Közétkeztetés volt, van és lesz is… Természetesen az már korántsem mindegy, hogy milyen színvonalú a szolgáltatás, napjainkban elengedhetetlen a terület fejlôdése. Ebben jár elöl az egyik legnagyobb hazai cégcsoport, a Hungast. Nem titkolják,
hogy milyen lépéseket tesznek a minôségi szolgáltatás nyújtásának érdekében, az Élelmezésvezetôk fórumsorozatának
résztvevôi már ízelítôt, betekintést nyerhettek ebbe Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgató „A közétkeztetés megújítása — így
csináljuk mi!” címû elôadásának meghallgatása kapcsán. Október 19-én beszállítói partnereik számára szerveztek továbbképzést — Hazai élelmiszerek a magyar közétkeztetében címmel — Budapesten, az Öbölház Rendezvényközpontban.

HAMM

Hazai Alapanyagok
a Magyar Menzán Program
A cégcsoport az elmúlt 20 éves
mûködése során mindig arra törekedett, hogy a közétkeztetési szolgáltatások fejlôdjenek Magyarországon az
azt igénybe vevô fogyasztók megelégedettségére. Ezen célkitûzésük része
az is, hogy a közétkeztetésre beszállító vállalkozások számára továbbképzéseket szerveznek, hogy azok mindenkor tisztában legyenek egyrészt az
élelmiszerjog aktuális elvárásaival,
másrészt a közétkeztetés által támasztott igényekkel. 2016-ban tartották az
elsô ilyen jellegû konferenciájukat „Beszállítók és a Minôségvezérelt közétkeztetés” címmel (https://www.hungast.hu/beszallitok-es-a-minosegvezerelt-kozetkeztetes.html).
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A rendezvény szakmai sikerének
eredményeképp idén október 19-én
ismét összehívták a közétkeztetési
beszállítókat, „Hazai alapanyagok a
magyar közétkeztetésben” címmel
rendeztek hasznos, ismeretanyagot
átadó konferenciát részükre. A konferencia fôvédnöke Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkár volt.
A hazai élelmiszerek fókuszba kerülése azt jelzi, hogy a közétkeztetôk felismerték a beszállító partnerek fontos
szerepét a minôségi közétkeztetés
megvalósításában, és azt is, hogy a
beszállítók fejlôdése egyben a közétkeztetés fejlôdésének is az egyik alappillére — mondta Zsigó Róbert, a

Földmûvelésügyi Minisztérium (FM)
élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkára a megnyitójában.
A közel százötven résztvevô — akik
a szakma különbözô ágait képviselték: hatóságok, kutatók, élelmiszertermelôk, feldolgozók, kereskedôk —
több szempontból is megvizsgálta a
magyar élelmiszer-ellátási lánc kérdéseit. Zsigó Róbert hangsúlyozta: a közétkeztetés fejlôdéséhez és megújulásához szükséges a szolgáltatások
színvonalának javulása, az egészségesebb, a hagyományokat az új igényekkel ötvözni tudó menüsorok, valamint az alapanyagok és a beszállítók gondosabb, környezettudatosabb
megválasztása, ami a helyi termelôk
piaci szerepének növekedését eredményezheti.
A cégcsoport egységei ezért a javulásért dolgoznak nap mint nap. A konferencia célja is az volt, hogy minden
szereplô hasonló szemlélettel kapcsolódjon be a teljes ellátási láncba.
A konferencia számos hasznos információval szolgált a hallgatóságnak, többek között iparági felmérések
bemutatásával, a hatóság gyakorlati
ellenôrzési módszereivel és azok
eredményeivel ismerkedhettek meg.
Emellett természetesen a Hungasttal
való együttmûködés hatékonyabbá
tételéhez is kaptak információkat, kiemelten a minôség- és élelmiszer-biztonsági követelményekrôl.
A kerekasztal-beszélgetés során minden elôadótól szabadon lehetett kérdezni, így interaktívvá vált az esemény.
Zárásként került sor a konferencia
fô és névadó témájának bemutatására, mely hosszú távon jó példa kíván
lenni a Hungast összes beszállítójá-

nak. A HAMM, azaz Hazai Alapanyagok a Magyar Menzán Program hivatalosan ekkor indult útjára az együttmûködési megállapodások ünnepélyes aláírásával.
A program alappillérét adja, hogy a
2017/2018-as tanévtôl még hangsúlyosabban jelennek meg a hazai gyártók termékei a receptek hozzávalói között, hiszen a Hungast Csoport stratégiai megállapodást kötött az Univer és
Gyermelyi vállalkozásokkal, annak érdekében, hogy lehetôség szerint minél
gyakrabban kerüljenek hazai alapanyagokból készült fogások a fogyasztók tányérjára.
A Hungast csoport számára alapvetô fontosságú, hogy a hazai beszállítókat, termékeiket és alapanyagaikat receptúráiban felhasználja és népszerûsítse fogyasztói, intézményi partnerei
körében, hiszen közétkeztetôként
nemcsak szolgáltatást nyújt, de edukációs szerepet is betölt, mind a fogyasztók, mind a szüleik felé.
A programmal ezt a törekvést kívánta ismételten megerôsíteni a vállalat,
az együttmûködési megállapodás hivatalos bejelentése kapcsán bemutatkozási lehetôséget nyújtva a részt vevô hazai vállalkozásoknak, és ízelítôt
adni kiváló termékeikbôl, illetve hogy

•

•

•

•
azok hogyan jelennek meg a közétkeztetés fogásai között.
A program jelenleg két partnerrel indul, de a cél további megállapodások
kötése a biztonságos, friss és hazai ízvilágot képviselô élelmiszer-alapanyagok felhasználása érdekében.
A konferencián az alábbi elôadásokat hallhatták:
• Megnyitó — Zsigó Róbert államtitkár, Földmûvelésügyi Minisztérium
• A belsô kereslet erôsítésének ha-

•

tása a hazai élelmiszer-gazdaságra
— Regôs Gábor PhD makrogazdasági kutatási csoportvezetô,
Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Az élelmiszeriparban feltárt jogsértések hatása az élelmiszer-biztonságra — dr. Helik Ferenc igazgató, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal KÜI
Minôségvezérelt közétkeztetés élelmiszeripari elvárásai — Zoltai Anna
osztályvezetô, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Az önellenôrzés lehetôségei a különbözô élelmiszercsoportokban —
Dr. Szigeti Tamás üzletfejlesztési
igazgató, Wessling Hungary Kft.
A beszállítói felügyeleti rendszer
tapasztalatai — Teffner Zsolt minôség- és élelmiszerbiztonsági vezetô, Hungast csoport
A jogszabályi környezet változásának
tendenciái — Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgató, Hungast csoport

Végül a látványkonyhában három
neves séf, Vomberg Frigyes, Végh Tamás és Hargitai György alkották meg
a kóstolófalatokat, a tabbouleh salátát
zöldfûszeres sertéssülttel, mely reméljük, hamarosan a fogyasztók egyik kedvenc fogásává válik. (x)
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