Svájcban nem egységes az oktatási rendszer, kantononként akár teljesen eltérô is lehet, ami a közétkeztetés szabályozásában is megnyilvánul. Az iskolai étkeztetés meglehetôsen drága, ezért több család választja az otthoni étkeztetést, de az is elôfordul, hogy nincs közétkeztetés az intézményben, így délben hazajárnak a gyerekek, majd két óra
múlva visszamennek az iskolába.

Közétkeztetés Svájcban

A túlsúly és elhízás
Az ország lakosságának 15%-a isprevalenciája
koláskorú, az országban 1,2 millió
Svájcban a születéskor várható átla(1 238 858) 5 és 19 év közötti gyermek
él, közülük 406 ezren 10—14, 442 ezren gos élettartam 2017-ben közel nyolc évvel volt több (83,7 év vs. 76 év), mint ha15—19 évesek (1).
Svájcban az oktatási rendszer más, zánkban (2), melyhez az is hozzájárul (3),
mint Magyarországon, továbbá kanto- hogy világviszonylatban is Svájcban az
nonként is változó. A gyermekek képes- országok között az egyik legkisebb a túlségeitôl függôen két vagy három évig tar- súlyosak, illetve elhízottak aránya. A testtó óvodát („Kindergarten”) az általános is- tömegindex (BMI) alapján a 15 éves lákola („Primarschule”) követi, ahol hat évig nyok körében a túlsúly és elhízás aránya
tanulnak a diákok, ezt követôen pedig a — Franciaországhoz hasonlóan (4) — a leghárom évet (7., 8., 9. osztály) felölelô „Se- kisebb Európában, kisebb, mint 10%,
kundarschulé”-ba kerülnek. Utána vá- ugyanebben a korosztályban a fiúk körélasztható a szakmai képzés („Lehre”, ami ben a túlsúly és elhízás aránya szintén a
3 vagy 4 évig tart) vagy a 2. évtôl a gim- legkisebbek közé (10—14%) (5) tartozik,
názium, ami ebben az esetben csak 4 mint például a már említett Franciaoréves, de lehet 6 éves is, ha közvetlen a szágban vagy például Angliában (6).
„Primarschulé”-ból megy oda a tanuló.
Táplálkozáspolitikai
Az ebédszünet általában egyórás,
célkitûzések
illetve kétszer 45 perc attól függôen, kiSvájc közétkeztetésében
nek milyen órarendje van. A diákok álIskolákra vonatkozó táplálkozáspotalában otthon étkeznek, kivétel, aki
„Hort”-ban (napköziben) vagy a gimná- litikai célkitûzések
— A gyermekek táplálkozásának
ziumi menzán ebédel. Ez utóbbi azért
javítása
praktikus, mert délután is vannak órák,
— Egészséges étkezési szokások
ugyanakkor helyi viszonylatban is
elsajátítása
meglehetôsen drága a közétkeztetés.
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— Az elhízás csökkentése
és megelôzése
— Az alultápláltság megelôzése
és csökkentése
— Az egészségügyi
egyenlôtlenségek kezelése
— A helyi mezôgazdaság támogatása
— A nem fertôzô betegségek
megelôzése (7)

A helyi mezôgazdaság támogatása a közétkeztetés által az Európai Unió tagállamai közül mindöszsze hatban valósul meg: hazánkon
kívül ez elmondható Svájcról, Ausztriáról, Belgium déli, francia nyelvû
részérôl (Vallónia), Skóciáról és
Szlovéniáról.
Az intézkedések hatékonyságának
mérésére szolgáló eszközök nincsenek, illetve nem ismertek.
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
— A nem ebédre felszolgált
ételekre vonatkozó tápanyagelôírásokat
— Étkezôtereket
és létesítményeket
— A személyzet képzését
— A recepteket
— A konyhafelszereléseket
és -berendezéseket
— A beszerzési gyakorlatot
— Az élelmiszerek elrendezését,
tálalását
— Az élelmiszerek hasznosítását/
pazarlását
Továbbá,
— A fenntarthatóságot és környezetbarát megoldásokat
— A munkahelyi biztonságot
— Az élelmiszer-higiéniát

