Táplálkozási szokások és
közétkeztetés Franciaországban
Folytatjuk múlt havi írásunkat
(2018/5/36—37.), melyben megismerkedtünk a francia táplálkozási szokásokkal és Észak-Franciaországgal.

Kelet-Franciaország
Champagne: területére jellemzôek
az északi vonal egyszerû, tartalmas
paraszti fogásai, a flamand konyha hatása. A hatalmas erdôk miatt gazdag a
vadak elkészítésének kultúrája is. A tartomány egyik legérdekesebb konyhatechnológiai eljárása a különbözô húsok „Sainte-Ménehould” módon történô készítése, melynek során a birka
vagy borjú darabjait (általában lábat,
nyakat, nyelvet) elôször alaplében
megfôzik, majd panírozzák, és grillen
megsütik.
Néhány helybéli sajt adja az étkezés karakteres jellegét: a Cendrés des
Riceys kecskesajt és a Cendrés
d’Argonne sajt, illetve a védett eredetû
(A.O.C.) Chaource sajt.
Jellegzetes fogások: boudin blanc
de rethel (sertéshúsból készült, tojásos fehérkolbász), pied de porc de
Sainte-Ménehould (Sainte-Ménehould
módra készült sertésláb), reimsi pástétom, szalonnapörcökkel készült saláta,
pirított burgonya ardenneki módra,
champagne-i húsleves, troyes-i hurka,
vaddisznó ardenneki módra.
Elzász-Lotharingia: elsôsorban német gasztronómiai hatások alakította
terület. Jellegzetességei: rusztikus,
erôteljes ízek, vaskos fogások, savanyítás, füstölt húsok, kolbászok, káposztás egytálételek. A lotharingiai te20
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rület gazdag bogyósgyümölcsökben,
sokféle dzsemet és süteményt készítenek. Elzász a libamájpástétom és a savanyú káposzta hazája, a már említett
germán stílusú paraszti konyha jellemzi, sok karalábét, tarlórépát (kerekrépát), burgonyát fogyasztanak.
Elzászi módra: savanyú káposztával körített, gyakran füstölt húst vagy
szalonnát tartalmazó fogások elnevezésére használják.
Jellegzetes fogások: madeleine sütemény, macaron, quiche lorraine (szalonnás, tejfölös lepény), flammekueche (elzászi hagymás lepény), tarte
flambée, pain d'épices (fûszeres, mézeskalácsos gyümölcskenyér), baba
au rhum desszert, Munster sajtból készült ételek.
Franche-Comté: ahol fenyô és
boróka segítségével füstölik a különbözô húsokat és felvágottakat. Így
készül a csodálatos saucisse de Morteau vagy a de Montbéliard, a jambon fumé du Haut-Doubs füstölt sonka. A helyi sajtok fôként keményebbek, de igen ízletesek: Comté, Morbier,
Ementhal, Mont-d'or, Bleu de Gex,
Cancoillotte (fokhagymával és fehérborral készül).
Rhone-Alpes: a szavojai és a
„dauphinoise” konyha hazája. Egyszerû alapanyagokból, de ízletes és kiadós ételekbôl áll: gratin, croziflette (sonkás-sajtos tésztasült), tartiflette (francia rakott burgonya), diots (kolbász),
matafan aux pommes (édes, almás omlett). A szavojai sajtok (Beaufort, Tomme
és Reblochon) is méltán híresek.

