A szeptemberi lapszámban megismerhettük Görögország táplálkozási kultúráját és gasztronómiai régióit, azok sajátos táplálkozási szokásaival (Élelmezés,
2018. 9: 32—34.) most az ország közétkeztetésének jellemzôit vesszük sorra.
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Közétkeztetés Görögországban
Az ország lakosságának 15%-a iskoláskorú, az országban másfél millió (1,619 ezer) 5 és 19 év közötti
gyermek él, közülük félmillióan (535
ezer) 5—14 évesek, ugyanennyien
(546 ezer) 15—19 évesek (1).
A túlsúly és az elhízás
prevalenciája gyermekkorban
Nagy, átfogó felmérést a túlsúlyos
és elhízott gyermekekrôl több mint tíz
éve készített az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization,
WHO) Görögországban.
Rendelkezésre állnak adatok a
2009/2010. tanévre vonatkozóan: a 7
éves fiúk közel fele (48,9%) túlsúlyos
/elhízottakkal együtt/, majdnem minden második (23,9%) elhízott volt. A 9
éves fiúk körében mindkét csoportban
szignifikáns a növekedés: túlsúlyos és
elhízott összesen ebben a korosztályban tízbôl közel hat fiatal (57,2%), elhízott tízbôl három (30,5%). A lányoknál
mindkét korcsoportban kedvezôbb a
kép. A 7 éves lányok 44,8%-a túlsúlyos
vagy elhízott, 18,6%-a elhízott volt. A 9
éves lányok felét (50%) érintette a túlsúly vagy elhízás, az elhízás 20,8%ukat (2).

Görögországban a 15 éves fiúk
több mint 25%-a túlsúlyos vagy elhízott. Ilyen nagyarányú elhízást ebben
az életkorban Európa egyetlen más országában sem találtak a felmérések. A
lányok 10—14%-a volt túlsúlyos vagy elhízott ebben az életkorban (3).
Táplálkozáspolitikai
célkitûzések a görögországi
közétkeztetésben

Iskolákra vonatkozó táplálkozáspolitikai célkitûzések:
— A gyermekek táplálkozásának
javítása.
— Egészséges szokások elsajátítása.
— Az elhízás csökkentése és megelôzése.
— Az alultápláltság megelôzése és
csökkentése.
— A tudásanyag elsajátítása.
További célok:
— Higiénia és élelmiszer-biztonság.
— Az étrenddel kapcsolatos krónikus, nem fertôzô betegségek
megelôzése.
— Az elhízás megelôzése és az ét-

kezési szokások javítása közvetett módon a testkép és önbizalom javulásához vezet (4).

Az intézkedések hatékonyságának
mérésére szolgáló eszközöket, monitorozást alkalmaznak az országban:
az élelmezést az iskolában. Az iskolában felszolgált élelmiszer minôségét
nem értékelik, de az iskolai helyiségek
minden területén — mind állami, mind
magántulajdonban — rendszeresen
vagy alkalmanként végez ellenôrzéseket a görög élelmiszer-biztonság regionális szolgálata (Regional Public Health
Services of the Hellenic Food Authority,
EFET) alapján a hatóság.

Az iskolákra vonatkozó elôírások és
útmutatások részletezik:
— A nem ebédre felszolgált ételekre vonatkozó elôírásokat.
— Az adagok méretét.
— A tálalási gyakorlatot.
— A nem ebédre felszolgált ételekre vonatkozó tápanyag-elôírásokat.
— A személyzet képzését.
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— A (fôzô)konyha felszerelését.
— A beszerzési gyakorlatot.
— Az élelmiszerek elrendezését és
tálalását.
— Az élelmiszerek hasznosítását/
pazarlását.
— A személyzeti szinteket.
— Az élelmiszerekkel érintkezô
anyagokat.

Továbbá
— Görögországban az ebéddel
kapcsolatos élelmiszer-alapú
elôírások a mediterrán étrendi
piramis táplálkozási iránymutatáson alapulnak (5). Azokra az
iskolákra vonatkozóan, amelyek
ebédet is kínálnak a diákok számára, ezen felül nincs más elôírás, ajánlás. Iskolai ebédet csak
speciális magániskolák kínálnak
Görögországban, ezekben a
mediterrán étrend betartása kötelezô.
— A nem ebédre vonatkozó élelmiszer-alapú szabványok vonatkozásában a lista kötelezô, mivel
ez az egészségügyi rendelet hatálya alá tartozik; iskolai étkezési
helyiségekkel (éttermekkel) rendelkezô iskoláknak a heti menüt
kell követni a mediterrán étrendi
piramis alapján; az aktuális termékek listáján szereplô élelmiszerek felhasználásával. Az
egészségügyi rendelet hatálya
alá tartozó termékeket a gyermekeknek szünetben kell fogyasztani, ezek nem az iskolai
ebédhez kapcsolódnak.

