Hamarosan kiderül, ki lesz
az év közétkeztetôje!
Tavaly, 2016 ôszén az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet két, országos pályázatot indított a közétkeztetés területén,
keresve a top 50 menzaételt és az év
közétkeztetôjét. A közoktatásban tanuló
gyermekek két 10 élelmezési nap alatt
választhatták ki a számukra legízletesebb 2 levest, 2 fôételt és 2 desszertet.
A pályázatok keretében az élelmezésvezetôk az étlapjaik online megosztásával,
ételfotók készítésével és a szavazatot
kapott ételek receptjének feltöltésével
járultak hozzá a top 50 menzaétel kiválasztásához. A pályázat kiírói sok lelkes
osztályfônökkel és élelmezésvezetôvel
tartották és tartják a kapcsolatot a pályázat lebonyolítása során.
TOP50 menzaétel
Összesen 44 különbözô városból
indultak az osztályok és közétkeztetôik
a pályázatokon, és az induló osztályok
24%-a budapesti. A települések 37—37
százaléka helyezkedik el a Dunántúlon
és a Duna—Tisza közén, és 26 százaléka a Tiszántúlon.
A Keressük Magyarország TOP50
menzaételét! pályázatot 298 osztály,
azaz nagyjából 7500 gyermek fejezte
be, sikeresen leadva szavazatát a kedvenc menzaételeire. Sok szavazat érkezett a klasszikus menzaételekre,
mint az erôleves, a bolognai spagetti
és a túrógombóc, ugyanakkor számos,
az egészséges táplálkozást színesítô
alapanyag is megmutatkozik a szavazatot kapott ételekben, mint a bulgur, a
barna rizs, az árpagyöngy és a zabpehely. A beküldött receptek között még a
gyorséttermi kultúra „menzabarát”
gyrosa és pizzája is megtalálható. A
pályázó osztályok között az OGYÉI
közjegyzô jelenlétében kisorsolta azt a
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13 szerencsés osztályt, akik pénzbeli
hozzájárulást nyernek a 2017-es osztálykirándulásukhoz. A nyertes osztályok kilétét a március elején megrendezésre kerülô díjkiosztó rendezvényen
hozzák nyilvánosságra.

menzaétel, amely 10 levest, 30 fôételt
és 10 desszertet tartalmaz majd. A
késôbbiekben a többi recept is megtekinthetô lesz a honlapon. 2016 közétkeztetôje az a szerencsés lesz, akinek
az ételei a legtöbbször szerepelnek a

2016 közétkeztetôje
A „Ki lesz 2016 közétkeztetôje?”
pályázatot 41 fôzôkonyha vitte végig,
noha kezdetben 57 cég segítette a
gyermekeket a pályázaton való indulásban. A beküldött receptek és ételfotók feldolgozása folyamatban van,
ennek végeztével a merokanal.hu weboldalon nyilvánosságot nyer a TOP50

top 50-es listán. A pályázat eredményét, hasonlóan az osztályokhoz, a
márciusi rendezvényen hozza nyilvánosságra az OGYÉI. Ekkor megtudhatjuk, hogy ki lett 2016 közétkeztetôje.
Balogh-Tóth Krisztina Tímea
táplálkozástudományi szakértô
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