Nyugat-Franciaország
Aquitánia: legismertebb, legnagyobb városa Bordeaux, számos
Michelin-csillagos étterem hazája.
Landes vagy Périgord a kacsamellet,
a zúzát és a libamájat kínálja. A baszk
vidék a bayonne-i sonkával, a juhsajttal és a baszk chilipaprikával hódít,
Aquitánia legnagyobb értéke azonban
a boraiban rejlik. Fontos emellett a kacsa- és libatenyésztés, a bôséges erdôségek miatt pedig komoly vadállományuk van. Az akvitán konyha erôsen alapanyag-centrikus: libamájat,
vadételeket, szarvasgombát használ,
emiatt igen drága, ezért fogásait más
régiókban inkább ünnepek alkalmával
készítik.
Bordói módra: általában csontvelôvel és mogyoróhagymával készült ételek megnevezése, melyeket a legtöbbször még fehér- vagy vörösborral is kezelnek.
Jellegzetes fogások: cannelés
(lágy, krémes belsejû, ropogós külsejû
rumos-vaníliás édesség), tourin (fokhagymás, tojásos ecetes hagymaleves), pauillaci báránycomb (petrezselymes, kenyérmorzsás bundában
sütve).
Bretagne: a második legnagyobb
cidertermelô régió. Rengeteg hal, tengeri állat, sós és édes palacsinták jellemzik, utóbbiak jellemzôen hajdinából készülnek. Az ország sertésállományának felét, szarvasmarháinak egyharmadát itt találjuk, ezen felül minôségi konyhakerti zöldségeket is: híres a
fehérbab, a karfiol, illetve az egyéb

hüvelyesek (zöldborsó). Kedvelik a
sertéshúst, gyakorlatilag nem létezik
breton húsétel szalonna nélkül.
Breton módra: egészben vagy pürésítve elkészített, fehérbabból készült
köret.
Jellegzetes fogások: galette bretonne (sós hajdinapalacsinta), crêpe (búzalisztbôl készült édes palacsinta — bizonyos források szerint innen származik, de gyakorlatilag minden régióban
fogyasztják), cotriade (burgonyás halleves sokféle halból, kagyló nélkül), far
breton (kelta tejes lepény).

Közép-Franciaország
Az éghajlat elsôsorban kontinentális és hegyvidéki. Limousine tartomány
szarvasmarhafajtájáról, Auvergne a
sertésrôl nevezetes.
Paris/Ile-de-France: cseresznyéje,
gombája, spárgája és almája nevezetes, hasonlóképpen a houdan-i szárnyas, ile-de-france-i bárány, champignons de Paris gomba, cresson de
Méréville vízitorma, meaux-i mustár
vagy a lagny-i ecet. A sajtok (Brie de
Meaux, Brie de Melun vagy Coulommiers) és a desszertek szintúgy említésre méltóak (Paris-Brest képviselôfánk, chouquettes fánk és a manapság nálunk is népszerû macarons),
ugyanúgy, mint a milly-i menta vagy a
montmorency-i cseresznye felhasználásával készült receptek.
Jellegzetes ételek: bagett, croque
monsieur, hagymaleves, croissant,
éclaire fánk.
Burgundia: fôleg a borairól híres
régió, de húsban és gyümölcsben is
gazdag. Rengeteg olyan alapanyag található itt, amely az egész világon
kitûnô minôségûnek számít. A charolais
húsmarha, az eredetvédett bresse-i
csirke, a morvani sonka és a dijoni
mustár is innen származik, a burgundiai éticsiga pedig az egyik legkeresettebb ínyencség.
Burgundi módra: vörösborral hoszszan fôzött fogások elnevezése.
Jellegzetes ételek: boeuf bourguignion (vörösboros marharagu),
coq au vin (kakas borban), glace au
pain d'epices (gyömbéres kalács),
lapin a moutard (mustáros nyúl).
Loire völgye: sokszínû, nem egységes stílusú terület. A Loire folyó miatt fôleg édesvízi halakat fogyasztanak, angolnát, csukát, vándor alózát
(édesvízi hering). A halakat általában
a szintén a régióból származó vajszósszal, a beurre blanc-nal tálalják.
A számos helyi specialitás közül izgalmas a jargeau-i hurka, az orléans-i
baromfi, a sologne-i vadhús, a Loire
halai és Berry zöld lencséje. A sajtok
közül említésre méltóak a Curé
Nantais, a Crémet, a Crottin de

