A közétkeztetés aktualitásairól, nehézségeirôl beszélgettünk a Minôségvezérelt Közétkezetési program kapcsán Páger
Zsolttal, a Hungast csoport üzletfejlesztési igazgatójával. Arra kértük, ossza meg tapasztalatait olvasóinkkal.

Válaszok a kihívásokra…
— Hogyan zajlott a NÉBIH-minôsítés,
mik a tapasztalatai? Mennyire értettek
egyet a minôsítô rendszerrel, és mi a
legfôbb tanulsága, mit kell változtatni?
— Amikor felmerült a NÉBIH-minôsítés gondolata, kihívást éreztünk benne. Szerettünk volna az elsôk között
lenni, akik az új ellenôrzési rendszer
mentén megmérettetésre kerülnek, így
felajánlottuk a fôzôkonyháinkat a bevezetô ellenôrzések lefolytatására. Minden új dologgal kapcsolatosan igyekszünk objektíven kritikusak lenni,
ugyanakkor a minôsítési rendszerben
nem találtunk kivetni valót, sôt
egyértelmûen hasznosnak tekintettük.
A közétkeztetési tevékenységre vannak, akik hivatásként tekintenek, vannak azonban, akik pusztán a legkisebb erôfeszítéssel végrehajtandó feladatként. Az elôbbiek ez idáig nem
kaptak pozitív visszacsatolást, az utóbbiak mulasztásai pedig nem kaptak
kellô mértékû hangsúlyt. A NÉBIH által
végzett minôsítés kapcsán minden
közétkeztetô kap visszacsatolást az
eddigi, illetve ezt követô teljesítményérôl. Meglátásom szerint a közétkeztetésre, tekintve, hogy az jellemzôen
érzékeny fogyasztói csoportot lát el,
nem szabad másként tekinteni, csak
mint hivatásra. Ehhez magas fokú elhivatottságra van szükség.
Korábban több ellenôrzési lista alapú élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel volt szerencsém találkozni, így
érdeklôdéssel vártam a NÉBIH ellenôrzési listájának publikálását. Számos,
sokak számára újdonságként ható
elvárás található benne, melyek azonban minden esetben jogszabályi elôírásokra, vagy a Jó Higiéniai Gyakorlat
(GHP) útmutatásaira alapulnak. Látnunk kell azt is, hogy egy elfogadott,
következetes, az egyes elvárásokat
megfelelô súllyal tartalmazó ellenôrzési
lista mögött nagyon sok munka áll. Azt
gondolom, jelen esetben egy ilyen jellemzôkkel bíró minôsítésrôl beszélhetünk. A Hungast csoport mûködésének
kezdete óta célul tûzte ki az élelmiszerbiztonsági, higiéniai elvárások magas
szintû teljesítését. Ennélfogva a kérdéslista legtöbb pontja nem okozott magasabb szintû, új elvárást a korábbi követelményekhez képest. Akadt ugyanakkor néhány olyan követelmény, melyre
továbbra is keressük a legjobb iparági
gyakorlatot. Tekintve, hogy 23 fôzôkonyhával rendelkezünk és több mint

250 intézményt látunk el, igyekszünk
mind a minôségi, mind az élelmiszerbiztonsági, higiéniai elvárásokat standardizálni. Ugyanakkor minden szolgáltatási terület, minden konyha másmás
adottságokkal
rendelkezik,
melyekre más-más szabályozásokat
kell kialakítani. Pozitív hozadéka az
országos lefedettségû mûködésüknek,
hogy az egyes konyhákon feltárt fejlesztési javaslatokat a többi egység is
tudja hasznosítani.
— A közétkeztetés nem könnyû
dolog, számos nehezítô tényezôvel kell
nap mint nap szembesülniük azoknak,
akik ezen a területen dolgoznak. A normakérdés…, tárgyi feltételek…, alkalmazott technológia kérdése…, személyi feltételek, képzettség/továbbképzés
stb. Önöket hogyan érintik ezek, milyen
megoldásokat találtak?