Tápanyagokra vonatkozó szabályozás részletezi az ebéden kívül adott étkezéseknél:
— Az italbevitelre vonatkozó különbözô típusú korlátozásokat.
— Az üdítôital-fogyasztás tiltását.
— Az édességek korlátozását.
— A konyhasóbevitel korlátozását.

Tápanyagokra vonatkozó szabályozás részletezi az ebéden kívül adott étkezéseknél:
— a zsírbevitelt,
— a nátriumfogyasztást,
— a telítettzsírsav-bevitelt, valamint
— a cukorbevitelt.

Étel- és italautomaták,
élelmiszer-forgalmazás
Görögországban nincsenek az iskolákban élelmiszer-automatákra vonatkozó korlátozások.
Az élelmiszerek (ételek, italok) forgalmazásának nincs korlátozása az iskolai helyiségekben.
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Nemzeti alaptanterv
A nemzeti alaptantervnek (national
educational curriculum) kötelezô része/eleme az élelmiszerre és táplálkozásra vonatkozó ismeretek oktatása.
Egészségügyi oktatási programok
a görög iskolákban tartalmazhatják az
alapvetô táplálkozási ismereteket az
Oktatási Minisztérium 2817/2000 törvénye szerint. Az Oktatási Minisztérium
oktatási rendszert, tananyagot készített általános és középiskolai tanulók
számára a táplálkozás, az étkezési és
fogyasztói szokások oktatása érdekében. A táplálkozással és étkezési szokásokkal kapcsolatos programokat
képzett emberek valósítják meg, mint
például az egyetemi tanszékek oktatói
(az Athéni Harokopio Egyetem és orvosi iskolák stb.).

További elôírások és információk az
étkezésekre vonatkozóan
— Az édességek (csokoládé, cukorka, cukrászsütemények, kekszek) közül értékesíthetô termékek:
tejszínes és rizspuding (legfeljebb 150
g/adag, zsírtartalom max. 4%), halva
(50 g/adag), szezámmag mézzel (50
g/adag), méz, keserû és tejcsokoládé
(legfeljebb 30 g/adag), továbbá „sütemények” kategóriába tartozó sima kekszek (töltelék nélkül) legfeljebb 60
g/adag, melynek elôírásai: transzzsírsav-tartalom legfeljebb 2%, cukor- és
zsírtartalom legfeljebb 10-10%, telítettzsírsav-tartalom legfeljebb 5%, nátriumtartalom legfeljebb 0,5%.
— Az üdítôitalok (például cukrozott vagy mesterségesen édesített
üdítôitalok, szörpök) közül értékesíthetô termékek: helyben készített természetes gyümölcs- és/vagy zöldséglé, csomagolt természetes gyümölcslé
és hasonló termékek tartósítószerek

és hozzáadott cukor nélkül (legfeljebb
330 ml/adag egyedi csomagolásban),
pasztôrözött teljes és félzsíros tej (1,5—
1,8% zsírtartalom, legfeljebb 500
ml/adag egyedi csomagolásban), félzsíros csokoládés tej (legfeljebb 1,8%
zsírtartalom), legfeljebb 250 ml-es csomagolásban, helyben készített friss tej
és friss gyümölcs kombinációján alapuló italok (hozzáadott cukor nem
megengedett), továbbá tilos a hasonló
összetétû, kereskedelmi forgalmú italok értékesítése, valamint por felhasználása az elôállításukhoz. Ásványvíz. A
középiskolai büfékben megengedett:
a kamilla-, a zsálya- és csalántea hozzáadott cukor vagy édesítôszerek nélkül. Kávé csak az alkalmazottak számára hozzáférhetô.
— A konyhasóhasználat korlátozása:
legfeljebb 0,5% nátriumtartalom engedélyezett a szezámmagos zsemlére,
kenyérrúdra, pirítósra, kekszre, müzliszeletre, kekszre; fôtt pulykára (legfeljebb 1% nátrium).
— Egyéb: A gabonafélék esetében
javasolt elsôsorban a teljes ôrlésû gabonából készült termékeket választani.
Az elôrecsomagolt szendvicsek felhasználásáról az élelmiszer-higiéniai
elôírások betartása miatt döntöttek, valamint hasznos a termékek informatív
jellege (az élelmiszer-címkézés révén),
ily módon az iskolai büfékben kapható
ételek minôségét (beleértve a transzzsírsavtartalmat is) könnyebben lehet
ellenôrizni. Az elôre csomagolva nem
kapható élelmiszeripari termékek esetében (pl. spenót- és/vagy sajttorták) a
tészta transzzsírsav-tartalmára vonatkozó korlátozásokat állapítottak meg
(nem haladhatják meg a termék teljes
zsírtartalmának 2%-át). A hagyományos görög mézes-szezámmagos
édességek szerepelnek az engedélye-

zett termékek katalógusában. Ilyen a
pasteli, a halva és a görög méz. E döntésnek az volt a célja, hogy megismertesse a diákokat a nagy táplálkozási
értékkel bíró hagyományos görög
édességekkel (az olívaolaj mint alapvetô hozzáadott zsír, a méz mint fô
édesítôszer és a szezámmag mint jó
kalcium- és más mikrotápanyag-forrás), azonban csak kis adagok megengedettek, és hangsúlyt fektetnek a diákok megfelelô táplálkozási ismereteire,
hogy elkerüljék a túlfogyasztás negatív
hatásait.

