Antal Emese az ország egyik legismertebb dietetikusa. Kétgyermekes anyukaként, szociológusként, különbözô tudományos és szakmai szervezetek meghatározó szakembereként rendkívül széles spektrumban teszi a dolgát a dietetika és
a táplálkozástudomány területén. Utat mutat, közérthetô, közvetlen hangon és nyelven jelöli ki a legfontosabb állomásokat minden olyan fórumon, ahol erre felkérik. Ebbôl pedig akad bôven.

Kiscserkész, légy résen!
— avagy: Gyermek az asztalnál
A tengernyi szakmai kihívás és vállalás mellett idén tavasszal egy régóta
dédelgetett álmát is valóra váltotta.
Megjelent a Gyermek az asztalnál címû
könyve, amelyet haszonnal forgathat
szülô, nagyszülô, pedagógus és mindenki más, akinek fontos a gyermekek
táplálkozása. A könyv apropóján, de
nem csak a könyvrôl beszélgettem
Emesével nemrég’, s talán nem meglepô, hogy elsôként arra voltam kíváncsi,
hogyan tudja összeegyeztetni a munkát a családjában betöltött szerepével,
avagy, hogyan mûködik egy Anya, ha
közben elfoglalt dietetikus is egyben.
— Az biztos, hogy családi segítségre
mindenképpen szükség van ehhez —
kezdi Emese. — Szerencsém van, mert
mozgósítani tudom az anyukámat, a
102 éves nagymamámat, az unokatestvéremet…
— 102 éves a nagymamád?
— Igen, ô szerepel a könyvemben az
egyik fotón. És remekül van, kertészkedik, fôz, hetente kétszer pedig jön a két
kisfiamhoz. Ahol tud, a mai napig segít
nekünk. És természetesen rendkívül
fontos a logisztika is, az, hogy mik a prioritások… Én soha nem tudtam kizárólag anyuka, fôállásban anya lenni, mindig szükségem volt a szakmai kihívásokra. Kitapasztaltam, hogy akkor
tudok a gyerekeimmel is nyugodt, harmonikus kapcsolatban lenni, ha dolgozom is. Engem feltölt az, hogy a családi
elfoglaltságok elôtt vagy után ott a munkám, amit szeretek. A segítségeknek
köszönhetôen a férjemmel is tudunk
néha kettesben lenni, együtt futni vagy
vacsorázni. Az viszont biztos, hogy
most már az elsô a család! Régen nem
tudtam nemet mondani, ma már tudok,
s nem bólintok rá minden felkérésre.
Elôfordul olyan is, hogy magammal
viszem a fiúkat vidékre, egy-egy konferenciára, s csinálunk ott egy családi
hosszú hétvégét, így ôk is élvezik.
Ugyanakkor a sportba is bevonom ôket.
Aerobikozunk, futunk, kirándulunk, biciklizünk, focizunk.

— Milyen szokásokat, hagyományokat hoztál magaddal a gyermekkorodból a saját családodba?
— Az összetartás nagyon fontos
dolog, nálunk nagy hagyományuk van
a közösen megült ünnepeknek. Mindig is úgy neveltek, hogy az étkezésnek van egy kultúrája. Hétvégenként
mindig otthon ebédeltünk, melyhez
szép ruhába kellett öltözni, akkor is, ha
negyven fok meleg volt. És nem álltunk fel az asztaltól, amíg mindenki be
nem fejezte az evést. Ugyanezt szeretném a gyerekeimnek is tovább adni. A
táplálkozásra nevelés kulcsfontosságú dolog. A példamutatást nagyon
komolyan kell venni, s nemcsak az
ételkészítésbe, de a kertészkedésbe is
bevonom ôket, hogy minél több irányból tapasztalják meg, mit, hogyan
kell/érdemes csinálni.
— Még sosem kérdeztük meg tôled,
hogy mégis hogyan lettél dietetikus.
