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TAJ EKOZTATÅs

2015. SZEPTEMBER l-T KOVET6 iD6szAK K6zETKEZTETEsi TAPASZTAしATA亘szREV百ELEi′

TOREKVEsEI

A 201与. janudr l-jct61 tervezett′ de az 54/2014. (XII・29.〉 EMMi 「endeIet m6dositasa

cheImeben 2015. szeptember l-t6I hatftyba iep6, a k6zetkeztet6sre vonatkoz6 t紳紺oz料

eg6szs6gugy-　ei6irdsok「6I az Emberi Er6for「frok Miniszt6riuma anaI jegyzett

37/2014,(iV.30) EMMl - rendeiet vaIame=nYi k6zctkeztetesi SZOIgatat5st nYt'jt6 szervezetre

v。n。tk。Zik. A k6z6tkeztet6sben e帽tottak eg6szs6ges t到aikozasat e16segit6 jogszabalyi

v組ozasok je-ent6s feiadatok e16描ott緑′訓itjak intezm6nyeinket. Az 5gazat両niszterium′

az eilen6rz6sseI megbfzott hat6sagok fo-yamatos figyeImeztet6se′ feIhivasa a jogszabf中ban

r6gzitettek betartatasa「a is igazoija a kozetkeztet6k resz6「e a 「endeIeti szab5Iyozas

fontossagat. Az a-apvet6en oktat:isi′　neVei6si int6zm6nvekben m緑od6　konyhalnk

k6zetkeztetesi feIadateiiatas soran a gYermeketkeztetes' k6vetelm6nYeknek ke=′ hogv

megfeIeIjenek. A jogszab5iyban fogIalt ka-6r-a′ taPanyag 6rtekek szigor心betartasivaI′

eik6szitesi m6dok, teChno16gi5k a-ka-maz5savai. A rendeIet 6rteim6ben a szoigaltat6nak

aikaimaznia keil az aiapanYagOkra, mennyisegre es a v紺ozatossiera vonatkoz6 szabalyokat.

A rendelet c6ija a gyermekek eg6szsegesebb taplalkozas szokasainak kialakitdsa′ aminek a

sikere nagymc南kbe= m心iik a sz。I6i tamogatas melIett′ aZ Oktatdsi′ neVei6s。ntezm6nyek

doigoz6inak, aZ 6vodapedag6gusok言Skolai pedag6gusok hathat6s kozrem掠6des6n.

int6zmchyi konYh組k a rendeiet tervezett bevezet6si id6pontjanak megfeieI6en′

iranyeiveinek figyeiembev6tei6ve- 2015 ev ja…dr l- t k6vet6en 15ttak e=eIadataikat′

細tott氷6ssze napi 6te-k圃atukat 6ietkornak megfele16 v講ozatos men。sort biztositva.

A fent emiitett rendeIetet fokozatosan vezett0k be 201与I・ negYedevet kezd6d6en′ aZ eImdit

oktatdsi 6vben mertekIetesen cs6kkentettuk olyan 6teI 6sszetev6k (s6, Cukor, etei(zesit6k,

zsf「 stb..) aranYat, amire az向tapI紺ozasi-egeSZSegtlgyi eI6/rdsok kiemeIt figyeImet

fo「ditottak, a drasztikus min6s6gi vaitozds eike「uiese erdek6ben・ Vaiamint rendszeresen

t弾koz6dtunk a szakhat6s垂okn副az e16irdsokkai kapcsoiatosan, egyeZtet6 t5jekoztat6

f6rumokon vettunk r6szt.

!eienIe録1 m口k8desi fo「m的an az al約b竜sz「evetelek・ megallapftdsok:

Intezm6nYeinkben az aIabbi korosztf母ok r6szere torten-k k6zetkeztet6s: b6ics6dei

6tkeztetes (5-15 f6), 6vodai 6tkeztetes (2与O f6〉 als6 tagozatos iskolai tanuI6 (280 f6) feIs6

tagozatos iskoiai tanuI6 (210 f6), SZOCi細san t5mogatott (与OO f6) vendeg6tkez6 〈150 f6).