— Igen, valóban nem egyszerû a mi
szakmánk, de azt gondolom, minden
tevékenységnek megvannak a maga
nehézségei. Fontos, hogy az újonnan
felmerülô feladatokra kihívásként tekintsünk. A mi csapatunk igyekszik minden
adottságból, helyzetbôl a maximumot
kihozni és ehhez a tulajdonosi körtôl is
minden rendelkezésre álló támogatást
megkapunk. Elsôleges célunk a folyamatos fejlesztés. Rendszeresen monitorozzuk beszállítóinkat, hogy egyre jobb
ár/érték aránnyal rendelkezô termékeket
találjunk a piacon. Minden évben nemzetközi szakmai látogatásokat szervezünk, hogy más országok közétkeztetési megoldásaiból elhozzuk a legjobbakat. A technológiában is igyekszünk a
legkorszerûbbeket megvásárolni. Tapasztalatainkat a megfelelô szinteken eljuttatjuk munkatársaink számára, hogy
mindenkinek, aki tanulni, fejlôdni szeretne, a lehetôség adott legyen. Talán egy
példán keresztül tudnám szemléletmódunkat átadni: 2014. április 30-án kihirdették az immáron mindenki által jól
ismert 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletet,
amely kötelezôvé tette a speciális táplálkozási igénnyel rendelkezô fogyasztók
ellátását. A Hungast csoport ezt megelôzôen is eleget tett minden diétás igénynek, ugyanakkor tisztában voltunk vele,
hogy a jogi környezet megváltozása a
diétás igények növekedését fogja eredményezni. Bár már ekkor is dietetikusok
felügyelték a speciális táplálkozási
igénnyel rendelkezô fogyasztók ellátását, ugyanakkor diétás szakácsoknak
igencsak hiányában voltunk, ami általá-

nosságban az egész országra nézve jellemzô volt. Feltett kezekkel kijelenthettük
volna, hogy a rendelet által támasztott
személyi elvárások nem teljesíthetôk, de
mi amellett döntöttünk, hogy saját
magunk fogjuk kiképezni magasabb
szintû tudással rendelkezô munkatársainkat. Úgy gondoltuk, ki más tudná megfelelô szinten képezni kollégáinkat, mint
mi magunk, azon dietetikusok, akik a mi
elvárásainkat ismerik. Ennek eredményeképp 2015 tavaszára engedélyt kaptunk a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Hivataltól diétás szakács kép-

zésre. Ezen engedély keretein belül felkészített szakácsaink közül legutóbb 14en vizsgáztak 2016. január végén, 4,3as átlageredményt elérve. Lehetôséget
kaptak, éltek vele, munka és család
mellett több száz óra elméleti és gyakorlati felkészüléssel sikeresen teljesítették a vizsgaelvárásokat. Mi biztosítottuk a szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, és cserébe a vizsgabizottság által is dicséretben részesített
szakembereket kaptunk.
— A 2015-ben kialakult jogszabályi
háttér miatt az ország valamennyi területén megnôtt az elégedetlen étkezôk
száma. Nehezen fogadják el az étkezôk az elôírásokat. Hogyan tudtak megbirkózni ezzel? Mit tudtak tenni az elfogadottság érdekében?
— Alkalmazkodással és kommunikációval tudunk a legtöbbet tenni az elfogadottság érdekében. Ugyanakkor
semmiképp sem általánosítanék az
elégedetlen étkezôk és a közétkeztetési rendelet életbe lépésének párhuzamával. Született egy rendelet, melyre
elvi szinten igencsak szüksége volt a
közétkeztetési szakmának.
Folytatás a 22. oldalon
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Folytatás a 21. oldalról
Szükségünk volt egy szakmai minimumra, amely meghatározza, hogy
milyen élelmiszerek és milyen mennyiségben kerüljenek felhasználásra, illetve milyen termékek ne kerüljenek a
gyermekek tányérjába. Az elégedetlenség oka egyrészt a rendelet vadhajtásainak, másrészt az alkalmazkodás
hiányának köszönhetô.
