a hajlamát hamar ki-
növi, és csak az a személy tér vissza az orális megoldási módokhoz, akit korai gyer-
mekkorban valamilyen orális trauma ért. Tehát a szájközpontúság lelki fejlõdéstani
csökevény, amit meg kell úszni különösebb traumák nélkül.

A behavioristák a tanulás különbözõ mechanizmusainak feltárásában látták a
pszichológia központi feladatát. Kísérleteikben az állatok viselkedését alakították ju-
talmakkal és büntetésekkel. Azt nem találták különösképpen érdekesnek, hogy a ju-
talmazás domináns eszköze egy falat étel. Akár a pszichoanalitikusok, a behavio-
risták sem gondolták, hogy az evés a pszichológia önálló diszciplínájává nemesedhet-
ne. Pedig a tanulás kutatásának másik nagy árama, a pavlovi klasszikus kondicioná-
lás tanai arra is rávilágítottak, hogy az emésztés mechanizmusa (ezzel együtt az éh-
ség) korábban teljesen közömbös ingerekkel kiváltható. Akár egy csengõ hangja is tár-
sítható az evés mechanizmusával, és éhségérzetet válthat ki. Bármilyen, az evéshez
korábban társított inger evési magatartást indíthat be. Azonban ez a kísérleti ered-
mény nem elég izgató a tanuláselmélet tudósai számára. Pedig néhány évtized múl-
va a fogyasztói társadalom tömegeit kondicionálják majd nagyobb fogyasztásra. A fo-
gyasztói társadalom tagjai pedig szépen el fognak hízni, egyre többen, egyre inkább
és egyre fiatalabban. Az ezredforduló legnagyobb egészségügyi problémája az elhízás
és következményei lesznek.3

A humanisztikus pszichológusok számára is túlságosan állatias ösztöntörekvés a
táplálékfelvétel. A társadalmiasodott ember küldetése, hogy a biológiai hajtóerõktõl
minél inkább függetlenedjen, nemesebb célok vezéreljék, mint az önfenntartás és
benne az evés. Annál civilizáltabb és szocializáltabb az ember, minél inkább túl tud-
ja haladni az állatvilágból örökölt hajlamait.

A létezõ pszichológiát inkább érdekelte a tudomány, mint az ember, és az evés
formájában a világ materiális részét magába tömõ lény meg végképpen elkerülte ér-
deklõdését. Ezért nem volt Szathmáry Lajos könyvtárában egyetlen gasztropszi-
chológiai írás sem. Ugyan létezett már 1980-tól az Appetite nevezetû folyóirat, ami
éppen az evés pszichikus mechanizmusait hivatott feltárni, de ez kezdetben csak
évente jelent meg, és nem volt ismert. Jelenleg a folyóiratot az Elsevier Kiadó gon-
dozza, évente 6 száma jelenik meg, és 2006-ban 1,727-es, míg 2010-ben már 2,966-
os impaktfaktorral rendelkezett. A tudományos folyóiratok impaktfaktorát a tudo-
mányos hatásból mérik annak alapján, hogy hány további tanulmányban idézik a
benne közölt írásokat. Az evéslélektan kutatásának igazi fordulópontja az ezredfor-
duló elejére tehetõ, amikor már fél tucat könyv foglalta össze az addigi kutatási ered-
ményeket.4 A mûvek azóta számos kiadást értek meg. Az evés lélektana kibontako-
zásának történetéhez hozzátartozik, hogy az elhízás és a különféle evészavarok
(anorexia nervosa, bulimia nervosa, farkaséhség) már a nyolcvanas években is a fi-
gyelem központjában voltak, és a problémát könyvtárnyi szakirodalom érintette. Az
evés lélektanának új megközelítései azonban nem patológia-központúak, hanem a
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mindennapi evés mechanizmusainak feltárására vállalkoztak. Jelentõs adalékul szol-
gált a marketingtudomány, aminek célja a minél nagyobb mennyiségû áru (pl. táplá-
lék) megkedveltetése és eladása volt. A továbbiakban szemelvényeket olvashatnak
az evés lélektanának legfontosabb kérdéseibõl.

Az ételpreferenciák mechanizmusai

Az evéslélektan központi kérdése, hogy milyen mechanizmusok miatt kedvelnek
meg/fogyasztanak el egy ételt. Az evést három fontos hatótényezõ szabályozza: 1.
evolúciós tényezõk, 2. egyéni tapasztalatok (tanulás), 3. szociokulturális hatások
(modellkövetõ tanulás, környezeti tényezõk, kulturális hagyományok). A szabályzók
négy tengely mentén befolyásolják az evési magatartást: 1. mennyiség, 2. minõség,
3. idõzítés, 4. evési mód (lásd 1. táblázat).

