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TÖTTÖSI ADRIENN 

M E S É S  T Á P L Á L KO Z Á S ?
A hamuban sült pogácsától a Scooby Snackig

A mesék a vágyainkból, a fantáziánkból és az érzelmeinkbõl születnek,
s így a képzelet és a valóság összefonódásai, szimbolikus képeikkel és cse-
lekményeikkel nagyon mély intuitív tudást és sejtéseket jelenítenek meg
az élet misztériumáról, törvényszerûségeirõl, a lélekben játszódó folya-
matokról. Ezek a történetek az ember életében fontos szerepet töltenek
be, így például képesek formálni a személyiséget is, ez kiemelten igaz a
gyermekekre. Talán kevesebb gyermeknek lenne táplálkozási zavara, ta-
lán kevesebb túlsúlyos kisdiákkal találkoznánk, ha a szülõk tudomásul
vennék, milyen törvényszerûségek mutatkoznak csemetéik fejlõdésében.

A tudatlanság az oka, hogy gyakran elsiklanak gyermekeik alapvetõ lel-
ki szükségletei felett, és kevés megértést tanúsítanak a fejlõdéssel járó
problémák, és magatartásformák, így táplálkozási zavarok iránt is.

Sok szülõnél meg az a baj, hogy nem tudja kellõen ösztönözni gyerme-
két. Ahelyett, hogy buzdítaná, akaratlanul is arra hajlik, hogy elkedvtele-
nítse. A helyes ösztönzés alapfeltétele, hogy a szülõ csak olyan követel-
ményt támasszon, ami megfelel a gyermek pillanatnyi lehetõségeinek és
képességeinek – és mindezt tegye a gyermek számára érthetõ nyelven. A
mese mindennél alkalmasabb rá, hogy a gyermek és felnõtt között ledönt-
se a nyelvi és szellemi korlátokat. A gyermekek azonosulnak a mesehõ-
sökkel, és lelkesen fogadják a problémamegoldáshoz kínált ötleteket, ja-
vaslatokat: varázsigék, elrejtett apró meglepetések (hasznos, tápláló fi-
nomságok formájában), melyeket meg kell találniuk; játékosan, kreatívan
tálalt ételekként, hívjuk indián jelek segítségével az étkezéshez a gyerme-
ket. Ezek a módszerek mind arra ösztönzik, hogy játékos módon foglal-
kozzék problémáival, és igyekezzék megváltoztatni magatartását.

A MESE, MINT MÛFAJ

A mese sokféle lehet: tündérmese, gyógyító mese, tanító mese, állatme-
se, népmese, családi mese, mûmese, humoros mese, modern mese stb.

A mesék régen, különbözõ összejövetelek alkalmával a felnõttek szóra-
koztatását szolgálták. Ma már tudjuk, hogy hasznos és nélkülözhetetlen
a gyermek fejlõdése szempontjából is, hiszen ennek segítségével gazdago-
dik fantáziája, szókincse, a mese szereplõivel azonosulva átélhet külön-
bözõ helyzeteket, feloldhatja a benne felgyûlt feszültséget. Nemcsak szó-
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rakoztatnak, hanem jelentõs részben nevelnek is. Bár a mai gyermekek
számtalan formában találkozhatnak mesékkel – az óvodákban, iskolák-
ban, lefekvés elõtt a szülõk mesélnek gyermeküknek – ez a fajta megis-
merése a meséknek azonban egyre ritkább, és mára az olvasott szó nép-
szerûsége jelentõsen csökkent. Teret hódítanak a televízióban futó rajz-
filmsorozatok, leginkább a japán rajzfilmek népszerûsége jellemzõ, talál-
kozhatnak rajzfilmekkel a mozikban, és otthonukban vetített formában
is. Mind a tévében vetített, mind az olvasott meséknek megvannak a jel-
legzetes cselekményszálaik, motívumaik. Ezek közül is a táplálkozási vo-
natkozású elemek megfigyelése új, érdekes és elgondolkodtató adatokkal
szolgálhat – szakembernek, szülõnek egyaránt.

TÁPLÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATOS MOTÍVUMOK

A mesékben megjelenõ táplálkozással kapcsolatos motívumok össze-
gyûjtésekor elsõként a magyar népmesékre gondoltunk. Minden esti me-

sét olvasó szülõ, és azt hallgató gyermek is talál-
kozott már a talán leggyakrabban megjelenõ

hamuban sült pogácsával. De mi is az a
hamuban sült pogácsa, és hogy-hogy

elegendõ egyetlen pogácsa a hosszú –
hónapokig vagy akár évekig tartó –
vándorútra? Kevés az olyan szülõ,
aki ne szembesült volna ilyen, vagy
ehhez hasonló kérdéssel.

A pogácsa ezen változata a népme-
sebeli vándorok legjellemzõbb étele,

ezzel „tarisznyálja” fel a szegény em-
ber fiait, amikor azok útra kelnek szol-

gálatot keresni, feleséget szerezni, sze-
rencsét próbálni, megmenteni az elrabolt,

bajba jutott királylányt, kiállni a próbákat. Mi-
nõsége az anya szeretetének fokát fejezi ki: a két nagyobbnak, az édes
gyermeknek tiszta búzalisztbõl süti, a legkisebbnek, a mostohának csak
korpából. Ezt osztja meg a hõs az öreg koldussal, a rókával, kisegérrel,
hangyákkal, vagyis mindazokkal a természetfeletti segítõkkel, akik nélkül
a továbbiakban rendkívüli feladatait végre se tudná hajtani. „Adott neki a
felesége három hamuban sült pogácsát, aztán elindult a szegény ember.”;
„Sütött az anyja egy hamuban sült pogácsát, s Mihók elment szolgálat-
ba.”; „Fel is szedelõzködött, kért egy tarisznya hamubasült pogácsát, nya-
kába kanyarította a cifra szûrét, avval elindult.”

A 15. századból származó Besztercei Szójegyzékbõl (a ma ismert legko-
rábbi szótárunk) kiderül, hogy valójában parázsban sütött kovásztalan
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kenyérrõl van szó. A „hamuba swlt pogátsa” ugyanis megegyezik a
„parasba swtot kenyér”-rel. Az úgynevezett lepénykenyeret európaszerte
fogyasztották a kelesztett kenyér megjelenése elõtt. Jellemzõen böjti étel,
illetve régen az erdélyi vásárra menõk útravalója volt. A pogácsa végsõ õse
a latin focacia (panis focacius = hamuban sült kenyér), amibõl aztán az
olaszok focaccia-ja (lapos, sült kenyér) is származik.

Ki ne hallotta volna óvodás, kisiskolás korában a kisgömböc történetét.
De belegondolt-e abba, hogy képes egy farkasétvággyal rendelkezõ gömböc
ennyi embert elnyelni. A gömböc, mint olyan, egy vágóhídi termék. A disz-
nóvágások során az állati gyomorba töltött kolbászhúst nevezi a régi nyelv
így, manapság ritkán használt kifejezés, sokan nem is ismerik jelentését.
Mindenképpen érdekes azonban, hogy szerepcsere jelenik meg a történet-
ben. Az amúgy ételnek szánt, beszélõ gömböc eszi
meg az õt elfogyasztani készülõket. Minden
kisgyermekben kérdéseket vet fel a táplá-
léknak ez a különös megjelenési formája.

„Tavasszal a malacból nem volt
egyéb, csak a kis gömböc.

Mondja egyszer a szegény asszony
az idõsebb leányának:

– Eredj, leányom, menj fel a padlás-
ra, s hozd le a kis gömböcöt.

Fölmegy a leány, le akarja venni a
gömböcöt, de ahogy hozzányúlt, csak
megszólal a gömböc:

– Mit akarsz, hé, meg akarsz enni? Majd
megeszlek én! – S azzal hamm, bekapta.

A kõleves címû mesébõl megtanulhatják a ki-
csik, miként lehet ízletesen levest készíteni egy darabka kõbõl, amit az
út szélérõl szedtek össze. Jó példa a találékonyságra, talpraesettségre, a
kreativitás fejlesztésére. Az útja során megéhezõ, szegény katona egy
öregasszonyhoz betérve, kõbõl kezd levest fõzni, a történet elõre halad-
tával csellel fokozatosan csalja ki a hozzávalókat az asszonytól, így ké-
szítve finom ételt. „Megvárták, hogy megfõjön. Kitöltött a katona egy
nagy tányérral magának s eggyel az öregasszonynak, s jóízûen bekana-
lazták. Az öregasszony nem gyõzött csodálkozni, hogy lehet kõbõl ilyen
jó levest fõzni.”

