A szeptemberi lapszámban megismerkedhettünk Olaszország gasztronómiai régióival, azok sajátos táplálkozási szokásaival (Élelmezés, 2018. 9., 31—33) most az ország közétkeztetési megoldásait vesszük sorra. Az ország lakosságának
16%-a iskoláskorú, az országban több mint 8 millió (8.436 ezer) 5 és 19 év közötti gyermek él, közülük 2,8 millióan
10—14 és ugyanennyien (2,8 millióan) 15—19 évesek (1).

Közétkeztetés Olaszországban
A túlsúly és elhízás
prevalenciája
gyermekkorúaknál
Az iskoláskorúakról a 2007/2008.
tanévben közölt adatok szerint a vizsgált 8 éves fiúk 49, az ugyanilyen korú
lányok 42,5%-a volt túlsúlyos (elhízottakkal együtt), az elhízottak aránya 26,6,
illetve 17,3% volt. Az egy évvel idôsebbek körében az arányok rendre: 47,1%,
40,1%, illetve 25,7%, 15,8%. A két évvel
késôbb történt mérések alapján a nyolcévesek körében a fiúknál a túlsúlyosok
aránya 10%-kal csökkent, a lányoknál
az elôfordulás aránya némileg kisebb
arányban csökkent (40,4%), s ugyanez
mondható el a kilencévesekrôl is. Az elhízottak aránya — szintén két évvel késôbbi mérési eredményeket alapul véve
— mind a fiúknál, mint a lányoknál mindkét életkorban csökkent, a fiúknál nagyobb arányban, mint a lányoknál. (2).
A 15 éves fiúk 20—24%-a, míg a lányok 10—14%-a volt túlsúlyos vagy elhízott (3).
Olaszországban a közelmúltban közölték annak az egy évtizede kezdôdött
felmérésnek az eredményeit, mely arra
irányult, hogy egy iskolában történô,
többkomponensû oktatási program javíthatja-e a serdülô korosztályban (középiskolások) az elhízás elleni intézkedéseket (4). A két évig tartó iskolai intervenciók magukban foglalták az iskolai
környezet változását (alternatív, egészséges automaták, oktatási plakátok),
valamint az egyéni — megerôsítést szolgáló — eszközöket (tanórák, tankönyvek,
szöveges üzenetek, pedométerek, újrahasználható vízcsomagok). A fô változást a testtömegindexen (BMI) keresztül
követték, míg további adatokat eredményeztek a derék—magasság arány és a
viselkedési szokások változásai.
A beavatkozás szignifikáns különbséget mutatott a BMI-értékekkel. Az alcsoportok elemzése azt mutatta, hogy
a túlsúlyos/elhízott lányok esetében
történt a legnagyobb változás: a fizikai
aktivitás nôtt, a cukrozott üdítôitalok és
a nagy energiájú ételek fogyasztása
csökkent a serdülôknél a beavatkozás
hatására. A közoktatásban történô,
többkomponensû beavatkozás mind a
környezet, mind pedig az egyén szintjén hatékony lehet az elhízás elleni intézkedések során, fôleg túlsúlyos, illetve elhízott serdülôknél (4).

Az EuroStat legfrissebb adatai szerint Olaszország azon kevés európai
uniós országok közé tartozik, ahol a
18 év feletti lakosság elhízásának
aránya a legkisebb (9,4 és 14% közötti): 10,8% (5). (Magyarországon ebben
a korosztályban éppen kétszerese az
elhízottak aránya.)

Táplálkozáspolitikai
célkitûzések az olasz
közétkeztetésben
Iskolákra vonatkozó táplálkozáspolitikai célkitûzések:
• A gyermekek táplálkozásának
javítása.
• Az alultápláltság megelôzése és
csökkentése.
• A tudásanyag megszerzése.
• A szülôk és a helyi közösségek
támogatása.
• Az iskolai ellátás javítása.
• Egészségfejlesztés és
prevenció (betegségmegelôzés).
• Élelmiszer-tradíciók
megismerése.

Az intézkedések hatékonyságának
mérésére szolgáló eszközök:
• Étkezés biztosítása az iskolában.
• A szolgáltatások finanszírozhatósága.

• A helyi termelôk és gazdálkodók
bevonása.
További intézkedések
• Ételadagok ellenôrzése.
• A szolgáltatások szervezésének
ellenôrzése.
• A közétkeztetésben dolgozók
folyamatos továbbképzése.
• A szerzôdések és jogszabályok
betartása, követése; minôség/ár
értékelése.
• Menük és különösen a diéták
(pl. gluténmentes) követése.

