A júniusi lapszámban megismerhettük Németország táplálkozási kultúráját és gasztronómiai régióit, azok sajátos táplálkozási szokásaival (Élelmezés, 2018. 6.: 39—41.) most az ország közétkeztetésének kihívásait és fôbb szempontjait
vesszük sorra.

Közétkeztetés Németországban
Az ország lakosságának 13,9%-a iskoláskorú, az országban több mint 11
millió (11.397 ezer) 5 és 19 év közötti
gyermek él, közülük közel négymillióan
(3.825 ezer) 10—14, és több mint négymillióan (4.071 ezer) 15—19 évesek (1).
Érdekes adat számunkra, hogy Németországban több iskoláskorú gyermeket
érint az ország közétkeztetése, mint Magyarország teljes lakossága.

Túlsúly, elhízás és étkezési
zavarok prevalenciája
gyermekkorban
Németországban az összes közép-európai országban mért eredményhez hasonlóan a 15 éves fiúk 15—19%-a volt túlsúlyos vagy elhízott, míg az ugyanilyen
életkorú lányok — szintén az összes középeurópai országi országhoz hasonlóan —
10—14%-a volt túlsúlyos vagy elhízott (2).
Németországban a gyermekek és
serdülôk 15%-a túlsúlyos, 6,3%-uk elhízott, de gyakoribbak az étkezési zavarok is, amelyek 11 és 17 év közötti
életkorban a lányok 29 és a fiúk 15%át érintik. Úgy a túlsúly és elhízás, mint
az étkezési zavarok is szorosan összefüggnek a társadalmi osztállyal: minél
alacsonyabb a társadalmi-gazdasági
helyzet, annál magasabb ezek elôfordulásának prevalenciája (3).
Megoldandó kérdések
a német közétkeztetés
területén
Ahogy Európa számos országában,
úgy Németországban is az egészség-

politikai viták központi kérdésévé vált
az elmúlt években a közétkeztetés, tekintettel arra, hogy annak pozitív hatása van — véleményük szerint is — a népesség minden korosztályának táplálkozási magatartására. A közétkeztetés
esetükben is gazdasági korlátokba ütközik, komoly gond a szakképzett
munkaerô hiánya, amit a jövô egyik
legfontosabb és leginkább megoldandó kihívásának tekintenek. Az ételkészítéssel kapcsolatos oktatás/képzés
különösen érintett, ugyanis a 2006 és
2016 között eltelt tíz év alatt a betanítottak száma 56%-kal csökkent. Az
egészség, az élvezeti érték, valamint
a minôség mellett olyan új fogalmakkal kell megismerkedniük, mint a
fenntarthatóság és szempontjai, és
az új technológiák kezelése is egyre
fontosabbá válik.
A gasztronómiai létesítmények a
nagy mennyiségû termék megvásárlása és feldolgozása miatt döntô tényezônek számítanak Németországban
az egészség, az ökológia és gazdaság területén egyaránt. Fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek véleménye szerint a közösségi vendéglátás a jövôben a források felhasználása
miatt valószínûleg a legfontosabb
vagy akár az egyetlen táplálkozási tervezési helyszínné válhat.
Annak érdekében, hogy munkavállalókat „nyerjenek” az ágazat számára, több elképzelésük is van. Ilyen az
a törekvés, hogy az iparág több szinten kezelje a személyzet hiányát, a

képzés tartalmát. A vállalatokon belül
szervezeti keretfeltételeket kell megfogalmazni a személyzet megôrzése
érdekében.
Az ételkészítés oktatásának alapjait
az 1990-es évek elején fektették le. Az
azóta eltelt harminc évben óriási elôrelépés történt: a digitalizálás, a tájékoztatás módszertana és eszközei, a vendéglátás, az állandóan változó és változatos étrend megköveteli az oktatás
tartalmának teljes körû újradefiniálását. A továbbképzések és a perspektívák bemutatása újra vonzóvá tehetné
ezeket a munkahelyeket.
Problémát jelent, hogy a digitalizálás sokkal lassabban éri el a közétkeztetésben részt vevô konyhákat, mint
más ágazatok résztvevôit (például kiskereskedelem). A konyha kezdeti és
progresszív digitalizálásához az öszszes érintett folyamat — a beszállítóktól
a konyhai tervezésig — szinkronizálása
szükséges, valamint minden egyes alkalmazott bevonása is. Áttörést csak a
közremûködôk teljes egyetértésével
és együttmûködésével érhetnek el,
vagyis ha mindenki hisz a célokban és
a legjobb tudása szerint végzi a dolgát
a maga területén.