A magyar népmesék sora kifogyhatatlan a fentiekben említett motívu-
mok felsorolása sokáig folytatható. A népi eredetû történetek többségében
jelen van táplálkozásra utaló motívum. Ilyen például a zabkása, dödölle
fogyasztása, a „hetedhét országra szóló lakodalom” és „dínom-dánom” so-
rán rendezett lakomák, melyek után mind a tíz ujját megnyalja az ember.
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AZ ALMA

A felsorolásból nem hagyható ki az almamotívum. Gyakran megjelenõ
elem a mesék soraiban, negatív és pozitív értelemben is feltûnik. A Ma-
gyar néprajzi lexikon szerint az alma szerepe nagy volt a magyar népi hit-
világban, miközben egész Európában termékenységi, és szerelmi szimbó-
lumnak tekintették.

Pozitív varázslatos elemként figyelhetõ meg, mikor az alma elfogyasz-
tása emberfeletti képességgel ruházza fel a fõhõst, vagy annak birtoklása
gazdagságot szimbolizál. Aranyalma formájában a király kertjének leg-
szebb dísze a minden éjszaka érõ terméssel. „Volt a királynak egy almafá-
ja, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel vi-
rágzott, s meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága
napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az
egész világon.” Mosolygó almaként tûnik fel a szóló szõlõvel és csengõ
barackkal együtt, melyek a disznóból lett ifjú királyfi kertjét gazdagítja.

„Szépen a karjára vette a királykisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát,
amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szõlõtõke, s szólnak a fürtjei:

– Szakíts le, szakíts le, szép királykisasszony!
– Ez a szóló szõlõ – mondja az ifjú.
Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a

pici piros almák.
– Látod itt van a mosolygó alma – mondja az ifjú.
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Továbbmentek, s csak megcsendül egyszerre az egész kert! Néz a király-
kisasszony erre-arra, s kérdi:

– Mi cseng olyan szépen?
– Nézd – mondja az ifjú –, ott az a barackfa. Csengõ barack terem rajta!”
Az ilyen mesék igen jól alkalmazhatók, megkönnyíthetik a szülõk dol-

gát, ha a gyermek nem szívesen fogyaszt gyümölcsöt. Ha inkább az édes-
séget választja, érdemes elmondani egy ilyen jellegû történetet, megfigyel-
hetõen nagyobb kedvvel fogja elmajszolni a vitamindús finomságokat.

A mûmesék világában nem maradhat ki a sor-
ból a Grimm testvérek klasszikusa, Hófe-
hérke. Ebben a történetben negatív elem-
ként van jelen a gyümölcs. Hófehérkét
gonosz mostohája mérgezett almával
kínálja, aki azt megkóstolva, holtan
esik össze. „Hófehérke nézegette,
forgatta a pirospozsgás fél almát,
szerette volna is, meg nem is; de mi-
kor hallotta, milyen jóízûen harsan a
gyümölcs friss húsa a menyecske foga
alatt, õ sem tétovázott tovább, szájá-
hoz emelte és beleharapott. S abban a
pillanatban holtan esett össze.”

Fontos megértetnünk a kicsikkel, hogy
nem minden alma mérgezõ. A mese viszont jó
példája lehet annak, hogy a gyermekek miért ne egyék meg az almát meg-
mosás nélkül. Így megtaníthatjuk, hogy ne egyenek mosatlan gyümölcsöt,
zöldséget.

EGYÉB MOTÍVUMOK

A Jacob és Wilhelm Grimm által írt történetek között találunk még
olyanokat, melyek jó példák táplálkozási vonatkozások tekintetében.
Csak a legnépszerûbbeket említve: A farkas és a hét kecskegida; Piroska
és a farkas; Csipkerózsika; Terülj, terülj asztalkám; Jancsi és Juliska. A
torkos farkas több mesében visszatérõ alak, aki mindent fel akar falni ez-
zel csillapítva étvágyát. „A farkasnak se kellett kétszer mondani: benyitott,
odarohant az ágyhoz, és se szó, se beszéd, bekapta a nagymamát. – Ezzel
hát megvolnánk – mondta elégedetten –, lássuk a következõ fogást”. „De
tényleg belefér a nagymama, és a hét kecskegida a farkas bendõjébe?” –
Kérdezi az óvodás gyermek. „Hogy tud lenyelni ennyi mindent egészben,
rágás nélkül a farkas? Hogyhogy nem lesz semmilyen emésztõrendszeri
betegsége? – kérdezik a jó humorral rendelkezõ dietetikushallgatók.
Ezekre a kérdésekre egyértelmû és tudományos válasz természetesen nem
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adható. Feltehetõleg a farkasoknak nincs az étlapjukon semmilyen nagy-
mama. A kecskegidáknak már van félnivalójuk, de még senki nem talál-
kozott olyan farkassal, aki ilyen mohó lett volna. Viszont az már kiderült,
hogy honnan származhat a mondás: „Éhes, mint a farkas”.