A közétkeztetési rendelet valóban tartalmaz olyan elvárásokat, melyek a jelen
közétkeztetési, fogyasztói környezetben
nem teljesíthetôk. Ugyanakkor felelôtlenség általánosítani és általánosságban
kijelenteni, hogy rossz a rendelet. Mára
mindenki, minden bizonnyal a jogalkotó
számára is világos, hogy az óvodás korcsoport számára elôírt sótartalmi elôírások nem teljesíthetôk. Azt is látni kell,
hogy a cukor felhasználásának korlátozásával, illetve az energiabeviteli értékek
meghatározásával, és ezzel párhuzamosan az édesítôszer-felhasználás minden
korcsoportra kiterjedô korlátozásának
hiányával az étkeztetôk egy része a könynyebbik utat választja, és mint az élelmiszeriparban, úgy a közétkeztetésben is
elindul az édesítôszerek indokolatlanul
magas felhasználása. A rendeletet megelôzô OTH-ajánlás megjelenése óta
igyekszünk hasznos tagjai lenni azon
véleményalkotó csoportnak, amely
igyekszik az elfogadhatóság medrébe
terelni ezen jogi szabályozást. Az elmúlt
3-4 év során számos javaslatot tettünk
annak érdekében, hogy szakmailag konzekvens, és ezzel párhuzamosan olyan
rendelet szülessen, amelynek mentén a
közétkeztetésben egészséges, és egyben a gyermekek által elfogadott, kedvelt ételek készülnek. Talán egyedülálló
módon az elmúlt években számos, az
ételek beltartalmi tulajdonságaival kapcsolatos laborvizsgálatot végeztettünk.
Ezek eredményeinek visszacsatolásával,
tényekre alapozva igyekeztünk javaslatainkat megtenni. Azt gondolom, a rendelet a kihirdetése óta sokat finomodott, és
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már csak néhány (de köztük néhány
igen jelentôs) változtatásra van szükség,
hogy eljussunk egy konzekvens szabályozáshoz. A jogalkotónak sem szabad
megfeledkeznie arról, hogy a közétkeztetés elsôdleges célja a fogyasztók
igényeinek kiszolgálása. Így amellett,
hogy megfelelô kommunikáció társításával az egészségtudatos táplálkozást elô
kell mozdítanunk, elsôsorban ízletes, a
fogyasztók által kedvelt, elfogadott ételeket kell szolgáltatnunk.
A kommunikáció másik oldala a
fogyasztók, szülôk, pedagógusok edukációja. 2015 elején indítottuk el a
„Közétkeztetés kezdete” roadshow-t,
melynek keretein belül minden érdekelt
félnek igyekeztünk bemutatni a rendelet
elvárásait, elôrevetíteni, milyen változások várhatók, és Jamie Oliver TED-es
elôadásán keresztül megmutatni, hogy
mindenkinek szerepe van az egészséges táplálkozás elômozdításában. Minden elôadás után annyi pozitív visszacsatolást kaptunk, hogy éreztük, elindult
valami, érdemes volt több ezer kilométert utaznunk. A kommunikáció természetébôl fakad, hogy sohasem szabad
abbahagyni. Nap mint nap kapunk viszszacsatolásokat fogyasztóinktól, illetve
szüleiktôl, gondviselôiktôl. Ezeket mindig nyitott szívvel kell fogadnunk és a
megfelelô „polcra” helyeznünk. Számos
fejlesztési irányú javaslat elfogadásának
eredménye, hogy az általunk ellátott településeken alapvetôen elégedettség
tapasztalható. Sokak számára a rendelet életbe lépését megelôzô idôszak egy
kényelmi állapot volt. Szakmai elôírások
hiányában mindenkinek a lelkiismeretére volt bízva, mi kerül a gyermekek
tányérjára. A jogszabály életbe lépésével ebbôl a komfortzónából ki kellett
lépni, és a rendelet, illetve a fogyasztók
elvárásai között megtalálni az arany
középutat.