— Eredetileg orvosnak készültem, de
nem vettek fel a pécsi egyetemre. Egy
évet ki is hagytam emiatt, segédápolóként dolgoztam. Szegedre és Debrecenbe felvettek volna, de én Pécsre
jelentkeztem, mert számos barátom
odajárt. Egy ponttal csúsztam le a szakról, s a szóbelin megkérdezték, hogy
nem akarok-e valami mást tanulni: biológiatanár vagy dietetikus, ezt a két lehetôséget ajánlották fel. Utóbbit választottam. Nem tudtam, hogy mi is ez pontosan és nem is szerettem eleinte, hiszen
kényszerpálya volt. Lázadtam. Aztán a
másodéven, amikor már tanultunk pszichológiát, szociológiát, kezdett átfordulni pozitív irányba a dolog. Majd harmadévesen elnyertem egy finnországi ösztöndíjat, amivel teljesen kitágult a világ.
Láttam, hogy dietetikusként milyen sok
lehetôség van arra, hogy az ember
tegye a dolgát, nem feltétlenül kórházban lehet elhelyezkedni.
— Érdekes, hogy Finnországot említed, hiszen manapság a közétkeztetés
kapcsán is sokszor ez az ország kerül
elô, mint pozitív minta.

— Igen és
tényleg velem
is ott fordult
egyet a világ.
Szerencsés
voltam, hogy
akkor ott lehettem,
s láthattam például azt, hogy milyen
népegészségügyi program mûködik
náluk, s ennek milyen hatása lehet az
oktatásra, hosszú távon a statisztikák
alakulására, a nép egészségi állapotára. Innentôl kezdtem szeretni a választásomat.
Gyermek az asztalnál
— Egy interjúban azt mondtad, hogy
ennek a könyvnek az a fô üzenete,
hogy „ne parázz”. Melyek a szülôk legfôbb parái?
— Számos ilyen van. Nem eszik eleget a gyerek vagy éppen túl sokat
eszik. A babák esetében az anyuka
megijed, ha a baba kiköpi az ételt és
elbizonytalanodik, hogy ezt most
akkor bevezesse-e vagy továbbra is
Folytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról
inkább szoptassa, mert mást sem
fogad el. Állandó munka minden
anya számára, hogy a gyermekének
megtanítsa azt, hogy hol van a határ,
meddig mehet el a válogatásban,
elutasításban vagy éppen egyes ételek gyakori fogyasztásában. Vannak

bizonyos korszakok, elôfordul, hogy
a gyerek csak tésztát eszik vagy
csak kenyeret kíván. Ezt vajon
hogyan kezeljük? Én mindig a megelôzésre helyezem a hangsúlyt. Kiscserkész, légy résen! Ez igaz a gyermekünk etetésénél is. Ha például
már harmadik napja ugyanazt akarja
enni, akkor szólaljon meg szülôként
bennem valamiféle harang és határozzam el, hogy ezt most leállítom.
Mert ha még tovább engedem ezen
az úton, akkor tényleg belecsúszhatunk ilyen korszakokba. A nagyobbik
fiamnál is volt olyan, hogy minden
gyümölcsöt megevett, majd másfél
évesen mintha elvágták volna, undorodni kezdett tôlük. Minden mást
evett, de gyümölccsel hiába kínáltam. Nem estem nagyon kétségbe,
mert a zöldségeket elfogadta, de
fontosnak tartottam, hogy lássa, mi
viszont esszük a gyümölcsöket,
folyamatosan ott volt elôtte a lehetôség, hogy ô is meggondolja magát.
És amikor óvodás lett, újra elfogadta
ôket. Úgy gondolom, hogy ha azt látja a szülô, hogy a gyermeke többféle
élelmiszercsoportból eszik, akkor
nem kell kétségbeesni.
— A könyved egyfajta mankó lehet a
gyermekvállalást tervezô, már gyermeket váró, illetve nevelô szülôk számára
egyaránt. De annak idején, amikor te
vártad a gyermekeidet, neked milyen
kapaszkodóid voltak?
— Nekem mindig a szakmámhoz tartozott, hogy naprakész legyek, ismer12
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jem az irodalmat, a klinikai táplálkozástól kezdve az új protokollokon át az
allergénjelölésekig mindent. És természetesen, amikor magam is érintett lettem a gyermekeim táplálása révén,
akkor még fokozottabban figyeltem
arra, hogy megfelelô információim
legyenek. De az én esetemben ez egy
folyamatos dolog, sokat kell olvasnom,
megállás nélkül foglalkozom a szakirodalommal, ez egyfajta „lifelong learning”.