Chavignol, a Chèvre de Selles-surCher vagy a Pyramide de Valençay
kecskesajtok.
Jellegzetes fogások: cul de veau à
l'angevine (borjú farhát), rillaud d’angers (tepertô), rillettes du mans (zsírjában sült malachús), beurre blanc (fehér, vajas alapszósz), clafoutis (deszszert sûrû palacsintatésztából és kimagozatlan fekete cseresznyébôl), tarte
tatin (almatorta), pithiviers (mandulás
leveles tészta).
Limousin: legfontosabb terméke
a gesztenye, melyet a helyi hurkakészítésnél (boudin aux châtaignes), a
limousine salátához és a süteményekhez is felhasználnak. A régióban
termesztenek diót, almát, piros gyümölcsöket (eper, málna és áfonya) és
vargányát. A legjobb a helyben készült hústermék: bárány, fekete foltos
malac, szárnyasok. A helyi tehén húsa nagyon ízletes, ahogy a limousin-i
cidre, a gesztenyelikôr, a gesztenyébôl, dióból, piros gyümölcsökbôl készített aperitifek is.

Dél-Franciaország
A térség mediterrán klímájú, gazdag zöldségekben és gyümölcsökben,
valamint fûszernövényekben.
Languedoc-Roussillon: konyháját a pireneusok és a mediterrán klíma befolyása jellemzi. Sok libazsírral és olívaolajjal sütnek, a húsételeket gyakran konfitálják (lassú tûzön,
saját zsírjában, hosszan sütik), a leggyakrabban libát és kacsát. Kedveltek a tenger gyümölcsei: Palourde
kagyló, osztriga és bouzigues-i
kagyló. A sajtok terén említésre méltó a Pélardon, a Bleu des Causses.
A régió kincsei közé tartozik a
camargue-i só és rizs, valamint a Tome Picholine olajbogyó.
Languedoc módra: padlizsános,
paradicsomos, fokhagymás, gombás
fogások.
Jellegzetes fogások: cargolade
(grillezett csiga), confit de canard (konfitált kacsa), cassoulet, pâtés de pézenas (kis falatkák édes vagy sós töltött
leveles tésztából), tielle sétoise
(fûszeres polippite), rousquilles catalanes (citromos keksz).
Midi-Pyrénées: területére is jellemzô a libamáj, a kacsamell és a kacsasült. Helyi specialitás még a tarbais
bab, a pireneusi bárány, az aligot (sajtkrémes burgonyapüré), a garbure (leves, melynek alapja a káposzta, a hús
és a bab). A régió sajtjai fôként tehénvagy juhtejbôl készülnek. Süteményei:
a leveles tészta, a fouace kalács és a
kürtôskalácsra hasonlító gâteau à la
broche.
Provence: Franciaország Toscanája, sok zöldfûszer, zöldség és gyü-

mölcs, hal, tenger gyümölcsei jellemzik. A provence-i konyha vonzereje a
friss fûszereknek és zöldségeknek a
rafinált variációjában keresendô. A
provence-i fûszerkeverék (Herbes de
Provence) az egyik legismertebb ízesítô fûszercsokor: kakukkfûbôl, bazsalikomból, édesköménybôl, borsikafûbôl áll.
Provence-i módra: paradicsommal, olajbogyóval, vagy illatos zöldfûszerekkel és fokhagymával készített
fogások.
Jellemzô ételek: gratins dauphinois (rakott krémes burgonya), ravioli
(hússal vagy zöldséggel töltött, fôtt
tésztabatyu), bouillabasse (sáfrányos
halleves kagylóval, rákkal), pistou
(zöldségleves), bourride (halból készült leves), ratatouille („francia lecsó”), tapenade (olívabogyó-pástétom), aioli (fokhagymás majonéz),
pissaladière („francia pizza”).
A nizza környéki konyha remekei: nizzai saláta, ravioli, gnocchi, daube (pörkölt), tôkehal, ratatouille, farcis niçois (töltött sült zöldségek), tourte de blette (mángoldos pite), pastis
(ánizsízû likôr).