1. táblázat. Szabályzó, illetve szabályozott tényezõk az evési magatartásban

Evolúciós tényezõk az evés szabályozásában

Az evolúció a kontraszelekció útján szabályozza az egyes fajok evési szokásait, a
táplálékszerzés módját, azt, hogy mibõl és mennyit fogyasszon az egyed. Tehát vala-
mennyi szabályozott tényezõ esetén vannak evolúciós elõírások. Ez a szabályozás
annál merevebb, minél alacsonyabb fejlettségi fokon áll egy faj a törzsfejlõdés csa-
ládfáján. A biológiai merev szabályozás egyre lazul, ahogy közeledik az evulúció az
ember fejlettségének irányába.

A zsíros, édes és sós ételek kedvelése evolúciós örökség, mely a mai életkörülmé-
nyek között egészségtelen. Ugyanakkor eme ételek korlátozottan voltak elérhetõek a
korai ember genetikai képletét formáló környezetben. A zsíros étel kalóriadús, az
édes íz az érett gyümölcs zamata, míg a sós étel az ásványi sók jelenlétét jelzi. Evo-
lúciós túlélést biztosít az is, ha egy egyed sokat eszik, amikor van mit, mert a bõsé-
get ínségek követik. Amelyik egyed megfelelõ tartalékokat tudott elraktározni, túlél-
te az igen gyakori éhínségeket.5

Egyéni tapasztalatok jelentõsége az evés szabályozásában

A mindenevõ lények (pl. az ember) túlélését az biztosítja leginkább, ha felfedeznek
valamennyi ehetõ kalóriaforrást. Ezért a populáció bizonyos egyedei hajlamosak is-
meretlen tápanyagforrások megkóstolására is. Amennyiben az új étel fogyasztása ká-
ros emésztõszervi következményekkel (hányással, gyomorbántalommal stb.) jár az el-
következõ tizenkét órában, az egyed akár egy életre szóló undorral viszonyul késõbb
a panaszt okozó ételhez. A mechanizmust ízaverzió-tanulásnak nevezik.

Újabban egyre jelentõsebb tudományos figyelmet kap az ún. „Medicine Effect”.
Egy adott étel kedvelése emelkedik, ha fogyasztását követõen az emésztõszervi tüne-44
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tek enyhülnek.6 Ez a hatás figyelhetõ meg, ha egy egyed hiányos étkezést követõen
hozzájut egy életfontosságú tápanyaghoz, vagy hosszas éhezés után ételt kap. A táp-
anyaghiányt, illetve az éhséget csökkentõ ízeket megkedveli. Minél nagyobb volt a
nélkülözés, annál inkább fokozódik az éhséget csillapító étel megkedvelése.

Szociokulturális hatások az evés szabályozásában

A szociális fajok (pl. az ember) az ízaverziót képesek egymástól eltanulni, ami
szintén túlélés értékû. Egy étel kívánatossága megszûnik, ha valaki kihányja, vagy
látszik, hogy undorodva fogyasztja el. A gyerekek inkább megkóstolnak egy ismeret-
len eledelt, ha látnak egy felnõttet jóízûen fogyasztani.7

A modellkövetõ tanulás jelentõsen befolyásolja az ételpreferenciát. Az ember
nem mindenki étele iránt érdeklõdik, hanem a referenciacsoport étkezési mintáját
követi. Sok olyan csoport van, amellyel nehéz azonosulni, ezeknek az ételeit sem kí-
vánják meg. Az ellenséges csoportok ételeit kimondottan kerülik, sõt ártalmasnak
gondolják. A gyerekek elutasítják az ismeretlen vagy ellenszenves személy által kí-
nált ételt, míg megeszik, ha egy szeretett személy kínálja õket. Nyílt és rejtett társas
viszonyok fejezõdnek ki abban a módban, ahogy elkészítik az ételt, és ahogy elfo-
gyasztják azt.8 Étvágygerjesztõ az az étel, amit egy megfigyelt személy ízletesen, op-
timális körülmények között fogyaszt el. Annál kívánatosabbnak bizonyul egy étel,
minél inkább rokonszenves, egészséges és sikeres a megfigyelt személy.9