— A könyvedben a rosszul evô gyerekeknek is külön fejezetet szentelsz. De
vajon mit jelent a rosszul evés? A pszichológus szerint, ha a gyermek megissza a reggeli kakaót, tízóraira eszik
egy fél kiflit, az ebédet megkóstolja és
mondjuk, még délután is elfogadja a
kekszet vagy pogácsát, akkor egyáltalán nem eszik rosszul, békén kell hagyni, mert ha nem tesszük, étkezési zavarokat idézhetünk elô nála. A dietetikusok ezzel szemben egy komoly rendszerben gondolkodnak, amelyben a
nap minden szakában megvan a helye
a megfelelô minôségû és mennyiségû
táplálékbevitelnek. Az igazság a kettô
között van?
— Nagyon fontos, hogy mindig
figyeljük a gyereket. Kérdezzük meg
az élelmezésvezetôt, a pedagógust is
arról, hogy hogyan evett, mit evett
aznap. Nézzük meg az intézmények
étlapját és igazítsuk ehhez az otthoni
étkezést. Ha nem eszik megfelelôen,
nem tud rendesen gondolkodni, koncentrálni. Most nyár van, nyilván a
nagy melegben nem fog annyit enni
mint máskor, de ilyenkor is fontos,
hogy többféle ételt és élelmiszercsoportot kínáljunk neki mindennap. Ezt kellene betartani. Én nagyon preferálom
ebédre és vacsorára is a fôtt ételt, mert
abban jobban megvalósítható a
sokszínûség. Egy húsleves, rakott
krumpli, töltött paprika, paradicsomos
tonhalas tészta kukoricával vagy a
nokedli pörkölttel és csemegeuborkával
— ezekben szinte minden benne van,
amire a szervezetnek szüksége lehet. A
szendvics is jó választás néha, ha húsfélét, sajtot és zöldséget is tartalmaz.
Fontos a változatosság! Nálunk is
elôfordult, hogy bundás kenyeret készítettem reggelire, a gyerek fintorgott, én
közöltem, hogy ez a reggeli. Öt-tíz perc
várakozás után megette, mert kezdettôl
fogva hozzászokott ahhoz, hogy most
ez van, ezt kell megenni. De közben tudja, hogy másnap esetleg lehet majd tejbegríz a reggeli vagy kakaós csiga
néha, vagy gofri…
— Sokak szerint kitalálni a legnehezebb azt, hogy mit fôzzünk a családnak
nap mint nap. Mások úgy vélekednek,
kizárt, hogy a gyerekeket kérdezzék
meg arról, hogy mit ennének, mert

akkor folyton ugyanaz a „kombó” ismétlôdne. Megint mások étlapot íratnak a
gyerekkel, s ahhoz tartják magukat a
heti fôzés során. Mi a jó út?
— Nincs fekete és fehér, gyerekfüggô ez a dolog is. Mi a cél? Az, hogy a
gyerek jól és jót egyen. Van egyéni preferencia persze, nálunk az egyik fiú
nem szereti a sóskát, a másik pedig a
tökfôzeléket, ezért nem erôltetem
rájuk. Ezt a két ételt mindig együtt
fôzöm, így mindegyikük eszi, amelyiket szereti, de hátul a fejemben mindig
ott motoszkál, hogy talán végre újra
fogyasztanak majd mindkettôbôl
mindketten. Ha nem tenném eléjük,
mert nem szeretik és nem is látnák azt
az adott ételt, akkor persze, hogy nem
szeretnék meg (újra). Fontos, hogy lássák, hogy milyen sokféle étel van, illetve, hogy egy alapanyagból számos
étel elkészíthetô. Jó példa erre, hogy
nemrégiben a nagymamám készített
paradicsomos káposztát, az anyukám
töltöttet, én pedig rakottat. Mindegyikbôl csemegézhettek egy kicsit, kinek
melyik ízlett jobban. Egyébként azt
szokták mondani, hogy ha van ennivaló a hûtôben és a gyerek egészséges,
akkor nem fog éhen halni. Szerintem is
így van, a lényeg, hogy meddig engedem el a válogatásban. Nehezen
értem meg azokat, akik arra panaszkodnak, hogy a gyerekük folyton csokit enne. Miért van otthon folyton csoki? Nagyon egyszerûen kiküszöbölhetô ez már a vásárláskor.