— Láttam a honlapjukon, hogy szeptemberben nyílt napokat szerveztek a
menzákon. Hogyan zajlottak ezek, és
milyen eredményeket hoztak?

— Folyamatosan értékeljük közétkeztetési szolgáltatásunkat. A tavalyi év
során tudatosult igazán bennünk, hogy
bár elsôdleges fogyasztóink a gyermekek, de a szolgáltatásunk megítélésében a gyermekek szülei játszanak döntô
szerepet. A „Nyitott kapuk a menzán”
programot 2015 elsô félévében tudatosan teszteltük, hogy meghatározzuk
annak sarokpontjait, majd a tapasztalatokat értékelve döntöttünk amellett, hogy
2015 szeptemberétôl minden szolgáltatási területünkön bevezetjük a szülôi kóstolás lehetôségét. A program keretein
belül bármely szülô a gyermeke által
látogatott oktatási, nevelési intézményben megkóstolhatja a társaságunk által
szolgáltatott ételeket. Viszonzásként
annyit kérünk tôlük, hogy a Kóstolási kérdôíven írásban juttassák el részünkre
tapasztalataikat. A programról kizárólag
pozitív tapasztalatokkal számolhatunk
be. Egyrészrôl akadnak olyan visszacsatolások, melyek értékelésével fejleszteni
tudjuk szolgáltatásunkat. Ugyanakkor a
visszacsatolások jelentôs része arról
szól, hogy amíg a gyermekek odahaza
nem tudták pontosan körülírni, jellemezni az általunk felkínált ételeket, addig a
szülôk ily módon közvetlen tapasztalatokat szereztek az ételeink érzékszervi tulajdonságairól. A kóstolások eredményeképp a szülôk egy jelentôs része saját
maga szorgalmazza gyermeke számára
az általunk felszolgált ételek fogyasztását. A 2015 szeptembere és decembere között részünkre eljuttatott, közel
1000 Kóstolási kérdôív értékelését januárban kezdtük meg. Részletes elemzésekkel március végén tudunk szolgálni.
— Az étkezôk elégedettsége nagyon
sok mindentôl függ. Csodálatos étkezôket köszönhetnek önöknek az iskolások
több helyen. Hogyan fogadták a gyerekek
a szép környezetet, befolyásolják-e mérhetôen az ételfogyasztást az új étkezôk?
— Az elmúlt években folyamatosan és
rendszeresen végeztünk elégedettségméréseket, kutatásokat. Az eredmények
azt mutatták, hogy a kinyilvánított igények közül az ételek érzékszervi tulajdonságai, beltartalmi értékei a legfontosabbak, de az étkezési környezet is
jelentôs elégedettségi tényezô. Azt a
következtetést kellett levonnunk, hogy a
fogyasztói elvárások és a jelen szolgáltatási környezet között e szempont tekintetében van a legnagyobb szakadék. Hozzávetôlegesen 250 intézményt látunk el
ételeinkkel az ország egész területén, és
vannak étkezôhelyiségek, melyekben a
25—30 évvel ezelôtti kialakításuk óta
semmilyen fejlesztés, felújítás nem történt. A kulturált étkezéshez, sôt továbbmegyek, az egészségtudatos táplálkozáshoz az is hozzátartozik, hogy az ételek elfogyasztásához megfelelô környezetet teremtsünk. Illetve egy étterem a

szemléletformálás eszköze is lehet
ivókutak elhelyezésével, szelektív hulladékgyûjtô edények alkalmazásával,
vagy éppen a fogyasztói tudatosságot
elômozdítani hivatott tartalmak vetítésére alkalmas monitorok elhelyezésével.