A referenciacsoport a korai gyermekkorban az anya, késõbb a kortárscsoportok.
A modellkövetés ételpreferenciában betöltött szerepét a marketing-kommunikáció-
ban felhasználják. A fogyasztók számára mûvileg állítanak elõ referenciacsoportot.
Ilyen volt pl. Popeye a tengerész, aki hõstetteit kizárólag spenótevés által volt képes
véghezvinni. Az élelmiszer-reklámokban gyakran alkalmaznak véleménymegha-
tározó ideálszemélyt: sportolót, popsztárt, színészt. Az a személy, aki ugyanazt az
ételt fogyasztja, amit a sztár, az virtuális evési-csoporttagságba kerül vele, ami az õsi
idõk lehetõ legszorosabb társas kapcsolatait mintázza.10

Az állatvilág döntõ részében az anyagcsere rögzített, merev biológiai-evolúciós
program szerint szervezõdik. Az evolúció utolsó fejezetében – leginkább a minden-
evõk feltûnésével – jelent meg a tapasztalati szabályozás. Az egyedek saját tapaszta-
lataik alapján tanulják meg, hogy mit érdemes megenni/kerülni. Az evolúciós fejlõ-
dés egyik legutóbbi vívmánya teszi lehetõvé, hogy bizonyos egyedi evési szokások a
faj – egymással érintkezõ – csoportjaiban terjedjenek. Az evésszabályozás eme réte-
ge már kulturálisnak tekinthetõ. Ez a réteg minden bizonnyal az ember esetén a leg-
jelentõsebb. Fajunk viselkedése felszabadult a merev biológiai szabályozás alól, és a
civilizáció során egyre fokozottabb jelentõséget nyert a tapasztalati, még inkább a
kollektív tudáson alapuló szociokulturális szabályozás. Az evés evolúciós és civili-
zációs íve ezért egyre inkább a szociokulturális meghatározók erõsödése felé halad.11

Az evés archaikus-tudattalan hagyományai

Mivel az elõbbiekben vázolt elméleteket alig ismerhettem, a kilencvenes években
egészen más megismerési utat választottam. Az evés lélektanának tipikus érdeklõdé-
se, hogy miért eszik az ember akkor is, ha nem éhes. A kérdés megválaszolásához
gyûjteni kezdtem a szépirodalomban örökül hagyott evésjeleneteket. A leírások kö-
zött bõven akadtak olyanok, melyekben a szereplõk nem az éhség elverése érdeké-
ben, hanem valamilyen lelki okból ettek. Egy longitudinális kvalitatív közvélemény-
kutatást végeztem a civilizációtörténet celebjei körében – Homérosztól Cervantesen,
Shakespeare-n, Adyn át egészen a mai szerzõkig – arról, hogy miért is eszünk. Az
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internetrõl letölthetõ, digitálisan kezelhetõ, olyan archaikus és folklorisztikus szöve-
geket tartalomelemeztem, melyek az evés pszichikus rétegeire vonatkoznak. Az elhí-
zás hátterében olyan evolúciós, kulturális és szocializációs tényezõket azonosítot-
tam, melyek nem tudatosodott, irracionális, érzelmi mûködéseken keresztül hatnak,
és melyek megnehezítik a testsúly tartós leadását. Az evés metaforáinak egy jelentõs
része az önfenntartással kapcsolatos: önvédelmet, a fenyegetõ világ agresszív leigá-
zását, szétmarcangolását és lenyelését, illetve a kiteljesedõ hatalmat jelöli. Egy má-
sik jelentéskörben fajfenntartás értelmû, az élet szüntelen folytatását és megismétlé-
sét szimbolizálja. A harmadik analógiás tartományban az étkezés szellemi (olykor
transzcendens) magaslatokba juttatja az embert. Az ételnek nem pusztán tápértéke,
hanem érzelmi értéke is van, ami a mai étkezést inkább meghatározza, mint a fizio-
lógiai jelzések. Az eredmények kifejtése egy egész könyv terjedelmét is meghaladja,
ezért itt csak ajánlani tudom Az evés lélektana (2004)címû  könyvem. A testsúlyfo-
gyasztás során fontos az evés emocionális értékének pszichoterápiás feltárása, tuda-
tosítása és korrigálása.12

A szoptatás sikerességét akadályozó kognitív tényezõk

Az evés korai problematikája abból ered, hogy az anyák túl rövid ideig szoptatják
gyermekeiket. A korai etetési szokásokat feltáró vizsgálatunkban kilencvenegy, a ter-
hesség 2–3. trimeszterében járó primipara szoptatásra vonatkozó ismereteit és hie-
delmeit vizsgáltuk kérdõíves eljárással. A kérdõív hatvan helyes, illetve téves állítást
tartalmazott, a velük való egyetértés mértékét ötfokú Likert-skálán jelölték be a vizs-
gált személyek. A szoptatást a 6. hónap elõtt abbahagyó és a tovább szoptató nõk kö-
zött szignifikáns különbséget találtunk néhány állítás megítélésében. Az alábbi állí-
tásokkal a szoptatást korábban feladó anyák inkább egyetértettek, mint az optimális
ideig szoptatók:

– A túl hosszú ideig szoptatott baba késõbb nehezen szakad el anyjától, kevésbé
lesz önálló.

