A NÉBIH 2015 októberében megkezdte a közétkeztetési fôzôkonyhák élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minôségi szempontok szerinti minôsítését. Errôl tartottak konferenciát január 21-én a Földmûvelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében. A teltházas rendezvényen sok érdekességet és megdöbbentô tényeket is hallhattak az érdeklôdôk.

A Minôségvezérelt Közétkeztetés program tapasztalatai

Beszámoló a konferenciáról
A közétkeztetésben jó minôségû,
hazai és helyi alapanyagokat kell felhasználni, és a szolgáltató kiválasztásánál, a beszerzéseknél nem csupán a
gazdaságossági szempontokra kell
tekintettel lenni — fogalmazott Zsigó
Róbert, az FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkára. Nem véletlen,
hogy a közétkeztetésrôl — akárcsak a
labdarúgásról — a legtöbb magyarnak
van véleménye, és szívesen „élezzük” a
nyelvünket a menzai ételek színvonalán
— mondta az államtitkár. Az elmúlt évek
vizsgálatai, a fogyasztói tapasztalatok,
az egyre érezhetôbb társadalmi nyomás és saját józan belátásunk is azt
mondatja velünk: a közétkeztetés minôségének és biztonságának javítása
nem halogatható tovább. Manapság a
szakmai belátások és a tudatosabb
fogyasztói magatartás olyan találkozásának vagyunk tanúi, amely egy ágazat
belsô megújulásának pillanatát kell,
hogy jelentse — folytatta az államtitkár. A
közétkeztetés összetett, többszereplôs
szolgáltatás, amelyben 3000—3500
fôzôkonyhán és 6500 tálalókonyhán
naponta másfél-két millió, többségében gyermek, beteg vagy idôs ember
étkezik. Zsigó Róbert elismerte, a közétkeztetésben felszolgált ételek kapcsán
az utóbbi idôben egyre markánsabban
és hangosabban jelentek meg minôségi kifogások, amelyek sokszor jogosak.
A minôségromlást ugyanakkor véleménye szerint nem lehet kizárólag az árversenyre fogni, mert gyakran bebizonyosodik, hogy a silányabb minôségû szolgáltatás egyszerûen ismerethiányra,
vagy indokolatlan igénytelenségre vezethetô vissza.
Zsigó Róbert kifejtette, hogy a közétkeztetésben hatalmas tartalékok vannak, amik az egész élelmiszer-gazdaságra nézve pozitív hatással lehetnek.
A Földmûvelésügyi Minisztérium felügyelete alatt mûködô NÉBIH évekkel
ezelôtt elhatározta, hogy a maga eszközeivel fölméri a közétkeztetés állapotát és megújításának lehetôségeit.
Ennek egyik eredményeként az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny
(OKÉS) mára a szakma ünnepévé vált
— fogalmazott Zsigó Róbert. A magyar
közétkeztetésben eljött a megújulás pillanata — fogalmazott az államtitkár.

Ezt követôen Zoltai Anna, a NÉBIH
vendéglátás és étkeztetési felügyeleti
osztályvezetôje bemutatta felméréseik
tapasztalatainak az eredményét: Közétkeztetés élelmiszer-biztonsági és minôségi helyzete (ételmérgezések, érzékszervi vizsgálatok) címû elôadásában.
Ezt követôen, Nagy Tünde, a NÉBIH
élelmiszer-biztonsági felügyelôje ismertette kitekintésként, hogy milyen
minôségi rendszerek mûködnek a
vendéglátásban külföldön. Jó és kevésbé mûködô rendszereket mutatott be, melyek alapjául szolgáltak a
nálunk bevezetett minôsítési rendszernek is. Deák Ferenc, az FM élelmiszerlánc-felügyeleti fôosztályvezetô-helyettese a hazai minôsítés joghátterének
kidolgozásáról beszélt. Többgyermekes
szülôként a saját bôrén is tapasztalja,
hogy mennyire szükséges és fontos a
közétkeztetés minôségvezérelt megújítása, és nem rejtette véka alá, hogy bizony
szükségét látja az életben lévô közétkeztetési rendeletnek bizonyos pontokon történô megváltoztatását. Fontos
lenne, hogy ne csak egészséges
legyen a kínált étel, hanem azt az
étkezôk el is fogyasszák.
A következô elôadásban — A
minôségvezérelt közétkeztetési
projekt próbaüzem eddigi eredményeit, adatait tekinthettük meg, Zoltai Anna tolmácsolásában. Ezután
egy igazi gyakorlati segítséget is adó
elôadás következett — Leggyakoribb
hibák és kezelésük: megoldási javaslatok, Kolbl Nándornétól, a NÉBIH élelmiszer-biztonsági felügyelôjétôl. Megdöbbentô képeket mutatott, melyeket a
minôsítések során készítettek, és rögtön
megoldást is javasolt a problémák kiküszöbölésére. Végül — Ahogy a Minôségvezérelt Közétkeztetés Programot az
étkeztetô látja címû elôadás zárta a sort,
melyben Páger Zsolt, a Hungast Kft.
üzletfejlesztési igazgatója ismertette,
hogy milyen tanulságokkal szembesültek. Elmondta, hogy ôk maguk is
magasra tették a mércét, és összességében sikerült is az elvárt eredmény, bizony vannak fejlesztendô
területek, melyre a minôsítés világított
rá. Ôk örültek a megmérettetésnek, és
az „emberarcú hivatal” a NÉBIH partneri hozzáállásának is.

Szaklapunk is jelen volt a konferencián, és megállapodtunk a NÉBIH-kel
abban, hogy a minôsítések során
tapasztalt leggyakoribb hibákról és a
megoldási lehetôségekrôl, javaslatokról cikksorozatot indítunk. A sorozat
elsô részét a 15. oldalon olvashatják.
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