2015 októberében elindult a NÉBIH Minôségvezérelt közétkeztetés programjának próbaüzeme. A program során a
NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának szakmai irányításával felsôfokú, szakirányú végzettséggel
rendelkezô auditorok az ország teljes területét lefedve minôsítik a közétkeztetô fôzôkonyhákat, majd késôbb a tálalókonyhákat. A minôsítés alapja egy váratlan idôpontban elvégzett helyszíni szemle alapján a helyszínen kitöltésre kerülô
— 15 részmodulból álló, 147 kérdést tartalmazó, nyilvános, a NÉBIH honlapjáról letölthetô kérdéssor. A kérdések közel
kétharmada az élelmiszer-biztonságra, egyharmaduk az élelmiszer minôségre vonatkozik.

Minôségvezérelt
közétkeztetés program
Az értékelés „iskolai rendszerben”, 1—5-ig osztályozással történik,
ahol a 60% alatt teljesítô konyhák
elégtelen, a 90% felettiek pedig
jeles értékelésben részesülnek. A
szemlén elért eredményrôl, illetve a
tapasztalt hibákról a konyhavezetôk
a konyhájukra vonatkozó szakmai
levelet kapnak, amiben a hibák két
csoportra osztva szerepelnek. Így
megkülönböztetésre kerülnek a
szervezéssel, odafigyeléssel, illetve
beruházással javítható hibák a
vonatkozó jogháttér, és az egyénre
szabott megoldási javaslat mellett.
Eddigi tapasztalatok a várakozásokat felülmúlták, a feltárt hibák nagy
hányada szervezéssel, odafigyeléssel orvosolható.
A minôsítések nyilvánosak lesznek
a NÉBIH honlapján, a próbaüzem
alatt azonban azoknak az eredménye

kerül nyilvánosságra, akik hozzájárulnak. Az ellenôrzési csekklista letölthetô a honlapunkról: http://portal.nebih.
gov.hu/web/guest/-/minosegvezereltkozetkeztetes-program.

zajlott le, mely közel 400.000
fogyasztót érint. Ezek összefoglaló
eredményérôl 2016. január 21-én a
Föld mû ve lés ügyi Minisztériumban
Zsigó Róbert élelmiszerláncért felelôs
államtitkár
által megnyitott
konferencia keretében számoltunk
…Az eddigi tapasztalatok
be. Bemutatásra
a várakozásokat felülmúlták,
kerültek a tapasztalt, leggyakoribb,
a feltárt hibák nagy hányada
20—60%-os gyakoszervezéssel, odafigyeléssel
risággal elôforduorvosolható…
ló hibák. Ilyenek
például a fertôtlenítôszerek nem
megfelelô használata, a nem megAz egész országban 2015. októ- felelô fagyasztás vagy felengedtetés,
bertôl az év végéig összesen 723 a nem a létesítményre adaptált
közétkeztetô fôzôkonyha szemléje HACCP, vagy kiszállításnál a hiányos
vagy hiányzó ételkísérô jegy.
Most induló cikksorozatunk célja,
hogy folyamatosan információt adjunk a programról, továbbá a leggyakoribb hibák, eltérések kezeléséhez
magyarázattal, illetve megoldási
javaslattal szolgáljunk.
A konyhákon felmerülô kérdésekre
igyekszünk válaszolni, a többeket érintô kérdésekre adott válaszainknak
pedig megtaláljuk a minél szélesebb
körben zajló ismertetését.
Tekintettel arra, hogy a nagy érdeklôdéssel megtartott konferencián a
hozzászólásokban szóba kerültek az
élelmiszerekben adalékanyagként
elôforduló azofestékek, és az azokra
vonatkozó szabályozás, elsôként
most ezzel foglalkozunk.
Mivel a konferenciáról sokan lemaradtak, azt rövidesen megismételjük.
Az érdeklôdôk jelezzék részvételi
szándékukat a vefo@nebih.gov.hu
címen, és értesítést kapnak az új idôpontról.
*
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Név

Szín

E-szám

Tartrazin

sárga

E102

Kinolinsárga

sárga

E104

Narancssárga

narancssárga

E110

Azorubin

vörös

E122

Neukokcin

vörös

E124

Alluravörös

vörös

E129

Mik is azok az „azofestékek”?
Az azofestékek az élelmiszerekben
elôforduló mesterséges színezékek
egy csoportját képezik. Ezek a vegyületek azocsoportot — azaz két, egymáshoz kettôs kötéssel kapcsolódó nitrogénatomot (-N=N-) - tartalmaznak.
Az élelmiszerekben használt azoszínezékeket a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 felsorolja. Közülük ki
kell emelni azokat, amelyekre szigorúbb szabályozás érvényes:
Károsak-e az azofestékek?
Mivel adalékanyagként kizárólag toxikológiai szempontból megvizsgált anyagok engedélyezettek, ezeknek a vegyületeknek az akut toxicitása igen alacsony,
a felhasználás körülményei között ártalmatlanok, azaz lehetetlen élelmiszerrel
az egészségre káros mennyiséget a
szervezetbe juttatni belôlük.
Bár az élelmiszerekben elôforduló
azofestékek önmagukban nem allergének, egyes azoszínezékek arra
érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki, bizonyos esetekben
felerôsíthetik egyes betegségek (mint
például az asztma) tüneteit vagy
fokozhatják a más anyagokkal szembeni allergiás érzékenységet.
Hiperaktivitás és
az Európai Unió szabályozása
Több vizsgálat megállapította,
hogy az élelmiszerekben elôforduló
azofestékek és a figyelemhiányos

hiperaktivitás-zavar között van összefüggés: ezek a vegyületek erôsítik a tüneteket, vagy akár okozhatják is a tünetegyüttes kialakulását. Számos ellentmondó vizsgálati eredmény is született, máig nem bizonyított, hogy vane tényleges összefüggés az élelmiszeradalékok és a hiperaktivitás között.
Mivel azonban az utóbbi néhány évtizedben 500%-kal növekedett az élelmiszerekben az adalékanyagok felhasználása, az Európai Unió szabályozza az azofestékek használatát.
Az 1333/2008/EK rendelet szerint
ezeknek a mesterséges színezékeknek az alkalmazása nem tilos, viszont,
ha az élelmiszer azofestéket tartalmaz, a csomagolásán az alábbi figyelmeztetést kell feltüntetni: „a (színezék
megnevezése vagy E-száma) a gyermekek tevékenységére és figyelmére
káros hatást gyakorolhat”.
Éppen ezért érdemes a színes élelmiszerek jelölését alaposan áttanulmányozni, és kerülni azokat, amelyekben az E102, E104, E110, E122, E124,
E129 megtalálható.
Az azofestékek elôfordulása
Azofestékek a leggyakrabban édesipari termékekben, színes cukorkákban, jégkrémekben, fagylaltporokban,
fagylaltokban, süteményporokban,
italporokban és üdítôitalokban fordulnak elô. A leggyakrabban használt szí-

nek az élelmiszeriparban a sárga és a
piros. Lehetséges káros hatásuk miatt
célszerû az azoszínezékeket elkerülni.
Fontos! A figyelmeztetô feliratot a
nem elôrecsomagolt vendéglátó termékek esetében is szerepeltetni kell!
Zoltai Anna osztályvezetô
NÉBIH VÉFO
Herceg Eszter auditor
Minôségvezérelt Közétkeztetés program
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