Nassolunk…

Amikor az egészséges táplálkozásról van szó, akkor nemcsak az elfogyasztott ételekrôl, élelmiszerekrôl, hanem az étkezések gyakoriságáról, az
elfogyasztásuk idôpontjáról is beszélünk. A szakemberek javaslata alapján
az összes elfogyasztott napi ételmennyiséget ajánlott napi öt-hat részletben elfogyasztani, ügyelve, hogy az egyes étkezések között megfelelô idô
teljen el, és ne legyen folyamatos az étkezés. Mivel a gyomrunk „szakaszos” mûködésre alkalmas, és csak akkor tud jó hatásfokkal mûködni,
emészteni, ha az elôzô táplálék már áthaladt rajta. Ráadásul legtöbbször
édességeket, cukrászati süteményeket, cukros pékárukat és különbözô
üdítôitalokat fogyasztunk nasiként.
Ennek tükrében szomorú és elgondolkodtató a Lidl felmérésének eredménye, miszerint:

„A magyar általános iskolás korú gyermekek negyede napi szinten, míg
több mint a fele (57%) heti rendszerességgel nassol; leginkább sós ropogtatnivalókat és édességeket — derül ki a Lidl Magyarország szülôk körében
végzett felmérésébôl (2018. szeptember 27.).
A közel kétezer szülô bevonásával készült online kérdôíves felmérés szerint a gyermekek leginkább sós ropogtatnivalókat, chipseket (26%), illetve
csokoládét és cukorkákat (21%) nassolnak, de sokan választanak egyéb
édességként süteményeket, jégkrémet (18%) is.”

Ha kicsit kutakodunk a témában, elég változatos indoklásokat találunk
arra, hogy miért is nassolunk. A lehetséges okok között szerepel: ásványianyag-hiány, lelki okok, stressz, sôt akár a fehérjedús reggeli elhagyása is.
A Lidl felmérésében gyermekek szokásait vizsgálták, felmerül hát a gondolat, hogy ôk vajon milyen okból nassolnak? Stresszesek? Ásványianyaghiányuk van? Mi tanítottuk nekik ezt a rossz szokást, és unalomból, önjutalmazásból teszik? Ez az ártatlannak tûnô szokás — hiszen csak pár falat,
csak egy pohárka üdítô stb. — komoly veszélyforrása lehet a gyermekkori
(és nyilván késôbb a felnôttkori) elhízásnak. Talán több szót kellene ejteni
errôl, még idôben tenni is valamit a függôség kialakulása elôtt, és elôtérbe
helyezni az egészségesebb nassolnivalók (zöldségek) fogyasztását.
Elgondolkodtató az is, hogy ma már nem lehet beülni úgy moziba,
hogy ne harsogna a nézôtér a „rágcsálástól”... Rendszeres, hogy bevásárlás közben már a boltban még a fizetés elôtt kibontásra kerülnek a „jutalomfalatok”, hogy szegény gyermekek túléljék, el tudják viselni a vásárlás nehézségeit...
S. T. K.
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