Az iskolákra vonatkozó elôírások és
útmutatások:
• Nem ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírások,
• ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírások,
• adagok mérete,
• ebédre/fôétkezésre vonatkozó
tápanyagnormák,
• a nem ebédre/fôétkezésre
vonatkozó tápanyagnormák,
• étkezôterek és létesítmények,
• személyzet képzése,
• ételek tálalása,
• elegendô idô biztosítása
az étkezésre.
>>>
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Az ebédre felszolgált ételekre, folyadékfogyasztásra vonatkozó elôírások:
• Friss ivóvíz,
• a konyhasóbevitel korlátozása
(minôségre és nem mennyiségre vonatkozó elôírás),
• a tejtermékek étlapon szerepeltetésének gyakorisága,
• az (olajos) halak szerepeltetésének/fogyasztásának gyakorisága,
• a nem állati eredetû fehérje fogyasztásának gyakorisága,
• a vörös hús étlapon szerepeltetésének gyakorisága.

Minden, az iskolában adott ételt tekintve csak a zöldségekre és a gyümölcsökre vonatkozóan vannak elôírások.

Tápanyagokra vonatkozó
szabályozás
Kizárólag az ebédre adott étkezésnél van a tápanyagokra vonatkozó szabályozás.
Az ebédre adott étkezésnél szabályozott:
• az energiabevitel,
• a fehérjebevitel,
• a zsírbevitel,
• a telítettzsírsav-bevitel,
• az összes szénhidrátbevitel,
• a rostbevitel,
• a kalciumbevitel és
• a vasbevitel.

Az ebédnek fedeznie kell a napi energiaszükséglet 35%-át (óvodában 440—640
kcal, általános iskolában 520—810 kcal, középiskolában 700—830 kcal). A különbség
— ugyanabban a korosztályban — a nemtôl,
a kortól és a fizikai aktivitástól függ.
A tízórai és uzsonna energiatartalmának a napi energiabevitel 8—10%-át
kell adnia.
Ebéd esetében az energia legfeljebb 15%-a származhat fehérjébôl,
30%-a zsírból és 55%-a szénhidrátból.
Az állati és növényi eredetû fehérje
arányára vonatkozó elôírás: 2:3.
Az ebédre adott étkezések zsírtartalmának 30 energia%-a származhat
telített zsírsavból.
A rostbevitelre vonatkozó ajánlás —
ebéd esetében — óvodában 5 g/nap,
általános iskolában 6 g/nap, középiskolában 7,5 g, míg a kalciumbevitelre
vonatkozóan ugyanezek az értékek
rendre: 280 mg/nap, 350 mg, illetve
420 mg. A nátriumbevitelre (és így a
konyhasóbevitelre) vonatkozóan nincs
korlátozás, és ugyanúgy nincs — többek között — a hozzáadott cukor bevitelére, a koffeinfogyasztásra, a transzzsírsav-bevitelre, az édesítôszerek
használatára (6).
26

2018. október ÉLELMEZÉS

Étel- és italautomaták
(További) egészséges lehetôségek
ajánlottak, illetve támogatottak.
Az élelmiszerek (ételek, italok) forgalmazásának nincs korlátozása az iskolai helyiségekben.
Nemzeti alaptanterv
A nemzeti alaptantervnek (national
educational curriculum) nem kötelezô része az élelmiszerre és táplálkozásra vonatkozó ismeretek oktatása; kizárólag
önkéntes alapon történik az egészséges
táplálkozásra nevelés, illetve az élelmiszerekrôl történô oktatás az iskolában.
Elôírások az étkezésekre
vonatkozóan
• Minden gyermeknek a gyümölcs- és zöldségfélék meghatározott mennyiségét kell biztosítani. Gyümölcsnek és zöldségnek mindennap szerepelnie
kell az ebédnél. A tízórainak és
az uzsonnának gyümölcs alapúnak kell lennie.
• Meghatározott alkalommal vörös húsnak kell szerepelnie az
étlapon. Húst hetente 1-2 alkalommal kell tartalmaznia az
étkezéseknek, nem specifikusan
vörös húst.
• Meghatározott alkalommal más
fehérjeforrás
szerepeltetése
szükséges az ebédmenüben.
Halat hetente 1-2 alkalommal,
tojást hetente 1 alkalommal,
hüvelyeseket hetente 1-2 alkalommal kell tartalmaznia az
étkezéseknek. Felvágottat (mortadella, sonka- és szalámifélék)
havonta 2 alkalommal kell adni.
• Meghatározott gyakorisággal
tejterméknek kell szerepelnie a
menüben. Sajt hetente 1 alkalommal adandó.
• Meghatározott alkalommal (olajos) hal szerepeljen a menüben.
Hal (bármilyen) 1-2 alkalommal
adandó hetente.
• Bô zsiradékban sütött ételek
korlátozása.

