ÉLOSZ-hírek

Március 9-én került sor Budapesten az OGYÉI „Élj könnyebben!” nevû közétkeztetési kampányának a díjátadó ünnepségére. A kampányt az ÉLOSZ is támogatta, és a szövetség elnöke, Pálháziné Sármány Csilla is részt vett a díjátadón. A
kampány során általános és középiskolás diákok szavaztak arról, hogy melyek Magyarország legfinomabb menzaételei,
és eldönthették, hogy ki a 2016-os év közétkeztetôje.

2016 közétkeztetôje
Dr. Pozsgay Csilla fôigazgató asszony
nyitotta meg a rendezvényt, röviden öszszefoglalva a kampányt. „A játék tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalok szívesen kipróbálják az új ízeket, az egészségesebb menzaételeket. Az általános és
középiskolás tanulók szavazatai alapján
a martonvásári HPM Plusz Kft. nyerte el
„Az év közétkeztetôje 2016” címet.
A fôigazgató asszony elôadása után
dr. Rétvári Bence államtitkár elmondta,
hogy az Emberi Erôforrások Minisztériuma 2015-ben azért indította el a menzareformot, hogy a gyerekek egészségesebben táplálkozzanak. Az elmúlt években
jelentôsen nôtt a kormány által a közétkeztetés támogatására fordított összeg;
csak idén mintegy 70 milliárd forintot költenek 300 ezer kisgyermek ingyenes bölcsôdei és óvodai étkeztetésére. Dr. Rétvári Bence hangsúlyozta: ez a kampány
arra hívta fel a figyelmet, hogy a kevesebb zsírral, sóval és cukorral, több zöldséggel és gyümölccsel készült ételek is
lehetnek finomak. Az állam csak a szülôkkel, a pedagógusokkal és a közétkeztetô
cégekkel összefogva tud tenni az óvodá-

sok és az iskolások egészséges táplálkozásáért, hiszen a gyerekek csak akkor
eszik meg az új, egészségesebb ételeket,
ha azok ízlenek.
Ezt követôen a szavazatot leadó osztályok közül közjegyzô jelenlétében kisorsolt 13 szerencsés osztály képviselôi
vehették át nyereményüket. Az osztályok
100 000 Ft értékû hozzájárulást nyertek a
2017-es osztálykirándulásukhoz.
A versenyben részt vevô közétkeztetô cégek ételsorain a hagyományos
ételek épp úgy szerepeltek, mint például a hazánkban reformételnek számító kuszkusz, de a fehér gabonafélék
helyett is gyakran szerepeltek teljes
kiôrlésû változatok. A beküldött receptek körét színesíti, hogy még a gyorséttermi kultúra „menzabarát” gyrosa és
pizzája is megtalálható volt közöttük.
A top öt leves:
• hansági gulyásleves,
• húsleves,
• erdeigyümölcs-leves,
• csontleves grízgaluskával,
• zellerkrémleves.

A top öt fôétel:
• sajtos spagetti,
• fôtt hús meggymártással,
• gyros-fûszeres csirkecsíkok,
• grill csirkecombfilé kuszkusszal,
• lapcsánkás sertéskaraj rizzsel.
A top öt desszert:
• mézes kocka,
• piskóta joghurtöntettel,
• mézes, gyümölcsös túrókrém,
• túrógombóc,
• aranygaluska.
A nyertes iskolák listája, valamint
a TOP 50 menzaétel fotói és receptjei megtalálhatók a merokanal.hu
oldalon.

Élelmezésvezetôk Fórum Miskolcon
Megkezdôdött az Élelmezésvezetôk Fórumsorozata 2017, az
elsô rendezvényre Miskolcon
került sor. Az ÉLOSZ az idei
évben is szakmai támogatója a
fórumsorozatnak, és a szövetség
elnöke valamennyi városban személyesen vesz részt. Pálháziné
Sármány Csilla elôadást tart a
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fórumokon Hol tartunk? Közétkeztetési aktualitások címmel.
A szakmai érdekvédelem még
hatékonyabbá tétele érdekében
személyesen egyeztet a megyei
vezetôkkel, konzultál a rendezvényen részt vevôkkel.
Legközelebb Pécsen találkozhatnak vele április 25-én.