— Hol és hogyan szoktál vásárolni?
Gyerekekkel vagy nélkülük? Vannak-e
kompromisszumok ilyenkor?

— Attól függ, hogy mennyi idôm van.
Szombatonként úgy próbálom alakítani, hogy együtt menjünk el a piacra,
mert az egy remek terep nekik arra is,
hogy beszélgessenek, gyakorolják a
kommunikációt, nézelôdjenek. Egyfajta tanulmányút. Látják a sokféleséget,
a zöldségek és a gyümölcsök
sokszínûségét. Fontos szabály nálam,
hogy boltba csak úgy megyünk, ha
már ettek, éhesen soha. Ha oviból
hozom ôket, akkor inkább az autóban
adok nekik valamit, éhgyomorra nem
vásárolunk, mert így kivédhetem,
hogy mindent kérjenek, amit a szemük megkíván.
— Vannak olyan családok, ahol nincs
vacsoraidô, hanem mindenki akkor
eszik, amikor éhes. És olyan példákat
is látunk, ahol a meggyfán éppúgy ebédelhet a gyerek, ha úgy tartja kedve,
mint a sátorban vagy a hintában. Errôl
te mit gondolsz?
— Azt, hogy nem jó dolog. Mi mindig asztalnál eszünk és nem is állnak
fel, amíg be nem fejezik az evést.
Nincs tévé elôtt evés, a reggelit és a
vacsorát pedig legtöbbször együtt
fogyasztjuk el. Hétvégeken fôleg.
Fontosnak gondolom és én ezt
nagyon betartom, hogy naponta
ötször egyen a gyerek. Néha persze
elcsúszunk, például, ha a piacon
esznek egy lángost 11-kor, akkor
már nem fog ebédelni, viszont akkor
vacsorára fogom odaadni neki az
ebédet. Ha úgy alakul, a vacsorát
kicsit elôrébb hozom, ez nyilván mindenkinél a saját életmódja szerint
változik. Egyébként itt is egyfajta
aranyközépút kell. A gyereket meg
kell tanítani arra, hogy mit és hogyan
egyen. Fogni kell a kezét, fôleg óvodáskorban, segíthet, választhat, javasolhat, de nem biztos, hogy mindent
meg kell engednem neki, mert akkor
lehet, hogy félresiklik a dolog. Ne
adjunk túl nagy szabadságot neki,
mert nem fogja felismerni a korlátokat és persze az sem jó, ha túlságosan bekategorizálom, mert akkor a
kreativitását csorbíthatom. Nehéz
dolog, de a következetesség itt is
célravezetô.
— Ahogy a könyvedet lapozom, azt
érzem, hogy gyakorlatilag a gyönyörû
fotók önmagukban is végigkalauzolnak
ennek a témának a legfontosabb állomásain. Nálatok egyébként mindig
ilyen fotózható állapotban van az étkezôasztal?
— Mindig nem, de azért odafigyelek
rá. Szalvétát mindig használunk, illetve
alátétet, hogy ne ússzon az étkezô.
Bevonom ôket mindig a terítésbe,
megvan, hogy ki mit visz és hová tesz.
Valójában az iskolában, óvodában is
bevonják ôket, otthon is legyen termé-

szetes, hogy feladata van az asztalnál
is. Játék ez a számukra és közben
mégis sokat tanulnak.
— Te mit gondolsz, milyen viszonylatban vannak a mai magyar (vagy akár
európai) anyák a konyhájukkal?