A mohóságot, és telhetetlenséget megjelenítõ farkas példája után, a csa-
ládi viszály következtében megátkozott hercegnõ, Csipkerózsika proble-
matikája kerül terítékre. A halálos átkot a jó tündérek százévi alvásra eny-
hítik. Ez igen hosszú idõ. Ha az ember biológiáját nézzük, képtelenség
ennyi ideig életben maradni az alapvetõ szükségletek – mint a táplálko-
zás – kielégítése nélkül. Mégis hogy élte túl Csipkerózsika? A már koráb-
ban említett mesék boncolgatásba bevont dietetikushallgató társaim, min-
denképpen az enterális és parenterális táplálás lehetõségét látják megol-
dásnak. Feltehetõleg a mese korában ez a megoldás nem állta meg a he-
lyét. A tündérek, boszorkányok megjelenése mellett, a magyarázat mégis-
csak az lesz – bár ez a realitásokban gondolkodó emberek számára ez
nem megfelelõ indoklás –, hogy varázslattal.

Még a felnõttek közül és sokan örülnének, ha birtokukban lehetne egy
olyan varázslatos asztal, melyet az írók megalkottak a Terülj, terülj asztal-
kám címû mesében. „Semmit érõ kis asztalkának látszott, közönséges fá-
ból készült, de volt neki egy jó tulajdonsága: ha leállították, és rászóltak,
hogy: „Terülj, terülj, asztalkám!” – abban a minutában tiszta abrosz, tisz-
ta tányér, kés-villa termett rajta, közepén meg jóféle tálak illatoztak sült-
tel, pecsenyével, köztük még egy flaska vörös bor is csillogott, hogy csak
úgy ficánkolt az ember szíve az örömtõl.” Manapság az ilyen asztalok
nem túl népszerûek a bútorgyártók körében. Az ételt többnyire magunk-
nak kell elkészíteni, ennek is megvan a jó oldala: az elkészítés öröme.
Kellemes közös idõtöltés lehet, ha a család együtt készíti el a maga Terülj,
terülj asztalkáját, a gyermekek bevonásával.

Jancsi és Juliska meséjének különleges, és emlékezetes eleme a boszor-
kány mézeskalács házikója. Vajon miért nem laknak az emberek ilyen há-
zakban? Sokak bánatára napjainkban nem nagyon épülnek mézeskalács
házak, mert feltehetõleg nem bírnák jól a viszontagságos idõjárást, és a fi-
nomságokat kedvelõ emberek sem tudnának ellenállni a hatalmas édes-
ségnek. Ennél sokkal jobb ötlet karácsonykor, gyermekünkkel elkészíteni
a mesebeli házikó kicsinyített mását, a történet elmesélése közben.

