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Októberben több nagy sikerû rendezvényre is meghívást kapott az ÉLOSZ.
Többek között a Nestlé Hungária Kft. 25 éves magyarországi évfordulójára, az
Unilever Food Solutions és az MDOSZ közös szervezésû konferenciájára, a QB
Zrt. „Jelen és jövô a minôségi közétkeztetésben” és az „Élet a közétkeztetési
konyhákon” címû rendezvényekre, amelynek Szigetszentmiklós adott otthont.
Beszámolónk e két utóbbi rendezvényrôl szól.

Ott jártunk…
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Az „Élet a közétkeztetési konyhákon”
c. szakmai nap fôvédnöke Szabó József,
Szigetszentmiklós polgármestere volt,
és a szervezésében oroszlánrészt vállalt
Majzik Miklós, az ÉLOSZ elnökhelyettese, valamint Kiss Sándorné Kati, az
ÉLOSZ érdek-képviseleti elnökhelyettese. A rendezvényre a Szebeni úti iskolában, egy, a mai kor követelményeinek
megfelelôen megépített, modern, tágas,
világos és ízléses kialakítású komplexumban került sor. A nap folyamán az
intézmény fôzôkonyhájába — és ebédlôjébe — is bepillantást nyerhettünk, amely
egyszerre korszerû, tiszta és higiénikus.

A szakmai nap elsô elôadója Zoltai
Anna, a NÉBIH VÉFO osztályvezetôje
volt, aki a konyhai ellenôrzések tapasztalatairól és a gyakran elôforduló
hibákról beszélt elôadásában. Bemutatta a „Minôségvezérelt Közétkeztetés Programban” elvégzett konyhaminôsítések eredményeit és a leggyakrabban elôforduló hiányosságokat. A
fôbb szabálytalanságokat és a GHPelveket tételesen is ismertette. Említést
tett a folyamatosan zajló érzékszervi
minôsítések tapasztalatairól és az
„Ételt csak okosan” kampányukról, a
rendszeresen megjelenô kiadványaik-

„Jelen és jövô a minôségi közétkeztetésben”
A Quadro Byte Zrt. a „Jelen és jövô a minôségi közétkeztetésben” címû konferenciáját
azért szervezte, mert meggyôzôdésük és
tapasztalatuk szerint az élelmezési, dietetikai munka új kihívásai és a változó jogi környezet folyamatosan más és más feladatok
elé állítják a benne dolgozókat. A konferencia a dietetikai, a közegészségügyi és népegészségügyi, valamint az egészségügyi
menedzsment szakmacsoportok részére
biztosított kreditpont szerzést. A rendezvényen fôként a szakma aktuális kérdéseivel,
és az informatika találkozási pontjaival,
lehetôségeivel foglalkoztak.
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ról (Szupermenta, Konyhasziget), valamint a közétkeztetési szakácsverseny,
illetve a szakmai továbbképzéseik,
tájékoztatóik fontosságáról és sikerességérôl. A friss aktualitások között
ismertette a Lengyelországból behozatalra került, szalmonellával fertôzött
tyúktojás veszélyességét és a biztonságos hôkezelés fontosságát. Szót
ejtett a tisztító- és fertôtlenítôszerekkel
kapcsolatos folyamatos vizsgálataikról
is, amelyek sok esetben azt bizonyították, hogy bizonyos szerek baktericid,
virucid, fungicid tulajdonságai nem
megfelelôek. Minden élelmezésvezetô
körültekintését, tájékozódását kérte a
témában, az optimális konyhai higiénia fenntartásának érdekében.
Ezután dr. Tátrai-Németh Katalin, az
SE ETK tanszékvezetôje beszélt a diétákról a közétkeztetésben és a diétás
étlapok szakszerû megtervezésének a
fontosságáról. Részletesen ismertette
az egyes diéták során alkalmazható élelmianyagok körét és azokat a körülményeket, amelyek akár diétahibához is
vezethetnek. Utalt az úgynevezett „közétkeztetési rendelet” egyes kötelezô elôírásaira is, a diéta biztosítása kapcsán.
Ezután Hatolkai Máté a Kalória
Gödöllôi Nonprofit Kft. képviseletében
arról beszélt, hogyan élik meg mindennapjaikat a közétkeztetésben, a hatályos
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rendeleteknek való megfelelésre törekedve. A gondolatébresztô elôadás
után Szikora Péternek, az Unilever séfjének és dietetikusának „Nem rémek a krémek, illetve hogyan süssünk rántott húst
kevés zsiradékkal” címû prezentációja
következett. Péter a sziporkázó humora
mellett, mint mindig, most is gondoskodott kóstolóról. Az elôadások közötti szünetben a helyi élelmiszer-ipari cégek,
pékségek, húsipari üzemek, kistermelôk
termékeibôl lehetett válogatni és kóstolni.
A továbbiakban Némedi József a
Junior Zrt.-t képviselve fejtette ki, hogy
számukra milyen kihívásokat jelent a
rendeleti megfelelés és a minôségi
étkeztetés megvalósítása.

Varga Szilveszter a Diversey konyhahigiéniai újdonságairól és egyedi
innovációjáról tartott prezentációt.
Végezetül Mészáros Balázs, az Érdi
Szakképzési Centrum vezetôje adott
rövid összefoglalót a szakképzésrôl, a
jogszabályi háttér változásáról, az induló
új képzésekrôl és a régiós sajátságokról.
A konferencia zárásaként nyereménysorsolás és finom ebéd is várta a
vendégeket. Az ételek gyors és frappáns felszolgálásából a Szakképzési
Centrum vendéglátó szakmát tanuló
diákjai is kivették a részüket.
Gyuricza Ákos
ÉLOSZ kommunikációs felelôs
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