Visszatekintô...
Napjainkban az emberek több ételt fogyasztanak házon kívül, mint otthon. A közétkeztetés végigkíséri az életünket. A bölcsôdétôl az óvodán, iskolán, a munkahelyi étkezdéken
át az idôsek otthonáig, nem beszélve a bentlakásos intézményekben mûködô, és a kórházi élelmezésekrôl! Az Élelmezés Magyarország egyetlen közétkeztetéssel foglalkozó szaklapja. Legfontosabb szakmai feladatunk a közétkeztetésben és közétkeztetésért dolgozók
folyamatos informálása. Az elmúlt 20 évben ennek a feladatnak próbáltunk, próbálunk
mindinkább megfelelni, de ez nem mindig könnyû. Hogyan is történik mindez?
A lap indulásakor a szerkesztôk feltérképezték, hogy milyen témákban várnak segítséget az olvasók. Akkoriban nagyon sok visszajelzés érkezett a laphoz, az olvasók így segítették az éves tematika kialakítását. Étlaptervek, receptek, egészséges táplálkozás, jogszabályfigyelés és magyarázat, higiéniai elôírások, korszerû ételek és ételkészítési technológiák…, hogy a legnépszerûbb témákat említsük. Ebbôl indult eleinte a lap 8, 12, 24, 32 oldalon, folyamatosan bôvülve, egyre több témát feldolgozva.
Két témakört emelnék most ki. Már ’97-ben az egyik legfontosabb a közétkeztetési
konyhák higiéniája volt, így a legnagyobb figyelmet Májkel Éva közegészségügyi felügyelô rovata, A felügyelô szemével tudhatta magáénak. Havonta olvashatták jó tanácsait, az áruátvételtôl kezdve a tálalásig, kiemelve a személyes higiénia fontosságát,
végigkísérve az élelmezési üzem higiéniai követelményeit.
Szintén nagy népszerûségnek örvendett a kiszabattal együtt közölt Étrend rovat,
melyben már akkor az egészséges táplálkozás kritériumainak megfelelô korcsoportos
étlapokat készített Vígné Sági Katalin dietetikus.
Ha ma megtekintjük az akkori étlapokat, láthatjuk, hogy már akkor a barna kenyér,
a naponta többféle zöldség és gyümölcs kínálása, és a halétel is mindig szerepelt a
tervezetben. Érdekes, hogy ezeknél az étlapoknál talán a kiszabati értékeken kellene
változtatni, egyébként teljesen megfelelnének a mai elôírásoknak…
Sok minden változott az elmúlt 20 évben. Sajnos ma már kevés visszajelzés érkezik
a szerkesztôségbe, bár nyilván az, hogy az elôfizetôk száma növekszik, talán igazolja,
hogy jó úton járunk.
Ma is kiemelt témáink közé tartozik az étlaptervezés, az egészségmegtartás, az
egészséges életmódra nevelés. Többet kell foglalkoznunk a diétákkal, melyek bizony
már a bölcsôdékben is felmerülnek. Célunk továbbra is a minôségi étkeztetési szolgáltatások megvalósításának ösztönzése a közétkeztetési konyhákon is.
Lassan beköszönt a nyár, de ahogy a konyhák nem állnak le (csak 1—2 hét szünet,
karbantartás várható), úgy szerkesztôségünk is folyamatosan dolgozik. Segítsék a
munkánkat azzal, hogy visszajelzést küldenek lapunk tartalmát illetôen, illetve újabb és
újabb témákat javasolnak.
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô
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