GYÓGYÍTÓ MESÉK

Az olvasott mesék egyre kevésbé képezik a gyermekek életének részét.
Egyre több kezdeményezés van, csoportok alakulnak, melyek fõ célja a
meseolvasás és mesemondás régi hagyományának megõrzése. Az olvasott
mesék nélkülözhetetlenek, jelentõsen fejlesztik a gyermekek fantáziáját,
szókincsét, kreativitását, problémamegoldó képességét.
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A mesét gyógyító erõként is alkalmazzák. A pszichológia tudományá-
nak egyik ága a meseterápia, és dr. Boldizsár Ildikó neve mindenképp
megemlítendõ. Gyermekkórházak betegosztályainak lakóit látogatva al-
kalmazza ezt a tudományt. Tapasztalatai egy új alternatív gyógymód
megalakulását indokolják. „Hittem ugyan a mese erejében, de csak hóna-
pok múlva értettem meg, hogy a népmese életkortól függetlenül képes
olyan rejtett üzeneteket közvetíteni, amelyeket csak az adott beteg ért, és
használ fel gyógyulása érdekében. A gyerekkórházban tanultam meg,
hogy lázas gyereknek nem szabad sárkányos, sárkányölõs meséket mon-
dani, mert a mese hatására feljebb mehet a láza, a mûtétre várakozó gye-
rek viszont épp az efféle mesékbõl kap bátorítást az elõtte álló nehézségek
leküzdéséhez. Természetesen a mesék nem csu-
pán a beteg vagy a lelkileg megzavart embe-
rek számára szolgálhatnak kapaszkodó-
ként vagy segítõ erõként; mindannyian
találhatunk bennük olyan életvezetési
tanácsokat, intelmeket és felszólítá-
sokat, amelyek gyógyírként hatnak
az életünkben elõforduló problé-
mákra vagy átmeneti, netán tartós-
nak ígérkezõ kibillentségekre” –
vallja az irodalmár-meseterapeuta.

A RAJZFILMEK VILÁGA

Pokemon, Shrek, Dragon Ball, a mese-
hõsök, rajzfilmek végtelenségig sorolhatók.
Õk mind a mai modern rajzfilmek figurái, me-
lyek napról-napra gyorsabban és nagyobb számban jelennek meg a kép-
ernyõn. Egyre több gyerekeknek szóló csatorna van a kábelszolgáltatók
csomagkínálatában, ezzel a tévé elé csalogatva a gyermekeket.

1906-ban készült az elsõ rajzfilm, az elsõ nagy „sztár” Felix a macska
volt, õt követte Miki Egér, Betty Boop, Popeye stb.

Magyarországon az 1960-as évek óta beszélhetünk a rajzfilmek térhódí-
tásáról, mikor a Nepp József és Romhányi József páros megalkotta a Méz-
ga családot. Õket követve jött Frakk, Dr. Bubó, Kukori és Kotkoda, Mirr-
murr, a Kockásfülû nyúl, és Pom-pom, akik kedves történeteikkel szóra-
koztatták nemcsak a gyermekeket, hanem felnõttek ezreit is.

Sok televízióban és mozivásznon futó rajzfilm ered a mûmesék körébõl,
fõleg Disney alkotásai sorolhatók ebbe a kategóriába (Andersen, Grimm,
A. A. Milne).

Micimackó története kortól függetlenül mindenkit megragad. A „csacsi
kicsi medvebocs”, aki mindennél jobban szereti a mézet. A kedvelt eledel
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megszerzéséért folytatott küzdelem során sokszor bajba keverte magát, és
társait. De a medvék tényleg szeretik a mézet? A válasz: igen. Micimac-
kóval együtt, szinte minden medve kedveli az édes ennivalókat. Vastag
karmaikkal képesek hozzáférni a kaptárakban rejlõ mézhez, vastag bun-
dájuk pedig megvédi õket a méhek csípéseitõl. 

Ha édességrõl van szó, elsõként említendõ a hetvenes évek végén meg-
jelenõ Pom-pom meséiben szereplõ Gombóc Artúr, akinek kedvence a
csokoládé. Ahogy Csukás István írja: „Gombóc Artúr a világon minden-
nél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tõle, hogy milyen cso-
koládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal
ezen töri a fejét: a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú cso-
koládét, a lapos csokoládét, amit csak készítenek a világon.”

Persze ez nem a legjobb példa a gyermekeknek. De megtanulhatják a me-
sébõl, hogy aki sok csokoládét és nassolnivalót eszik, elõbb-utóbb úgy jár,
mint a szeretetre méltó neve által is jó elképzelhetõen dundi Gombóc Artúr.

Mivel az egészséges, tudatos táplálkozásra szeretnénk nevelni gyerme-
künket, ezért Popeye neve nem maradhat ki a felsorolásból. A tengerész
kedvenc étele a spenót, amit konzervbõl izmos kezével kipattintva fo-
gyaszt, ettõl lesz nagyon erõs és bátor, hogy mindig meg tudja védeni tár-
sait a bajban. A gyermekek sokszor elutasítják a spenótból készült étele-
ket, a tengerész azonban pozitív példa lehet számukra. A Disney Gumi-
macik rajzfilm-sorozatának jellemzõ itala a gumibogyószörp. A medve
mama (Grammy) által fõzött szörp, rendkívüli erõvel és gyorsasággal ru-
házza fel fogyasztóját. Ugyan a gumibogyó nem létezõ, sokan megpróbál-
kozik annak elõállításával. Készíthetünk mi is házilag ilyen név alatt fu-
tó italokat fantáziánk szerint, persze gumibogyó nem fog belekerülni.