Korzika
200 kilométerre a Cote-d'Azur-tôl, a
Földközi-tenger középén fekszik. Jellemzôen mediterrán klímájú terület, és
mivel szigetrôl van szó, a halak és
egyéb tengeri állatok is komoly szerepet kapnak a rengeteg friss zöldség
mellett. A fûszerek közül a sáfrányt, babérlevelet és kakukkfüvet, majoránnát
és mentát érdemes kiemelni. A korzikai konyha sertés-, birka- és kecskehúst használ (szarvasmarhára nem nagyon van hely), ezeket általában grillen
sütve, vagy hosszabban fôzve, fûszeres raguként készítik. Kedveltek a felvágottak (Coppa, Lonzu, Prisuttu,
Figatellu).
Egyik kedvelt alapanyaguk a
brocciu, ez az általában kecsketejbôl
készült savósajt, ami az olasz ricottához hasonlít. A Venachese, az Orezzincu
vagy a Calenzana tipikus sajtjai ennek a pásztorok lakta vidéknek. Frissen és érlelve is fogyasztják. A méz
szintén Korzika kivételes helyi terméke. Másik közkedvelt alapanyag a
szelídgesztenye, ennek lisztjét gyakran használják süteményekbe, polentába.
Jellegzetes fogások: stufatu (sertés- és fogolyhúsból készült ragu paradicsommal és hagymával), piverunata
(kecskegida, panzetta, paprika összefôzve), gateau à la farine de châtaigne
(gesztenyelisztbôl készült sütemény),
fiadone (Brocciu sajttorta) (1).
>>>
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A konyhasóbevitel
csökkentése
A Francia Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2000-ben javaslatot tett a lakosság konyhasóbevitelének csökkentésére, és azóta a teljes felnôtt lakosság
körében az élelmiszerrel bevitt só napi
8,1-rôl 7,7 g/nap-ra történô csökkenésérôl számolhatott be.

A francia sóipar 15%-os csökkenést mutatott 2001 és 2006 között az
élelmiszergyártóknak történô értékesítésben és párhuzamosan 5%-os csökkenést a háztartási só értékesítésében.
A francia megközelítés legfontosabb
jellemzôi: a kenyérre fókuszál (bár a
kenyér azon kevés termékek egyike,
amelyben a konyhasótartalom nem
csökkent), és a sóra vonatkozó üzenetek tágabb táplálkozási kampányok

keretébe illeszkednek. Az élelmiszerek
sótartalmát rendszeresen ellenôrzik,
és a lakosság sóbevitelének mennyiségét étkezési felmérésekkel és modellezéssel becslik.
A világ számos pontján kezdeményezett konyhasócsökkentési programot áttekintô, 2011-ben publikált közlemény (2) adatai szerint Franciaországban — hazánkhoz hasonlóan — a kormány vezetésével a konyhasóbevitelt

2. táblázat. A franciaországi élelmiszer alapú elôírások további részletezése
az ebédre és az ebédtôl eltérô étkezésekre vonatkozóan
Elôírás

Ebéd

20 étkezésbôl legalább 10-nek kell tartalmaznia friss/nyers gyümölcsöt, zöldséget
Minden gyermeknek a gyümölcs- és zöldelôételnek vagy köretnek; legalább 8 alkaségfélék meghatározott mennyiségét kell
lommal kell friss gyümölcsöt adni desszertbiztosítani
ként, 10 alkalommal pedig fôtt zöldségköretet kell étlapra tenni
20 étkezésbôl legalább 4 étkezésnek kell
Meghatározott alkalommal vörös hús szeretartalmaznia nem darált húst (marha-, borjú-,
peltetése az étlapon
bárányhús, belsôség)
Meghatározott alkalommal más fehérjeforrás szerepeltetése az ebédmenüben