Az energia- és tápanyagalapú
elôírásokkal kapcsolatos
elôírások és információk
— Zsírok: nagy zsírtartalmú és sovány/félzsíros tej (1,5—1,8% zsír); kakaós tej legfeljebb 1,8% zsírtartalommal;
legfeljebb 5% zsírtartalmú joghurt; tejszínes és rizspuding legfeljebb 4%
zsírtartalommal; kekszek legfeljebb
10% zsírtartalommal; túrótorta legfeljebb 30% zsírtartalommal.
— Telített zsírsavak: szezámmagos
zsemle, kenyérrudak, kétszersültek,
sós tallérok, müzliszeletek legfeljebb
3% telített zsírsavtartalommal; fôtt pulyka legfeljebb 1% telített zsírsavtartalommal; kekszek legfeljebb 5% telített
zsírsavtartalommal.
— Nem tejbôl származó cukrok:
legfeljebb 10% cukortartalmú kekszek;
cukor hozzáadása tilos a következô
termékekhez: szárított gyümölcsök,
gyümölcssaláta, természetes és csomagolt gyümölcslevek, joghurt, friss
tej és gyümölcsitalok (turmixok).

— Nátrium: szezámmagos zsemle,
kenyérrudak, kétszersültek, sós tallérok, müzliszeletek legfeljebb 0,5% nátriumtartalommal; fôtt pulyka legfeljebb
1% nátriumtartalommal; kekszek legfeljebb 0,5% nátriumtartalommal.
— Egyéb: szezámmagos zsemle,
kenyérrudak, kétszersültek, sós tallérok, müzliszeletek legfeljebb 0,1%
transzzsírtartalom; kekszek legfeljebb
2% transzzsírtartalommal; túrótorta
legfeljebb 0,1% transzzsírtartalommal.

Az iskolai élelmiszersegélyprogram hatása a háztartások
élelmiszer-biztonságára
A 2009-ben kezdôdött görögországi pénzügyi válság (benne a görög
adósságválság) súlyos hatással volt a
görög lakosság szocioökonómiai helyzetére, és humanitárius intézkedéseket igényelt a leginkább rászorulók
számára. Az Eurostat adatai szerint
2012-ben Görögországban körülbelül
3,8 millió embert (a teljes népesség
34,6%-át) fenyegette a szegénység
vagy a társadalmi kirekesztés veszélye, míg a munkanélküliség 2012 végén elérte a 26%-ot. Ugyanebben az
évben kb. 686 000 gyermek (35,4%)
volt veszélyben Görögországban (6),
ez Európában az egyik legnagyobb
arányú gyermekszegénységet jelentette. A szegénységben élô gyermekek
inkább hajlamosak az élelmezés-bizonytalanságra, amelyet a táplálkozási
szempontból megfelelô és biztonságos ételek kevés vagy bizonytalan rendelkezésre állása vagy elérhetôsége
határoz meg.

A válság idején az élelmiszer-ellátás hiánya Görögországban az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú
területeken élô gyermekek és családok körében volt jellemzô. A kutatók
eredményei arra utalnak, hogy megvalósítható egy országos, iskolai
szervezôdésû élelmiszer-segélyezési
és táplálkozási program. A programban való részvétel csökkentheti a fejlett országok gyermekeinek és családtagjainak élelmezés-bizonytalanságát
a gazdasági nehézségek idején.

Összefoglalás
Görögországban nagyon odafigyelnek arra, hogy az életkornak megfelelô
tápanyag-összetételû táplálék kerüljön
a gyermekek elé. Különbözô menüt
kap egy általános és egy középiskolás
tanuló. Nagyon odafigyelnek az ételek
zsír-, cukor- és konyhasótartalmára,
de ezenkívül további korlátozásoknak
is megfelelnek. A görög konyha kedvelt alapanyaga az olívaolaj, a paradicsom, a fetasajt, pl. fôfogásnak számít
egy adag sült zöldség olívaolajjal, sajttal és egy szelet kenyérrel. Szintén
kedvelt fôfogás a paradicsommártásban fôtt zöldség. Egyetlen napon az iskolában három-négy adag zöldséget
is felszolgálnak. Hal is sûrûn kerül terítékre. A görög gyermekek olyan ételeket is szívesen fogyasztanak, mint a
lencse vagy a sárgaborsó. Desszertnek friss gyümölcsöt, vagy egy kis mézes szezámmagot ropogtatnak (7).
Lelovics Zsuzsanna
Kovács Ildikó
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