Menzamese
100 rendkívüli ember világra szóló tetteirôl olvasok gyerekeknek, amikor az étkezés témaköréhez
érünk. Itt elhangzik az angol Peter Durand neve, aki a bádogból készült konzervdoboz ötletét szülte, szó
esik Clarence Birdseye-rôl, aki a gyorsfagyasztási eljárást dolgozta ki, majd elidôzünk Ray Crocnál, aki
„a gyorsételeket túl lassúnak találta", s arra gondolt, hogy az ételekre is alkalmazni kellene Henry Ford
futószalagos gyártósorát a gyorsabb elkészítés érdekében. 1955-ben McDonald's nevû kis éttermében
mindezt meg is valósította...
Íme néhány ember, akiknek köszönhetôen kényelmesebbé vált az étkezés. Hallgatóságom a „mekis"
témán természetesen fennakad. Tôlem várják, hogy megmondjam, ez most jó vagy rossz „találmány".
Ismerik, sorolják, hogy az autós kiszolgálás mennyire vicces és gyors, a mekis szülinapi partik nagyon
élvezetesek, az étel mellé, a dobozba rejtett kis apróság pedig igazi meglepetés. Olybá tûnik, hogy az
ott elfogyasztott étel szinte másodlagos, a körítés az igazi, a csúszda és a játszóház. Szó esik csirkefalatról és hamburgerrôl, de nem ez a fô irány a mekis képzettársításban. Aztán az egyik kislány felveti,
hogy az iskolában is jó lenne, ha ilyen vicces dolgok lennének körülöttük ebédnél. No, megérkeztünk.
Élvezettel hallgatom ôket a menzáról. Érdekes, most már csak az ételekrôl beszélnek. Hogy ki melyiket
szereti, melyiket nem. Nem mindent neveznek nevén, gyakran inkább körülírják: „az a zöld, amit felszelnek és tejfölös is", „borsó is mindig van benne-leves"...stb. Most én kérdezem, hogy szerintük vajon a
menza jó találmány-e. Van szájhúzás, fintorgás, magos és sötét kenyerezés, meg fejingatás. Megjegyzem nekik, hogy vannak olyan gyerekek, akik csak itt kapnak rendesen enni, mert otthon nem telik rá a
családnak. Vannak gyerekek, akik csak itt laknak jól, mert otthon talán még hûtôjük sincs. Elkerekedett
szemekkel néznek, amikor azt mondom, hogy sok gyerek van, aki végigfagyoskodta ám a mögöttünk
hagyott telet, s hétvégeken nemhogy mekis szülinapokra nem járt, de kenyeret sem evett. Nehezen ízlelgeti az öt gyerek, hogy ilyen is van. És elmondom nekik, hogy a menzán bizony nagyon gondosan megtervezett étlapok alapján készítik számukra az ételt azért, hogy egészségesek maradjanak, hogy minél
több ízt megismerjenek, s hogy fitten, üdén folytassák a napjukat az ebédlôbôl kilépve. Van, aki hozzáteszi, hogy a nagymamája is onnét kap ebédet minden nap, mert már idôs és így kényelmesebb neki.
De helyenként komplett családokat is ellát ma már a menza meleg ebéddel, hiszen a legkülönbözôbb
élethelyzetekben lévô emberek számára jelent megoldást, nyújt minden nap friss, meleg ebédet.
Mire a könyvet becsuktuk, öt gyerek került közelebb a közösségi étkeztetés fogalmához, melyrôl
ugyan szó sem esett a nagy felfedezések között, ôk mégis a „jó találmányok" közé sorolták a végére.
Nebehaj Tímea
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