Ezen gondolatmenet kapcsán döntöttünk úgy, hogy ahol lehetôségünk adódik, ott az iskolai éttermeket felújítjuk. Így
került sor 2014-ben óbudai, illetve 2015ben pécsi és zuglói iskolaéttermek felújítására. A világos, rendezett, korszerû,
vidám színekkel tarkított éttermeket minden intézményben kitörô lelkesedéssel
fogadták. Bár az étkezôi létszám szignifikáns növekedése nem észlelhetô, ugyanakkor a gyermekek egyértelmûen szívesebben fogyasztják az ételeket ebben a
környezetben, és fontos szempont az is,
hogy nagyobb arányban fogynak el a
számukra felszolgált ételek. Ennélfogva
továbbra is folytatni kívánjuk az étteremfelújításokat. Bár a Hungast csoport jelentôs összegeket fordított ezen szemléletformálásra, ugyanakkor meglátásom szerint apró lépésekkel is megvalósíthatók
ezek a fejlesztések. Az éttermek kifestésével, a gyermekek ízlésvilágának megfelelô terítôk, kiegészítôk kiválasztásával, az
éttermi bútorok részleges cseréjével is
hasonlóan kedvezô hatás érhetô el.
— Minôségi étel minôségi alapanyagokból tud készülni. Milyen alapanyagokból dolgoznak, tudnak-e helyi termékeket igénybe venni? Ha igen,
akkor mit és honnét?
— Valóban így van, minôségi étel csak
minôségi alapanyagokból készülhet. De
mit is jelent a minôség egy élelmiszer
esetében? A 2016. január 21-i, a Minôségvezérelt Közétkeztetési Program
tapasztalatairól szóló konferencián Zoltai
Anna osztályvezetô asszony (NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vendéglátás- és Étkeztetés-felügyeleti Osztály) elôadásában láthattuk
legutóbb, hogy a minôség definíciója az
idô elôrehaladtával változik. Számomra a
minôségi élelmiszer az organikus, a természetes megvalósulási formában megjelenô, mesterséges kemikáliáktól mentes élelmiszert jelenti. Azt is látnunk kell,
hogy számomra, illetve legtöbbünk számára ez egyelôre egy vágyott állapot. A
fogyasztói igények (melyek szerint egy
élelmiszer legyen könnyen kezelhetô,
sokáig eltartható, mindig ugyanolyan ízû,
az év minden szakaszában rendelkezésre álló stb.), piaci környezet nem teszi
lehetôvé, hogy kizárólag organikus élelmiszereket fogyasszunk. Jelen élelmiszeripari környezet azt biztosítja számunkra, hogy a jogszabályi környezetben definiált kockázati tényezôket határérték alatt tartalmazzák az élelmiszerek.
A közétkeztetés fogyasztói szerencsésnek érezhetik magukat, ugyanis mi
nap mint nap friss élelmiszereket biztosí-

tunk számukra. Természetesen a mi szolgáltatásunk során is elôfordulnak feldolgozott élelmiszerek (pl.: húskészítmények stb.), de a közétkeztetés által biztosított élelmiszerek jelentôs része frissen
készült levesekbôl, fôételekbôl, nyers formában szolgáltatott zöldségekbôl, gyümölcsökbôl áll. Ugyanakkor látunk egy
olyan tendenciát, hogy a gyermekek által
egyre kedveltebbek az elôsütött késztermékek, melyek sok pozitív beltartalmi
tulajdonsággal nem, ugyanakkor sok
ízfokozóval, csontokról mechanikusan
lefejtett hússal (MSM) „kecsegtetnek”.
Ezen tendencia az otthoni fogyasztási
szokásokra vezethetô vissza.
A közétkeztetésben felhasználható
alapanyagokkal szemben az EMMI-rendelet és a Minôségvezérelt Közétkeztetés Rendszere is támaszt elvárásokat.
Ezen alapvetéseken túlmenôen mi
egyes élelmiszercsoportok esetében
igyekszünk magasabbra tenni a mércét.