— Én úgy látom, hogy kezd mostanában visszajönni a köztudatba az,
hogy az otthon fôzés mennyire fontos
dolog. Minden attól függ, hogy mi a
prioritás. Olyan ez, mint a futás: van
idôd rá vagy csinálsz magadnak. Felgyorsult a világ, nem kell extra dolgokkal operálni a konyhában. Egyszerû
ételekben gondolkodjunk, változatosan, bevonva az ételkészítésbe a gyereket is. Számoljanak kanalakat,
pucoljanak tojást, válogassanak zöldségeket, a lényeg, hogy részesei
legyenek az egész folyamatnak! Nem
ördögtôl való dolog az, ha olykor
kényelmi dolgokat is használunk. Én
igyekszem a friss és kényelmi dolgokat ötvözni egymással. A vasárnapi
ebédhez mindent friss alapanyagból
készítek, pucolok, vágok, s úgy csinálom, hogy vacsorára már kevesebb
dolgom legyen. Egyébként nekem
nagyon fontos, hogy a maradékot is
mindig felhasználjuk. A mélyhûtôt
nagyon szeretem. Ha lecsót készítek,
egy adag biztos, hogy fagyasztásra
kerül. Nagyitól is érkezik olykor ez-az,
legutóbb bablevest fagyasztottam le
tôle. Kicsit mindig elôre dolgozom és
figyelek, hogy ne túl nagy adagok
készüljenek.
— A könyved, amirôl beszélgettünk,
elsôsorban olyan anyukáknak jelent
segítséget, akik rendelkeznek egy
viszonylag normális konyhával, rendszeresen bevásárolnak és igyekeznek
normálisan ellátni a családjukat. De
elképesztôen sokan vannak azok, akik
olyan szegénységben élnek, hogy
nemhogy bevásárolni nem tudnak, de
olykor még konyhai eszközeik sincsenek, s a minôségi és mennyiségi éhezés gyakorlatilag karöltve van jelen
náluk egyszerre. Tudom, hogy rendszeresen támogatod az SOS-gyermekotthonokat, így biztos vagyok benne,
hogy nem hagy hidegen ezeknek az
embereknek a sorsa sem. Ôket
hogyan lehetne szerinted elérni, mit
tehet értük egy dietetikus?
— Nagyon érdekel ez a kérdés, de
borzasztó nehéz erre válaszolni. Elsôsorban az edukációt tartom nélkülözhetetlennek az ô esetükben. Az alacsony iskolázottság és a táplálkozással kapcsolatos ismeretek megléte
vagy inkább hiánya között komoly
összefüggés van. Ahogy említetted,
a minôségi és a mennyiségi táplálkozás kérdése itt még hatványozottabban jön elô. Sajnos azt látjuk, hogy
sokszor a fizetés vagy egyéb jövede-

lem megérkezése után nem gondolják meg az emberek, hogy mire költenek. Gyakran megveszik a nassolnivalókat, édességeket. Kulcsfontosságú náluk az étkezés örömszerzô funkciója, s ha ritkán is, de megvesznek
olyan dolgokat, amik drágábbak, de
nem annyira tartoznak a mindennap
javasolt élelmiszerek közé. Egyszer
elôadást tartottam egy Heves megyei
településen, ahol a hallgatóság nagy
részének nem volt magasabb végzettsége 8 általánosnál. Szinte mindenkinél gyümölcslét, üdítôt, rágcsálnivalót és cigarettát láttam, senkinél
sem vizet vagy gyümölcsöt. Ezért is
gondolom azt, hogy náluk nehéz a
helyes táplálkozás elveit tálalni. Ezek
még mind komoly, megoldásra váró
problémák.
— Amikor befejezted a könyvedet,
biztos vagyok benne, hogy csak egy
halvány pontot tettél a végére és már
ott motoszkált benned a folytatás. Lesz
ilyen? Mik a terveid?
— Tényleg vannak terveim, de ezekrôl
még nem szeretnék beszélni. Nagyon
sok olyan téma van, melyeket fontosnak
tartok és amelyeket érdemes lenne feldolgozni. A Gyermek az asztalnál címû
könyvemben egy egészséges egyensúlyra is törekedtem, arra, hogy úgy dolgozzam fel ezeket a fontos kérdéseket,
hogy a kijelölt olvasói közönség számára az fogyasztható és kellôen informatív
is legyen. De nyilván így is vannak dolgok, amik kimaradtak. Van mit tovább
gondolni…
Nebehaj Tímea
(A Gyermek az asztalnál címû könyv
szerkesztôségünkben is megvásárolható. Részletek e lapszám 49. oldalán, illetve a www.elelmezes.hu oldalon a Szakkönyvajánló fülre kattintva.)
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