Táplálkozáspolitikai
célkitûzések a németországi
közétkeztetésben
Iskolákra vonatkozó táplálkozáspolitikai célkitûzések
>>>
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— A gyermekek táplálkozásának
javítása
— Egészséges szokások elsajátítása
— Az elhízás csökkentése és megelôzése
— Az alultápláltság megelôzése és
csökkentése
— Az egészségügyi egyenlôtlenségek kezelése
— A tudásanyag megszerzése
További célok
— Az étkezési rendellenességek
meghatározása
— Az étrenddel összefüggésben
hozható betegségek megelôzése

Az intézkedések hatékonyságának
mérésére szolgáló eszközöket, monitorozást nem alkalmaznak az országban
(ahogy például Csehországban (4)
vagy Szlovákiában (5) sem). Ugyanakkor nemzeti és tartományi szinten az iskolai élelmiszerminôséget rendszeresen értékelik (tanulmányok) (6).
Az iskolákra vonatkozó elôírások
és útmutatások részletezik
— Nem ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírásokat
— Ebédre felszolgált ételekre vonatkozó elôírásokat
— Adagok méretét
— Ebédre/fôétkezésre vonatkozó
tápanyagnormákat
— Tálalási gyakorlatot
— Étkezôtereket és létesítményeket
— Recepteket
— Beszerzési gyakorlatokat
— Élelmiszerek elrendezését, tálalását
Továbbá
— Táplálkozási kultúrákat, irányzatokat (pl. vegetárius)
— Vallási szempontokat (pl. sertéshús használata)

A tápanyagokra vonatkozó szabályozás tartalmazza az ebédre és
az ebéden kívül adott étkezéseknél
— Különbözô típusú korlátozások
az italbevitelre
— Friss ivóvíz
— Zöldség- és gyümölcsellátás
— Üdítôital-fogyasztás kitiltása
— Édességek korlátozása
— A konyhasóbevitel korlátozása
— A bô zsírban (olajban) sült, feldolgozott termékek korlátozása
— A burgonyaszirom, szalmaburgonya és sós rágcsálnivalók
korlátozása
— Keményítôtartalmú, bô zsírban
/olajban sült ételek kínálatának
korlátozása
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Tápanyagokra vonatkozó szabályozás kizárólag az ebédre adott étkezéseknél
— A tejtermékek étlapon szerepeltetésének gyakorisága
— Az (olajos) halak kínálatának
gyakorisága
— A nem állati eredetû fehérje fogyasztásának gyakorisága
— A vörös hús étlapon szerepeltetésének gyakorisága

Kizárólag az ebédre adott étkezésnél szabályozott
— az energiabevitel,
— a fehérjebevitel,
— a zsírbevitel,
— a telítettzsírsav-bevitel,
— az összesszénhidrát-bevitel,
— a cukorbevitel,
— a nem tejbôl származó cukrok
bevitele,
— a rostbevitel,
— a kalciumbevitel,
— a magnéziumbevitel,
— a vasbevitel,
— a nátriumbevitel,
— a C-vitamin-bevitel,
— a B1-vitamin-bevitel,
— az A-vitamin-bevitel,
— az E-vitamin-bevitel,
— a folátbevitel,
— a cinkbevitel.
Ugyanezt a fenti szempontok mindegyikére kitérô szabályozást alkalmazzák például Angliában, igaz, szintén
csak az ebédre adott étkezésekre vonatkozóan (7).

Étel- és italautomaták
Németországban nincsenek az iskolákban élelmiszer-automatákra vonatkozó korlátozások.
A nagy cukor-, nagy zsír-, nagy
konyhasótartalmú (HFSS) snackek
(ételek, italok) forgalmazása korlátozott az iskolabüfékben, ami magában
foglalja a marketinget és a szponzorálás pozitív szerepét is.
A külsô partnerek támogatását elismerik, mint az iskolai költségvetés növelésének eszközét, de egyértelmûen
megkülönböztetik a termékspecifikus
marketingtôl.

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. Az élelmiszer-oktatásra vonatkozó intézkedések — amelyek fontosnak tekinthetôk — a 16 szövetségi tartomány kezében vannak.

