Az alábbi gondolatokat gondolatébresztônek szánom, tudom jól, hogy a megoldás „nem az én asztalom”, de akkor kié
is? Talán közösen kellene megoldani! Ha megkérdezzük oktatási intézmények vezetôit, dolgozóit, szinte mindenki azonos véleményen van: az iskolának (így együtt, mint intézménynek) nem dolga, hogy azzal foglalkozzon, mit és hogy esznek a gyerekek. Van éppen elég dolguk a tanároknak a tananyag átadásával, nem lehet elvárni, hogy az étkezéssel kapcsolatos problémákat is ôk oldják meg. Hát nem… vagy igen? Mi köze az étkezésnek az oktatáshoz, neveléshez?

Nem az én asztalom…
Mikor kell megtanulni a gyereknek, hogy mik a biológiai szükségletei? (Nyilván megtanulhatná akár otthon is, de ez sokaknak nem adatik
meg.) Talán célszerû lenne errôl akkor beszélni, amikor az emberi testtel ismerkedik. Jó lenne, ha tudná,
mekkora az energiaigénye. Meg azt
is, mi az üres kalória. Mire jó és miben van fehérje, zsír, szénhidrát? Milyen vitaminra és ásványi anyagra
van szüksége a szervezetnek? (Mire
jó a tej? Melyik zöldségben van C-vitamin, melyikben A-vitamin?) Ma
már senkinek nem kellene éhezni
(Bár tudjuk, hogy van, ahol hétfô
reggel azért kell a közétkeztetônek
bôséges reggelivel szolgálni tízórai
helyett, mert hétvégén nem volt
mit enni otthon…), jó, ha idôben
megtanulja a gyerek, hogy
van minôségi éhezés is —
ami akkor alakul ki, ha az
energiaigényét kielégíti,
de az ételben nincs
elegendô vitamin és
ásványi anyag. Az
iskola lehetne a helyszíne annak, ahol a jövô
tudatos felnôtt vásárlóját kiképeznénk: milyen ételt vegyen, egyen, hogy ne hízzon el,
és ne étrend-kiegészítôkkel kelljen
pótolni mindig az étkezését. De az
órákon kellene beszélni a fogyókúrára használt szerekrôl is — hogy elejét
vegyük a késôbbi hízok-fogyok jojóeffektusoknak.
Azt is jó lenne, ha megtanulnák a
gyerekek, hogy a fôemlôsök tápcsatornája a rendszeres — és nem állandó! —
étkezés során mûködik jól. A körülmények, különösen a nagyvárosokban, a
folyamatos étkezésre ösztönöznek:
mindenhol lehet fogyasztásra kész
élelmiszert vásárolni. A rendszeresség
kialakítása elsôsorban kisgyermekkorban, a családban — és közétkeztetésben — lehetséges.
Az étkezéshez megfelelô idôre is
szükség van. Még mindig több iskolából jelzik vissza, hogy nem elég a rendelkezésre álló idô ahhoz, hogy a gyerekek békésen megebédeljenek. Sokszor a forró étel nem teszi lehetôvé,
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hogy megegyék az egyébként jóízû
ételt. Ez mekkora luxus! Ki szervezi
meg az iskolások étkeztetését? Egy
kis odafigyeléssel érdemes lenne
megoldást találni, hogy ne rohanjon a
gyerek, ne maradjon éhes és ne kelljen kidobni az ételt a rosszul szervezett ebédidô miatt.
A tudatos választás — ahol erre
lehetôség van — szintén fontos eleme a nevelésnek: kiválasztottad az ételt,
fogyaszd is
el. Tanulja meg,
hogy felelôs

azért, hogy ne legyen az ételbôl hulladék. Erre kellene törekedni ott is,
ahol csak egyféle étel van, tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az
étel érték, meg kell becsülni. Benne van a nehéz fizikai munkával elô állított alapanyag — gondoljunk
csak a növénytermesztésre, állattenyésztésre —, és ehhez jön még a
konyhai munka, ételszállítás, szervírozás, stb., és ára is van, akkor is
pénzbe kerül, ha esetleg nem a szülô fizeti!
Ahhoz képest, hogy mennyi élômunka, energia van a szervírozott
ételben, nagyon megengedôek vagyunk: nem tudatosítjuk a gyerek-

ben, hogy mekkora pocsékolás a kidobott étel.
A hulladék, mellesleg, környezetvédelmi probléma is: hova kerül az
el nem fogyasztott étel? Szennyvíztelepre, szemétégetôbe? Mekkora pazarlás ez?
Ha jól megnézzük, lehetne még segíteni azoknak a közétkeztetôknek,
amelyek megpróbálnak minôségi ételt

adni a gyereknek. Szervezéssel, oktatással, neveléssel — minden intézményben, ami éppen aktuális — javíthatnánk
az ételek elfogadottságán, hogy a gyerek fejlôdjön, a hulladék mennyisége
pedig csökkenjen.
Dr. Bényi Mária
A fenti gondolatok apropóján megkérdeztünk iskolákat, óvodákat, ôk mit
gondolnak a témáról. Náluk hogy
mûködik (vagy hogy nem) a táplálkozáshoz, étkezéshez köthetô oktatás,
mit tehetnek a pedagógusok azért,
hogy elfogadják a közétkeztetési ételeket. Elsô cikkünket lapunk 10—11. oldalán olvashatják. (Szerk.)