– Az üvegbõl való táplálás során ugyanolyan kapcsolat alakítható ki a gyermek-
kel, mint a szoptatás alatt.

– Meg kell akadályozni, hogy a baba szoptatás során elszenderedjen, apró csípé-
sekkel kell továbbra is aktívvá tenni.

– Ha a szoptatás során a csecsemõ elalszik, rossz szopóvá válik.
– Az éjszakai sírásról könnyen leszoktatható a baba, ha nem szokja meg, hogy

ilyenkor mindig felveszik.
– A szoptatás során kialakuló intim kapcsolatból az apa ki van zárva.
Ezen téves hiedelmek korrigálása a szoptatás hosszát növelheti. A kutatás további

érdekes eredménye, hogy a várandósság idején a kismamák pontosan megjósolták,
meddig lesznek képesek szoptatni. A várakozások önbeteljesítõ jóslatnak bizonyultak.13

Az evészavarok periódusos rendszere 
(a Potenciális Evészavar Generátor)

Az utóbbi 130 évben egyre rövidebb idõközönként írnak le újabb evészavarokat:
anorexia (1873), bulimia (1979), izomdiszmorfia (1993), orthorexia (1997). Szükség-
szerû, hogy a közeljövõben újfajta evészavarok jelenjenek meg, mivel a táplálkozás
regulációja több szempontból is patológiás állapotba sodródott. Ezért munkatársaim-
mal egy olyan periódusos rendszer alapjait vázoltuk, mely segít eligazodni az ismert
evészavarok bonyolult szövevényében, ezenfelül újabb – eddig azonosítatlan – po-
tenciális evészavarok sziluettjét jelzi.46
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Az evést szabályozó lélektani tényezõk négy tengely mentén befolyásolják az
evési magatartást (lásd 1. táblázat).

Bármely patológiás viselkedés a szokványoshoz képest szélsõséges. Az extremi-
tás egyrészrõl a túlszabályozottságból, másrészt a szabályozatlanságból adódhat. Az
evés bármelyik szabályozott tengelye lehet túlszabályozott (merev, dogmatikus, fa-
natikus) vagy alulszabályozott (kaotikus, anarchikus).

A négy szabályozott tengely extrém végpontjainak mátrixa a legkülönfélébb po-
tenciális evészavar-konstellációt adhatja. Ezáltal 24 lehetséges evési anomália attri-
bútumai állíthatók elõ, melyek alapján az új evészavarok tünetei definiálhatók.

2. táblázat. A potenciális evészavarok generálását segítõ keresztséma

A jövõben a tünetek súlyosságát becslõ kérdõív hozható létre, melynek alkalmazá-
sával – különféle szubkultúrákban – epidemiológiai vizsgálatok végezhetõk. Anticipál-
hatóvá válik, milyen lélektani, kulturális, gazdasági és társadalmi feltételek segítenék
a jelenségek kialakulását és elterjedését. A ma még virtuális evészavarok megelõzésé-
re/leküzdésére kommunikációs stratégiák, terápiás irányelvek dolgozhatók ki.14

Médiaüzenetek és evészavarok

Az evési szokásokat egyre inkább a médiamarketing befolyásolja. Az élelmisze-
rekre vonatkozó médiaüzenetek öt nagy kategóriába sorolhatók:15

1. Légy sovány! A hatvanas évek óta megduplázódott az elhízottak száma a világ
tehetõs részein. Még sohasem volt az emberiség ilyen kövér, mint ma. Amennyiben
a tendenciák folytatódnak, holnap még kövérebb lesz a fogyasztói társadalom popu-
lációja. Az elhízás következményei 40–70 milliárd euró költséggel terhelik az Euró-
pai Unió költségvetését. Az egyik „legsúlyosabb” népegészségügyi kihívás és kudarc
az elhízás megelõzése és kezelése. Indokolt tehát az elhízás ellen tenni. A népessé-
get igen erõs médianyomás próbálja rávenni az ideális súly elérésére. A szerzõ ed-
dig több mint ezer magyarországi fogyókúrareklámot gyûjtött össze. Semmilyen
egyéb szolgáltatást vagy terméket nem hirdetnek ennyiféleképpen. A fogyókúra ipa-
rosodása az ezredforduló környékére tehetõ.

