Budapesten rendezett május 15-én „Egészségesen felnövô nemzedék: jó példák és felelôsségvállalás a közétkeztetés
szereplôitôl” címmel szakmai konferenciát a NÉBIH és a VIMOSZ. A szakmai rendezvényre meghívást kapott szerkesztôségünk is, melynek örömmel tettünk eleget. Számos érdekes elôadás hangzott el, röviden, a teljesség igénye nélkül
kiemelnék pár gondolatot az elhangzottakból.
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…Jó példák és felelosségvállalás…
Az eseményt Zsigó Róbert, a
Földmûvelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkára nyitotta meg. Kihangsúlyozta,
hogy „a színvonalas ellátáshoz fejleszteni szükséges a közétkeztetés infrastrukturális hátterét, de legalább
ugyanennyire fontos a képzés, a tudásszint emelése is”. Ezeket a gondolatokat a késôbbiekben megerôsítette
elôadásában az OGYÉI Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Fôigazgatóság
fôigazgató-helyettese, dr. Cserháti Zoltán, és a NÉBIH kommunikációs referense Szakos Dávid is, mindketten bemutatták milyen edukációs programokat indítottak/indítanak.
A bevezetôjében dr. Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke felvázolta, miként
járul hozzá a hatóság az egészségesebb és minôségi közétkeztetés megvalósításához, valamint az élelmiszerhulladék csökkentéséhez.
Gál Pál Zoltán VIMOSZ-elnök kiemelte, hogy közös céljuk egy egészséges új nemzedékek felnövése, ebben csatlakoztak a kormányzat elképzeléseihez is, amely család- és gyerekbarát programot kíván folytatni. Majd
bemutatta a FoodServiceEurope európai uniós iskolai étkeztetési ajánlását.
Az ajánlást a FoodServiceEurope
iránymutatásnak szánja, segítve ezzel
az iskolai étkeztetés minôségének javítását, valamint az egészséges étkezési
szokások elsajátítását és fenntartását.
Nagyon érdekes volt dr. Riccardo
Garossi, az olasz oktatási minisztérium mellett mûködô Iskola és Étel Bizottság elnökének elôadása, aki bemutatta, miként tanítják az olasz gyerekeket az egészségesebb étkezésre és
az élelmiszer-hulladék keletkezésének
megelôzésére.
Nagyon sokatmondó volt és fontos
üzenettel bírt Páger Zsolt, a Hungast
Csoport üzletfejlesztési igazgatójának
elôadása, melyben ismertette kutatási
eredményeiket, amelyet az étkezési
idô jelentôségérôl készítettek. Felmérésükbôl világosan látszik, hogy az iskolákban a gyerekek étkezésre fordított ideje nem elégséges az egészséges táplálkozáshoz, sôt! Legalább 45
percet kellene fordítani az iskolákban
az étkezésre, melybôl 25-30 nettó perc
kellene magára az étel elfogyasztására.
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Az étkezésre fordított rövid idô is hozzájárul az élelmiszer-pazarláshoz, 15
perc alatt nincs idô pl. a forrón tálalt levesek nyugodt elfogyasztására, sokan
bele sem kezdenek emiatt.
Érdekes volt meghallgatni a közétkeztetést igénybe vevôk, a szülôk képviselôjének a véleményét is. Ezt a
szegmenst Salamon Eszter, az Európai Szülôk Egyesületének elnöke képviselte, aki elôadásában ismertette a
szülôi jogokat, valamint a szülôk szerepét az intézményi étkeztetésben. Szá-

egészséges táplálkozásnak, a gyermekek ideális fejlôdését elôsegítô döntéseket tudjanak hozni.
Egy megdöbbentô adattal indította
az elôadását dr. Kasza Gyula, a NÉBIH elnöki megbízottja: az EU 28 tagállamának háztartásai összesen 46,5
millió tonna élelmiszer-hulladékot termelnek évente, ez hozzávetôleg 9 gízai nagy piramist tesz ki. Majd bemutatta a NÉHIB kezdeményezéseit az
élelmiszer-hulladék
csökkentése
ügyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc-

mos nemzetközi példát bemutatott, kihangsúlyozva a család és az intézmény együttmûködésének a fontosságát. Véleménye szerint ideális esetben
a közétkeztetés rendszerének átdolgozása úgy történne meg, hogy a döntések meghozatalát a szülôkre bíznák
(pl. ôk választanák ki a szolgáltatás
nyújtóját, és nem az anyagi vonzat, hanem a minôség lenne az elsôdleges, a
gyermekek érdeke). Ezzel kapcsolatban azért el kell mondani, hogy a bemutatott külföldi példák esetében a
megbízott szülôi csoportok a döntéshozói minôsítés elôtt megfelelô képzésben részesültek, hogy valóban az

biztonsági Hivatal részletes programot dolgozott ki a probléma kezelésére, és a hatékony nemzetközi együttmûködésnek köszönhetôen 2018 októberében Magyarország ad otthont a
Nemzetközi Food Waste Platform konferenciának.
Röviden ennyi fért bele beszámolónkba, rengeteg gondolatot felvetô,
nagyon jó elôdások voltak, köszönjük
a meghívást! A konferenciáról további
részleteket olvashatnak: http://portal.
nebih.gov.hu/hu/-/egeszsegesen-felnovo-nemzedek
S. T. K.

