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A műhús az elfogadás felé vezető úton

Holland kutatók 2013-ban mutatták be az első laboratóriumban tenyésztett húst. A kezdeti költségek
rendkívül magasak voltak. A tápoldatban nevelt több milliárd izomsejtből álló húspogácsa 250 ezer
Euróba került. A dolgok jelenlegi állása szerint, egyetlen állati mintavételből további 80 ezer
húspogácsa állítható elő, és
a költségek néhány éven belül nem lesznek magasabbak, mint 1 dollár/ húspogácsa.
Ha az emberek meggyőződnek arról, hogy a sejttenyésztett hús ehető, akkor képesek lesznek
csökkenteni a hagyományos hús iránti igényüket, és ez több millióval csökkentheti az
állatállományt – állítja Chris Bryant pszichológus, aki a fogyasztói megítélés felől vizsgálja ezt az új
húsfajtát. Az angol Bath-i Egyetem pszichológiai doktori kutatása során azt vizsgálja, hogy a
fogyasztók hogyan viszonyulnak a sejttenyésztett húshoz.
Chris Bryant szerint az ilyen hús sok tekintetben vonzó lehet a fogyasztók, vásárlók szemszögéből a
hagyományos húsokkal szemben, főként azért, mert nem kell állatokat megölni ahhoz, hogy húshoz
jussunk. De a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjából is előnyös lehet ez a fajta
termelés. Bár ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. [1]
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A laborhús megítélését számos felmérés vizsgálja. Az egyik, amelyet Nagy-Britanniában végeztek,
azt mutatta, hogy a megkérdezettek mintegy 19 %-a azt vallotta, hogy megenné a laboratóriumban
tenyészett húsokat.
Az Egyesült Államokban a műhús megítélése sokkal kedvezőbb, már a megkérdezett emberek
körülbelül 2/3-a mondta azt, hogy szívesen fogyasztana a fehér falak között előállított termékből.
Egyesült Királyságban 1 milliárd állatot öltek le, és ha a sejttenyésztett hús 19% -ban helyettesíthető
laborhússal, akkor 190 millióval kevesebb állat kerül vágóhídra.
A pszichológus tapasztalatai szerint, amikor az emberek először hallanak a laboratóriumban
előállított húsról, gyakran aggodalommal vagy akár undorral gondolkodnak erről.
Ez elsősorban azért van, mert nem ismerik a témát. A fókuszcsoportokkal történő beszélgetések
során, amikor az emberek megismerik az ilyen hús előállításának folyamatát és előnyeit, sokkal
pozitívabban állnak a kérdéshez.
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