2. Egyél, fogyassz! A fogyasztói társadalom lényege a fogyasztás, leggyakoribb jel-
mondata: „Vegyed, fogyaszd, egyed!” Addig marad fenn, amíg a fogyasztás vágya
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fenntartható. A médiaüzenetek állandó elégedetlenségi állapotot gerjesztenek. Min-
dig van egy újabb és jobb termék, amivel még nem rendelkezik a fogyasztó.

3. Félj az ételektõl! Míg a nyolcvanas évek fõ híre és réme az AIDS volt, a félelem
középpontjában a szex állt, addig a kilencvenes évektõl megjelentek az ételfóbiák.
Minden évnek megvolt a kitüntetett (zsír-, cukor-, só-, koleszterin- stb.) fóbiája. Az
ételekre vonatkozó aggodalom mértékét jól tükrözi a téma sajtónyilvánossága, ami
maga is gerjeszti a fóbiákat. A németországi sajtóban 2006-ban többször említették
az ételbotrány szót, mint az iraki háborút.

4. Az étel el fog fogyni! A sanyarú évmilliós tapasztalat azt sugallja, mindent meg
kell enni, akkor és addig, amíg van. Az ember akkor is hajlamos válságevésre, ami-
kor ennek nincs ésszerû oka.16 Az utóbbi években 150 millióval emelkedett az éhe-
zõk száma a Földön. Naponta tizenhétezer gyermeknél több hal éhen.

5. Nem vagy elég nõies/férfias! Az ideálokat a média közvetíti. A modellt a média-
megjelenés elõtt órákon keresztül sminkelik, több tucat felvételbõl választanak egy-
két fotót, amit ráadásul digitális képjavító módszerekkel tovább manipulálnak. Le-
hetetlen az ideálképhez felnõni. Az egyénnek még pillanatokra sem adatik meg,
hogy úgy fessen, mint a mintául szolgáló modell. A nõk kilencvennyolc százaléka
nem tartja magát elég szépnek.

Patogén médiaüzenetek

Az üzenetek egyes kategóriái kongruensek, logikailag jól megférnek egymással,
míg vannak olyanok, melyek kettõs kötést alkotnak. A kettõs kötés (double-bind)
olyan többrétegû felszólítás, mely elõír egy cselekedetet, egyszersmind meg is tiltja
azt. Nem létezik rá megfelelõ reakció, mivel akármilyen a cselekedet, az sérti az üze-
net valamelyik rétegét.

Valójában az evésre vonatkozó médiaüzenetek többrétegûek és többszörösen el-
lentmondásosak, ezért helyesebb lenne többszörös kötésrõl (multiple-bind) beszél-
ni, mely jelenség több szinten zavarja össze az evés szabályozását.17

1. ábra. Az evésre vonatkozó többszörösen ellentmondó üzenetek
(multiple-bind) a médiában

Az egymással kongruens üzeneteket szaggatott vonalak jelzik, míg dupla
végû nyilak jelölik azokat a felszólításokat, melyek kölcsönösen kizárják
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Az evészavar ma már nem pusztán egészségügyi probléma, hanem társadalmi ál-
lapot, melyet az egészségügy önmagában képtelen kezelni. Társadalmi, politikai,
gazdasági és médiabeavatkozások szükségesek.

A probléma kezelésére egy olyan rendszer bevezetését javasoljuk, amely az éte-
lek csomagolásán található vonalkód mobiltelefonos dekódolásával információt jut-
tat el a fogyasztónak az étel különféle összetevõirõl, esetleg eredetérõl vagy egyéb tu-
lajdonságairól. A készülék a beérkezett adatokat összesíti, és az egyéni testtömegin-
dex, illetve a táplálkozás egyéni jellegzetességei (vallás, egyéb preferencia [pl. vege-
tarianizmus], betegség [pl. diabétesz vagy ételallergia], egyéb diétás elõírások) alap-
ján javaslatot tesz az ideális étkezésre (milyen kódjelû ételt kellene fogyasztani/ke-
rülni). A készülék az elfogyasztott étel mennyisége és minõsége alapján elõre jelez-
né, hogy a személy aktuális étkezési szokásai mellett milyen testtömegindexre, illet-
ve betegségekre számíthat bizonyos idõciklusokon belül.18
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