Az azóta már egész estés filmben is feltûnõ Asterix és Obelix, valamint
a gallok étvágya hatalmas. Nagy lakomákat csapva ünneplik meg a gyõ-
zelmeiket. Obelix falánksága, megint jó példa lehet a gyermekkori elhízás
ellen folytatott prevenció során.

Végül az utolsó nevesített példaként, a ma már gyermekeknek szánt
élelmiszerek csomagolásán egyre gyakrabban felbukkanó Scooby Doo. A
nagyon gyáva dán dognak, és gazdájának, Bozontnak jellemzõen ked-
venc étele a Scooby Snack, és a hatalmas – huszonöt emeletes – szendvi-
csek. Ezek a táplálkozási elemek tipikusan az amerikaiak túlzott mennyi-
ségekben gondolkozó, és gyorsételeket, nassolnivalókat elõnyben részesí-
tõ táplálkozási kultúráját tükrözi.

Hazánkban is nagy népszerûségnek örvendenek a japán (manga) rajz-
filmek, melyekbõl ritkán emelhetõk ki táplálkozási szokásokra vonatkozó
motívumok, néha elcsíphetõ egy-két utalás, amiben megjelennek a keleti
konyha ételei. Ezek a rajzfilmek azonban elsõsorban inkább az agresszi-
ót, küzdést, harcot, vetélkedést juttatják el a nézõk otthonaiba. A szülõ-
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nek nehéz dolga van, mikor el kell döntenie mit is, mennyit is engedhet
meg gyermekének, melyik mûsort nézze a televízióban. Egyre jobban
meg kell válogatni a mûsorokat, ha gyermekünket tudatosan szeretnénk
nevelni. Elõnyben kell részesíteni az olvasást, felolvasást, vagy találha-
tunk ki mi magunk is történeteket. Praktikusan ezekbe bele lehet szõni a
tanító jellegû elemeket, jelen esetben az egészséges táplálkozást. Hasznos
lenne minél több ilyen jellegû mese publikálása, kiadása, melyre koráb-
ban is volt példa (A varázskódok titka) hazánkban is.

MESEVILÁG AZ ÉLELMISZERPIACON

Az élelmiszerpiacon a meséket felhasználva kívánják a gyártók a gyer-
mekek érdeklõdését az általuk forgalmazott termékre irányítani. Színes
csomagolásokkal, mesefigurák feltûntetésével ösztönzik a vásárlást, egy-
ben befolyásolják a gyermekek választását, ezzel együtt természetesen a
szülõk vásárlási szokásait is. Különbözõ technikákkal igyekeznek a gyer-
mekeket megnyerni maguknak: egyik legjellemzõbb a médiában megje-
lenõ „egybemosási-törekvés”. Ugyanaz a mesefigura jelenik meg a rek-
lámban, mint az elõtte látott rajzfilmben. A kisgyermekek ez által nehe-
zen tudják elkülöníteni a kettõt egymástól.

Hogy mi a valóság és mi a fikció? Mi a hasznos, és mi az ártalmas, azt
egy kisgyermeknek nehéz differenciálni. Fontos a nevelés, a család jelen-
léte minden életkorban. Magyarázatokat kell adnunk gyermekeinknek,
akár butaságnak tûnõ kérdéseikre is. Nem tudhatjuk, milyen hatásokat
vált ki adott esetben egy olvasott mese, vagy egy látott rajzfilm. A megér-
tés elengedhetetlen annak érdekében, hogy a gyermek megtanuljon kü-
lönbséget tenni jó és rossz, egészséges és káros, hasznos és kevésbé hasz-
nos termékek között. Így önállóan gondolkodó fogyasztót nevelhetünk
belõle, aki nem kerül a média befolyásoltsága alá, és (táplálkozás-tudo-
mányi) ismeretei alapján tudatosan dönthet gyakran, és ritkábban fo-
gyasztandó élelmiszerek között.
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