További elôírások
az étkezésekre
vonatkozóan
— Minden gyermeknek a gyü mölcs- és zöldségfélék meghatározott mennyiségét (gyakoriságban kifejezve) kell biztosítani havonta: ebédre legalább nyolc alkalommal gyümölcsöt és minden ebédre
zöldséget. Az ebéden kívül étkezésekre mindennap gyümölcsöt, ami lehet friss vagy fagyasztott, de szigorúan hozzáadottcukor-mentes, valamint
zöldséget vagy salátát (a zöldség lehet szintén friss vagy fagyasztott) kell adni.
— Meghatározott alkalommal kell
(vörös) húsnak szerepelnie az
étlapon elôírt mennyiségben:
havonta legfeljebb nyolcszor lehet adni ebédre, amelybôl legfeljebb négy alkalommal lehet
húskészítmény. Az ebéden kívül
étkezésekre adott vörös húsra
(mennyiség/gyakoriság) nincs
elôírás.
— Meghatározott alkalommal más
fehérjeforrás
szerepeltetése
szükséges az ebédmenüben:
halból havonta legalább négyszer (ebbôl egy-két alkalommal
lehet zsírosabb hal), és maximum két tojásétel lehet. Az ebéden kívül étkezésekre adott más
fehérjeforrás-bevitel mennyisége, illetve gyakorisága nincs
szabályozva.
— A menüben a meghatározott
gyakoriságú tejtermék szerepeltetésére van elôírás: havonta
legalább nyolc alkalommal kell
tejterméknek szerepelnie a menüben.
— Meghatározott alkalommal szerepeljen (olajos) hal a menüben:
havonta egy-két alkalommal.
— Legfeljebb havonta négy alkalommal szerepelhet bô zsiradékban sütött étel.
— Legfeljebb havonta négy alkalommal szerepelhet sült, bô zsiradékban sült burgonya vagy
rántott étel.
— Édességek (csokoládé, cukorka, cukrászsütemények, kekszek) havonta legfeljebb két alkalommal szerepelhetnek a fôétkezésben. Édesség soha nem
ajánlható.
— Legfeljebb havonta négy alkalommal szerepelhet az étrendben panírozott étel (nem korlátozva ezt a keményítôtartalmú
ételekre). Az ilyen ételek ebéden
kívüli gyakorisága nincs szabályozva.

— Elvileg pozitív listával dolgoznak,
azaz a megengedett élelmiszereket ajánlják, ennek eredménye
azonban ténylegesen a sózott
snackek korlátozása.
— A friss ivóvíznek elérhetônek és
könnyen hozzáférhetônek kell
lennie. Az üdítôitalok (például
cukrozott vagy mesterségesen
édesített üdítôitalok, szörpök)
köre korlátozott. Az ebéden kívüli étkezéseknél a víz a javasolt
optimális választás, azonban
nincsenek egyértelmû korlátozások az üdítôitalokra vonatkozóan.
— A konyhasóhasználat korlátozása: enyhén jódozott konyhasó
használható. Az ebéden kívüli
étkezéseknél a sófogyasztás
csak a sós ételekkel, rágcsálnivalókkal kapcsolatban jöhet
szóba.

— Egy-egy étlap (menü) ciklus legalább négyhetes (20 nap); biztosítani kell a választási lehetôséget ovolakto-vegetáriánusoknak, tekintettel kell lenni az élelmiszer-allergiában és -intoleranciában szenvedôkre. Meg kell
jelennie a szezonalitásnak, a változatosságnak, szerepelnie kell
regionális és kulturális ételeknek, valamint tekintettel kell
lenni a vallási szempontokra
(sertéshús esetén alternatív húsjavaslat is szükséges). Szükséges a diákok bevonása az étlaptervezésbe: mind az ötletek,
mind pedig kívánságlisták, javaslataik figyelembevételével.

Összefoglalás
A táplálkozásra vonatkozó ún. EsKiMo-tanulmányban (Eating Study as a
KiGGS Module, a német gyermekek

és serdülôkorúak körében végzett felmérés /KiGGS/ moduljának táplálkozásra vonatkozó tanulmánya) a gyermekek és serdülôk táplálkozási szokásait vizsgálták 2006. januártól decemberig a német Robert Koch Intézet és
a Paderborn Egyetem táplálkozási és
fogyasztói oktatással foglalkozó munkatársai minisztériumi forrásból. Megállapították, hogy a tizenévesek túl kevés zöldséget és gyümölcsöt, túl sok
húst, húskészítményt, snacket és
édességet, és túl sok cukrozott szénsavas üdítôitalt fogyasztanak. A tanulmány kedvezôtlen táplálkozási szokásokat detektált, különösen az iskolában, és a túl kevés fizikai aktivitást a
mindennapi életben — ami hozzájárul a
túlsúly kialakulásához, hosszú távon
pedig az elhízáshoz (8).
Lelovics Zsuzsanna
Kovács Ildikó
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