—

20 étkezésbôl legalább 8-nak minimum 150
mg kalciumtartalmúnak kell lennie, minimum négynek 100—150 mg kalciumot kell
Meghatározott alkalommal tejtermék szeretartalmaznia, minimum hatban a tejnek
peltetése a menüben
vagy tej alapú desszertnek több mint 100
mg kalciumot és kevesebb mint 5 g zsírt
kell tartalmaznia
Meghatározott alkalommal (olajos) hal
szerepeltetése a menüben

Bô zsiradékban sütött ételek korlátozása

—

További étkezés(ek)
20 étkezésbôl legalább 10-nek kell tartalmaznia friss/nyers gyümölcsöt, zöldséget
elôételnek vagy köretnek; legalább 8 alkalommal kell friss gyümölcsöt adni desszertként, 10 alkalommal pedig fôtt zöldségköretet kell étlapra tenni
nincs szabályozva
nincs szabályozva

nincs szabályozva

nincs szabályozva

20 étkezésbôl legfeljebb négy tartalmazhat 20 étkezésbôl legfeljebb négy tartalmazhat
bô zsiradékban sült ételeket
bô zsiradékban sült ételeket

20 desszertbôl legfeljebb négy tartalmazhat 20 desszertbôl legfeljebb négy tartalmazhat
Édességek (csokoládé, cukorka, cukrászédesített ételt, melynek zsírtartalma max. édesített ételt, melynek zsírtartalma max.
sütemények, kekszek stb.) korlátozása
15% lehet
15% lehet
Bô zsiradékban sütött keményítôtartalmú
ételek korlátozása

—

—

Chips és fûszeres rágcsálnivalók
korlátozása

—

—

Friss ivóvíznek elérhetônek és könnyen
hozzáférhetônek kell lennie

×

×

A víz az egyetlen ajánlott (üdítô)ital

—

—

—

Az italok körének korlátozása (például tej,
gyümölcslé, víz, ezek kombinációja)

Üdítôitalok (például cukrozott vagy mesterségesen édesített üdítôitalok, szörpök) korlátozása
A konyhasó elérhetôségének korlátozása

Konyhasó és fûszerek nincsenek az aszta- Konyhasó és fûszerek nincsenek az asztalon, csak az ételtôl függôen kérhetôk
lon, csak az ételtôl függôen kérhetôk

Egyéb

20 ételbôl álló menürendszer; az ebédeknek
és vacsoráknak fôételbôl, köretbôl és tejtermékbôl kell állnia, valamint elôételbôl és/vagy
desszertbôl; az adagok méretének kor szerintieknek kell lenniük; a kenyérhez szabadon
hozzá kell férniük az étkezôknek
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20 ételbôl álló menürendszer; az ebédeknek
és vacsoráknak fôételbôl, köretbôl és tejtermékbôl kell állnia, valamint elôételbôl és/vagy
desszertbôl; az adagok méretének kor szerintieknek kell lenniük; a kenyérhez szabadon
hozzá kell férniük az étkezôknek

Az ebédre felszolgált ételekre vonatkozó elôírások
— Az italok meghatározott típusokra történô korlátozása.
— Friss ivóvíz.
— Zöldségekre és gyümölcsökre
vonatkozó elôírások.
— Az édességfogyasztás korlátozása.
— A konyhasóbevitel korlátozása.
— Bô zsiradékban sült termékek
korlátozása.
— A tejtermékek étlapon szerepeltetésének gyakorisága.
— A vörös hús étlapon szerepeltetésének gyakorisága.

napi 8 g-nál húzták meg (hazánkban 5
g/nap/fô volt), azonban az eredményt
a civil szervezetek bevonásával kívánták elérni. Ekkor a franciaországi átlagos konyhasóbevitel 8,4 g/nap volt.
(Sóspecifikus program nem volt.)
Együttmûködés az élelmiszeriparral
— Franciaországban a sikeres önkéntes
együttmûködésre példa a sütôiparral kialakított partnerkapcsolat a termékek
nátriumtartalmának csökkentésére.