• Édességek (csokoládé, cukorka, cukrászsütemények, kekszek stb.) korlátozása.
• Bô zsiradékban sütött keményítôtartalmú ételek korlátozása.
• Chips és fûszeres rágcsálnivalók korlátozása.
• Friss ivóvíznek elérhetônek és könynyen hozzáférhetônek kell lennie.
• Az italok körének korlátozása
(például tej, gyümölcslé, víz,
ezek kombinációja).
• Üdítôitalok (például cukrozott
vagy mesterségesen édesített
üdítôitalok, szörpök) korlátozása.
• A konyhasó elérhetôségének
korlátozása. Jódozott és mérsékelt használat.
• Gabonaféléknek mindennap szerepelnie kell az étlapon. Kenyér
naponta, burgonya legfeljebb
hetente 1 alkalommal kerüljön
az étlapra. Lasagne, pizza (és
ilyen jellegû ételek) hetente 1 alkalommal szerepeljenek.

Egyéb:
• Az étlap módosítása szükséges
a tavaszi—nyári és az ôszi—téli
idényzöldségeknek, -gyümölcsöknek megfelelôen.
• Ugyanaz a menü (étlap) 4-5 hetes intervallumban használható.
• Szükséges valláson, kultúrán és
egyéb etnikai okon alapuló alternatívák nyújtása.

Élelmiszer-beszerzés
Az iskolákban ún. élelmiszer-koordinátorok felelôsek az élelmiszer-beszerzésért és -ellátásért. Az olasz iskolák
az élelmiszer- és táplálkozási politikát
a pedagógiai tevékenységbe integrálják a gyermekek egészséges táplálkozása érdekében (7).
Olaszországban 2000 óta kötelezô az
olasz biotermékek felhasználása a közétkeztetésben és a betegélelmezésben
egyaránt (8). Míg Firenzében 1999-ben
az iskolai érkeztetésben kínált ételeknek
20%-a, addig 2007-ben már 85%-a származott ökológiai gazdálkodásból (9).

Speciális diéták az olasz
közétkeztetésben
Olaszországban 2005 óta hatályos
az a törvény (10), mely a cöliákiát társadalmi betegségként ismeri el, ezért
a közegészségügyi minisztérium (Ministero della Salute) évente külön erôforrásokat nyújt a régióknak a gluténmentes étkezések iskolai étkezésekben való kezelésére (11). Olaszország második legnagyobb régiójában, az északkeleti Piemontban 2009ben speciális projekt foglalkozik a gluténérzékenyek társadalmi integrációjának megkönnyítésével. Eredményeik azt mutatják, hogy az iskolák 27%ában hiányosság figyelhetô meg
mind a nyolc szakaszban (élelmiszerbeszerzés, -tárolás, folyamatelemzés,

berendezés-ellenôrzés, csomagolás
és szállítás, étkeztetés, önellenôrzési
terv és minôségi értékelés) és az iskolák 18%-ában hiányosság figyelhetô
meg a 3—7 szakaszban. Az iskolák
60%-a nem értékelte a szolgáltatás
minôségét. A jó önszabályozási tervekkel rendelkezô iskolák komoly korrelációt mutatnak az elemzési folyamathoz alkalmas iskolákkal, míg ha
az iskolák folyamatelemzése elégtelen, nagyobb az esély arra, hogy az
étkezések elosztásánál is problémák
lépjenek fel. Az elmúlt évek során minden területen javulást tapasztaltak, de
szignifikáns eredmény e téren nem
következett be. Az adatok azt mutatják, hogy az iskolai étkezdékben a
gluténmentes étkezés elôállításának

ellenôrzési tevékenységeinek elvégzése megfelelô lenne, ugyanakkor a
gluténmentes étkezés elôkészítésére
szolgáló módszerek javítása szükséges. A helyi egészségügyi hatóság
(ASL) munkatársainak állandó jelenléte az iskolában komoly változásokat
hozott mind kulturális téren, mind pedig az élelmiszer-intolerancia és -allergia kezelésében. Javult a helyzet abból a szempontból, hogy a „speciális
diéta” gyanítása helyett megfelelô és
felelôsségteljes étkezési menedzsmentre térnek át a különleges állapotban szenvedô gyermekek és fiatalok
esetében (11).
Lelovics Zsuzsanna dietetikus
Kovács Ildikó dietetikus
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