November 16-án Budapesten tartott sajtótájékoztatót az „Élj könnyebben!” címû, a szülôket, a pedagógusokat és a diákokat megcélzó egészségnevelô kampányának megnyitásáról az OGYÉI. A tájékoztatón felszólalt Novák Katalin, család-,
ifjúsági és nemzetközi ügyekért felelôs államtitkár, dr. Pozsgay Csilla, az OGYÉI fôigazgatója, valamint Kubányi Jolán, az
MDOSZ elnöke. A kampány arcának a televízió révén közismert sztárszakácsot, Lázár séfet választották.

„Élj könnyebben!”
Ki lesz a 2016-os év közétkeztetôje?
Novák Katalin megnyitójában
elmondta, hogy lezárultak a szakmai
egyeztetések, napokon belül megjelenik a sokat bírált 37/2014. EMMI rendelet módosítása. A tavaly januárban
megjelent rendelet hatálybalépése óta
eltelt 1,5 évben gyûjtötték a tapasztalatokat, sok „építô kritikát” is kaptak, és
ezek mentén születtek meg a változtatások. Három elemet emelt ki a változtatások közül: sok kritika érte a sófelhasználás drasztikus csökkentését, így
az eredeti jogszabály 2 gramm/nap
mennyiségét 2—5 gramm/napra változtatták az új szabályozásban; Emellett a
rendelet megtiltja a mesterséges édesítôszerek használatát (kivéve, ha erre
egészségügyi okból van szükség);
Továbbá a háromévesnél idôsebb
gyermekek esetében a tej zsírtartalmát
2,8 százalékra változtatták. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy egymillió gyermek étkezik a bölcsôdékben, az óvodákban és az iskolákban, a kormány
felelôsséggel tartozik azért, hogy
egészséges és finom ételeket kapjanak, megalapozva az egészséges felnôttkorukat.
Ezt követôen Pozsgay Csilla, az
OGYÉI fôigazgatója vette át a szót,
kifejtette, milyen idôszerû volt a közétkeztetési rendelet tavalyi bevezetése.
Annál is inkább, mert Magyarország
dobogós helyen van az elhízás tekinte-

tében a világon. A rendelettel mintát
adnak a családoknak is, hogy lehet
egyszerre ízletesen és egészségesen
is fôzni — tette hozzá a fôigazgató
asszony.
Pozsgay Csilla bejelentette, hogy
az OGYÉI elindítja egészségnevelô
kampányát! A kampány során a diákok szavazatai alapján keresik
Magyarország ötven legfinomabb
menzaételét, és a gyerekek dönthetnek arról is, hogy mely cég legyen a
2016-os év közétkeztetôje. A kampány november 21-én indul, a részleteket az iskolák megtalálják a
www.merokanal.hu oldalon.

Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének
(MDOSZ) elnöke a rendezvényen azt
mondta, mennyire fontos a rendelet
célja, hogy minél egészségesebb felnôttek legyenek a mai gyerekekbôl.
Ennek megvalósításában a közétkeztetésnek is óriási szerepe van.
Elmondta, hogy az MDOSZ felmérései
is azt mutatják, a 4—10 éves korosztály
23—24 százaléka elhízott, és ez az
arány a 6—12 éves korosztálynál is. Az
elnök asszony hangsúlyozta, hogy a
gyermekkori túlsúly számos, a felnôttkorra kialakuló betegség létrejöttéért
felelôs, riasztónak tartja, hogy emelkedik a 2-es típusú cukorbetegség a
gyermekek körében, ami szintén a
helytelen étkezéssel függ össze.
A beszédeket követôen a séfekre
irányult a figyelem. Elôször Lázár séf
készített Novák Katalin államtitkár
asszony segítségével friss, zöldséges bulgursalátát, majd Szikora
Péter, az UNILEVER FOOD Solutions
séfje vette át a porondot, ô vagdaltat, rántott csirke variációkat, panírozott zöldségeket és répatortát készített. A vendégek és az iskola diákjai
nagy örömmel kóstolgatták a finomságokat!
S.T.K.
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