Az energia-, a fehérje-, az összes
szénhidrát- és a rostbevitelnél a referenciaértékek az irányadók. A zsírbevitelnél szintén, azzal a megkötéssel,
hogy étkezésenként fejenként legfeljebb 10 g zsírt tartalmazhat az étel (naponta nem haladhatja meg a 30 g/fô
mennyiséget a zsírbevitel); az ételkészítéshez olajat kell használni, míg a
kenhetô zsiradékokkal takarékosan
kell bánni. Étkezésenként legfeljebb 1
g nátrium a megengedett.
Szintén a referenciaértékek az irányadóak a kalcium-, a magnézium-, a
vas-, a jód-, a C-vitamin-, az E-vitamin-,
a B1- és B2-vitamin-, valamint a folátfelvételnél.

Az ebédre felszolgált ételekre
vonatkozó elôírások
— Az italok meghatározott
típusokra történô korlátozása
— Friss ivóvíz
— Zöldségekre és gyümölcsellátásra vonatkozó elôírások
— Üdítôital-fogyasztás kitiltása
— Az édességfogyasztás
korlátozása
— A konyhasóbevitel korlátozása
— A bô zsiradékban sült, feldolgozott termékek korlátozása
— A tejtermékek étlapon szerepeltetésének gyakorisága
— A burgonyaszirom, szalmaburgonya és sós rágcsálnivalók
korlátozása
— Az (olajos) halak kínálatának
gyakorisága
— A nem állati eredetû fehérje
fogyasztásának gyakorisága
— Keményítôtartalmú, bô zsírban/
olajban sült ételek kínálatának
korlátozása

A nem ebédre felszolgált
ételekre vonatkozó
elôírások
— Az italok meghatározott
típusokra történô korlátozása
— Friss ivóvíz
— Zöldségekre és gyümölcsellátásra vonatkozó elôírások
— Üdítôital-fogyasztás kitiltása
— Az édességfogyasztás
korlátozása
— A konyhasóbevitel korlátozása
— A bô zsiradékban sült, feldolgozott termékek korlátozása
— A burgonyaszirom, szalmaburgonya és sós rágcsálnivalók
korlátozása

— Keményítôtartalmú, bô zsírban/
olajban sült ételek kínálatának
korlátozása

Minden — az ebédre és az ebéden
kívül adott — étkezésnél szabályozott
— az energiabevitel,
— a fehérjebevitel,
— a zsírbevitel,
— az összes szénhidrátbevitel,
— a rostbevitel,
— a kalciumbevitel,
— a vasbevitel,
— a nátriumbevitel,
— a C-vitamin-bevitel,
— a folátbevitel.

Étel-, italautomaták
és marketingkorlátozások
Svájcban nincsenek az iskolákban
élelmiszer-automatákra vonatkozó korlátozások, valamint az élelmiszerek
(ételek, italok) forgalmazását sem korlátozzák az iskolai helyiségekben.

Nemzeti alaptanterv
A nemzeti alaptantervnek (national
educational curriculum) nem kötelezô
része az élelmiszerre és táplálkozásra
vonatkozó ismeretek oktatása; a táplálkozáspolitika és nemzeti szintû „táplálkozás és testmozgás” program
Svájcban említi a táplálkozási oktatás
fontosságát, de az iskolai tantervbe
nincs beemelve.
Elôírások az étkezésekre
vonatkozóan
— Minden gyermeknek a gyümölcs- és zöldségfélék meghatározott mennyiségét kell biztosítani úgy ebédnél, mint az ebéden kívüli étkezések során: fôételként 1-2 adag zöldséget vagy
gyümölcsöt, 3 adagot zöldségfélébôl (legalább egy nyers) és
2 adag gyümölcsöt naponta.
— Ebédre meghatározott alkalommal más fehérjeforrás szerepeltetése szükséges az ebédmenüben. Naponta egy adag hús,
hal, tojás, sajt vagy egyéb fehérjeforrás (például tofu vagy más
növényi húshelyettesítô), de a
vörös hús ajánlott/maximalizált
fogyasztási mennyiségére vonatkozóan nincs elôírás.
— Meghatározott gyakorisággal
tejterméknek kell szerepelnie a
menüben. A teljes ellátás során
3 adag tej vagy annak megfelelô
tejtermék adandó ebédre.
— Meghatározott alkalommal (olajos) halnak kell szerepelnie az iskolai menüben (szintén csak
ebédre vonatkozó elôírás).
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ÉLELMEZÉS 2020. március