A túlsúly és elhízás
prevalenciája
A franciák általában azelôtt hagyják
abba az étkezést, hogy teljesen jóllaknának, mégsem ismeretlen a túlsúly
és az elhízás fogalma (3).
Míg — a testtömegindex (BMI) alapján — 15 éves lányok körében a túlsúly
és elhízás aránya kevesebb mint 10%,
addig ugyanebben a korosztályban a
fiúk körében a túlsúly és elhízás
aránya 10—14% (4).
2009-ben közölt adatok szerint a
vizsgált 11 és 18 év közötti fiúk és lányok 13,6%-a volt túlsúlyos, illetve elhízott (11,7%-uk túlsúlyos, további 1,9%uk kövér) (5). Nem szerint: a fiúk 13,4%-a
volt túlsúlyos és további 2,4% szenvedett elhízástól, a lányok körében ez az
arány szignifikánsan (p < 0,05) kisebb
volt. A lányok 10%-a volt túlsúlyos és
további 1,4%-uk elhízott (Leggyakoribb elôfordulású a 12 és a 14 éves

fiúknál, ahol összességében a tanulók
több mint 20%-át érintette.)

Közétkeztetés
Franciaországban
Az ország lakosságának 18%-a iskoláskorú, az országban több mint 11
millió (11 650 ezer) 5 és 19 év közötti
gyermek él, közülük 3,9 millióan 10—
14, míg 3,8 millióan 15—19 évesek (7).
Iskolákra vonatkozó táplálkozáspolitikai célkitûzések
— A gyermekek táplálkozásának
fejlesztése.
— Egészséges szokások elsajátítása.
— Az elhízás csökkentése és megelôzése.
— Az alultápláltság csökkentése és
megelôzése.
— Az élelmiszer-termelés megértése.

Az intézkedések hatékonyságának mérésére szolgáló eszközök
— Ételek biztosítása az iskolában.
— Az ételek összetétele.
Az iskolákra vonatkozó elôírások
és útmutatások
— Nem ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírások.
— Ebédre felszolgált ételekre vonatkozó elôírások.
— Adagok mérete.

A nem ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírások
— Friss ivóvíz.
— Zöldségekre és gyümölcsökre
vonatkozó elôírások.
— Az édességfogyasztás korlátozása.
— A konyhasóbevitel korlátozása.
— Bô zsiradékban sült termékek
korlátozása.

Nemcsak az ebédre adott étkezésnél nincs tápanyagokra vonatkozó szabályozás, így nincs — az energiabevitel és az energiát adó tápanyagok (fehérje, zsír, szénhidrát)
mellett — a telítettzsírsav-bevitelre, az
összes szénhidrátbevitelre, a cukorbevitelre, a rostbevitelre, a vitaminokra és ásványi anyagok bevitelére vonatkozó korlátozás, elôírás, de a többi étkezésre adott ételekre, ételsorokra, étlapra sem. További elôírásokat foglal össze a 2. táblázat.
Étel- és italautomaták: az iskolákban nincsenek étel-, illetve italautomaták, illetve az elhelyezésük tiltva
van.
Marketingkorlátozások: az iskolákban: csak a nagy zsír-, konyhasóvagy hozzáadottcukor-tartalmú (ún.
high fat, salt or sugar /HFSS/) élelmiszerekre (ételek, italok) vannak marketingkorlátozások.
Nemzeti alaptanterv: a nemzeti
alaptantervnek (national educational
curriculum) kötelezô része az élelmiszerre és táplálkozásra vonatkozó ismeretek oktatása (8).
Lelovics Zsuzsanna
Kovács Ildikó
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