Fontos belsô elvárás számunkra a helyi
termékek felhasználása, de nem kizárólagos szempont. Amennyiben az általunk támasztott beszerzési elvárásoknak
egy helyi termék, helyi termelô ugyanúgy
meg tud felelni, mint más beszállító,
abban az esetben a helyi termelô szolgáltatását részesítjük elônyben. Ugyanakkor lényeges prioritást élveznek értékrendszerünkben a magyar, illetve hazai
termékek. A pékárukat, jellegüknél fogva
szinte kizárólagosan helyi termelôktôl
szerezzük be. Hús- és hentesáruk, zöldségek, gyümölcsök esetében vegyes
képet kapunk. Szárazáruk esetében
pedig jellemzôen a nagy tapasztalattal
rendelkezô magyar gyártókat, beszállítókat keressük. Beszerzési rendszerünk
része, hogy beszállítói körünkhöz immáron kizárólag azok csatlakozhatnak, akik
vállalják, hogy átesnek telephelyi auditunkon. Ezt a folyamatot néhány éve vezettük be és javasoljuk hasonló felügyelet
fenntartását minden közétkeztetô számára. Ezen lehetôség egyrészt erôsíti a
közétkeztetô és beszállító közötti kapcsolatot, számos pozitív élménnyel gyarapodhatunk, és egy esetleges nem
megfelelô szakmaiságot képviselô
beszállítót is idôben kiszûrhetünk. Egy
ilyen telephelyi felülvizsgálat értelmezhe-

tô egy egyszerû látogatással, amely egy
összbenyomás megszerzésére irányul,
de magában foglalhat egy részletes kérdéslistán alapuló ellenôrzést is.
— Minôségvezérelt közétkeztetés —
összefoglalva mit jelent ez a Hungast
számára?
— Jelen pillanatban egy transzparenst,
mérhetô és összehasonlítható eredményeket produkáló ellenôrzési rendszert
jelent számunkra. Az auditok kapcsán
elért eredmények alapján az egyes fôzôkonyhák közétkeztetési teljesítménye
objektív módon összehasonlítható.
Ugyanakkor hosszú távon a minôségvezérelt közétkeztetés többet fog jelenteni
mindenki számára egy ellenôrzési rendszernél. Egy olyan összetett eszközrôl,
módszerrôl beszélhetünk, melynek mentén a közétkeztetés résztvevôi szolgáltatásukat a vevôi igények figyelembevételével lesznek kénytelenek fejleszteni. Mi
a Minôségvezérelt közétkeztetési rendszer részének tekintjük a konyhák ellenôrzésén túlmenôen a NÉBIH által végzett érzékszervi ellenôrzéseket, illetve az
Országos Közétkeztetési Szakácsversenyt (OKÉS) is.
A Minôségvezérelt Közétkeztetési
Rendszer és a Hungast csoport által
kialakított Szupermenza program között
erôs szinergiák vannak. Mi a közétkeztetô oldaláról igyekeztünk egy 8 modulból
(alapanyagok, konyhatechnológia, szakértelem és képzés, vendéglátó szemlélet, étkezési környezet, logisztika, informatikai támogatás, kommunikáció) álló,
a tökéletes közétkeztetési rendszer megvalósítását célzó programot összeállítani. Hasonló alapelveken alapul a Szupermenza program, mint a Minôségvezérelt
Közétkeztetés Rendszere.
— Köszönjük a beszélgetést! Ezúton
szeretnénk gratulálni az OKÉS versenyen
elért eredményeikhez! Második helyezést ért el a Hungast Pécs (Hungast
Mecsek Kft.) csapata, és ôk érdemelték
ki a zsûritôl a legjobb fôétel díját is. Sajtos
káposztával töltött csirkecombfilét készítettek, amit céklás árpakásával, valamint
zöldborsócsírával gazdagított zöldborsópürével tálaltak.
S. T. K.
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