35

>>>

—

—

—
—

—

—

Hal hetente 1—2 alkalommal,
mely kis zsírtartalmú hal vagy
halkonzerv (megfelelôen kezelt
halból).
Bô zsiradékban sütött ételek
korlátozása: ebédre hetente
legfeljebb két nagy (> 10% zsír)
zsírtartalmú étel, melynek az
elôállítási módja nem specifikus. Az ebéden kívül étkezésekre adott ételeknél szintén
hetente legfeljebb két nagy
(> 10% zsír) zsírtartalmú, nem
specifikus készítési módú étel
adható.
Édességek (csokoládé, cukorka, cukrászsütemények, kekszek stb.) korlátozása: az ebédre adott édességek (beleértve
az üdítôitalokat, energiaitalokat,
ice teát és sós harapnivalókat is)
ne haladják meg az összes
energia 15%-át. Ugyanez a korlátozás vonatkozik az ebéden kívül adott édességekre, üdítôitalfogyasztásra is.
A friss ivóvíznek elérhetônek és
könnyen hozzáférhetônek kell
lennie. A csapvíz ingyenes így
költségcsökkentô tényezô.
Az italok körének korlátozása
(például tej, gyümölcslé, víz,
ezek kombinációja): nincs szigorúan meghatározott típusokra
történô korlátozás, hanem a vízre és a hígított gyümölcslevekre
(2 rész víz, 1 rész gyümölcslé)
ebédre és az ebéden kívüli étkezéseknél egyaránt.
Üdítôitalok (például cukrozott
vagy édesített üdítôitalok, szörpök) korlátozása: (üdítôitalok,
energiaitalok, ice tea (az édességekkel együtt) nem haladhatják meg a 15 enegia%-ot.
A konyhasó elérhetôségének
korlátozása minden étkezés
során. Jódozott, és mérsékelt
használat. Az asztali sózás lehetôsége korlátozott. Sót az
ételekben óvatosan szabad
használni, nem szabad tányéronként a 2,5 g sót (1 g Na)
meghaladnia. Konyhasótartalmú fûszereket csak kérésre
tesznek elérhetôvé.

Továbbá (úgy az ebédnél, mint
ahogy az ebéden kívüli étkezéseknél is):
— Egyéb fûszernövények és fûszerek használatának megszabása az ízesítéshez.
— Az ételek legalább 25%-a szezonális és/vagy helyi termelésbôl
származzon.
— A kenyér kínálatának 50%-a teljes ôrlésû; egyéb gabonaalapú
készítmények teljes ôrlésû változatait kell használni.
— Különös figyelmet kell fordítani a
kis zsírtartalmú ételek és a zsírszegény ételkészítési módok alkalmazására.
— Legalább hetente egyszer szükséges hüvelyest adni.
— Szénhidrát-összetevôt minden
fôételnek tartalmaznia kell.
— Teljes ellátás esetén optimális
esetben tartalmazzon az étrend
napi egy adag csonthéjast/olajos magvat.
— Egyensúlyra kell törekedni a táplálkozási kritériumok (elôírások)
és a fogyasztók ételpreferenciái
(beleértve a kulturális és vallási

preferencia szempontokat is)
között.
— A cél a célcsoport átlagos tápanyagszükségletének fedezése
egy adott idôszakban (négy hét
átlagát tekintve).
— Naponta biztosítani kell alternatív vegetárius menüt is.

A teljes ôrlésû alternatívákra történô
utalás ilyen markánsan csak kevés országnál jelenik meg, például a Benelux-államokban, Bulgáriában, Horvátországban, Írországban és Spanyolországban.
Figyelemre méltó, hogy míg a több
országban használt nemzeti ajánlások
(például Bulgária, Belgium vallon régiója, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovénia) csak felhívják a figyelmet a jódozott konyhasó használatának lehetôségére, addig Vallónia,
Bulgária, Litvánia, Szlovénia és Svájc
is kifejezetten megemlíti a jódot tápanyag alapú elôírásaiban (8).
Lelovics Zsuzsanna
Kovács Ildikó
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