NAPSUGAR 6voDA Es B6しCS6DE KONYHA

A legfiataIabb koroszt叩e「intette (1-6 ev〉 a legnagyobb v講ozas a feIhasznallasi ei6irasok′

korlatozdsok 6s tiiaImak egyes 6ieImiszerek 6s eteiek vo=atkoz稲ban. Az egeszs6gesebb

6teIek, a drasztikusa=一ecs6kkentett s6- eS Cukormennyiseg vegyes fogadtat5sra ta胤t az

6「intettek k6r6ben. Sok gyerek nehezen baratkozik meg az dj izekkei, aZ eg6szs6ges 6teIek

eiutasitdsa je=emz6en az eIetko「 emeiked6s6vel n6vekszik. T5piaikozおi szokおaink

「6szekent az fzpreferencia is a fogantatdst6l sza面tott els6 ezer napban aiakui ki′ eZ6rt ha a

kicslk mar ekkor megszokj氷a kev6sbe s6s es 6des izeket, a b6Ics6dei, 6voda吊teIt is

szlvesebben fogadjak eI. A b6ics6des es 6vodas kor心gyermekek fokozatosan fogadj秋ei az
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申zeket, SZu臨es pedag6gus kozrem緑od6sevel konnvebben釦k meg az 6tkezes- SZOkdsok

foiyamatos atalakitasa工

Az 6telek izesites6n6i - a S6 hasznalatat esetunkben lege「6sebben korlatoz6 rendelet miatt′

mivei a megengedett s6 mennyiS6get′ mdr a nyersanvagok s6 tartaima elviSZ十eikezdtuk a

fr,SS ZOIdfdszerek, SZ狛tott ftiszerek intenz(vebb haszn講tat (pet「ezseiyemzoId, bazsaiikom′

t緑ony, f.kome=∨, Snid-ing). Tervezz。k vasfti besze「zeset' melyet egYeS 6teleknei s6

p6ti轟「a haszn細atunk′ jei-egzetes s6s ‘ze miatt. Konyhank felszereItsege′ m毎aki訓apota

rendezett, korszerti kombi g6zparoi6vai rendeikezunk′　meIyben　'ntenZ予vebben

megmaradnak a zoids6gek′ hdsok依u′ kevesebb zsiradekot hasznalunk ez組ai 6s a

nyersanyagok tomegre sem veszite=ek annyit′ m而a hagyomanyos s。t6s alkalmivai・

FoIvamatosan pr6b紬nk a g6zp5「o-6 seg(ts6g6vei時eg6szs6gesebb eteisorokat bevezetni′

de ez nem megy egyik napr6l a mdsikra′心gynevezett kitapasztaldst ig6nyei

Az 6vodas, 6s b6ics6d6s gyermekekne- az誼′ hogy a kaI6ria 6s a tipanyag tartaiom

e蘭rねunak megfeleij。nk a konyha techno-6g融an is fokozatosan vezetjuk be 6s ei6nyben

r6szesitJuk a paroi誼′ a rantaS heivett ∂ habardst′ aZ aiacsony zs而artalm11 te」term6kek

haszn紬tat, P6Idaul a f6zei6kekn6i Azonban a gyerekek es a fein6ttek nem az liyen

elj講ssai, ftiszerez6ssei keszitett eteiekhez vannak szokva′ eZ6rt nehezen vagv nem fogadj訳

el azt. Az 6telhulIadek az eddigl mennyis6g harmadivai emelkedett. Az is a tenyekhez

tartozik, hogy sztji6i eS Pedag6gusok 」eiz6se aIapja= tudhat」uk′ hogy a gyerekek 6hesebbek

deiut5n, aZ uZSOnnat SZinte ′′habzsol」緑〃・

A fein6tt etkez61nk eset6ben utch s6zast, i-ietve izesitest hasznaiunk′ de ezt nem minden

et。l 。Set6ben tudjuk kivitelezni (Pl. koretek), de meg igY iS S6tiannak,伍elennek ‘t6llk meg. A

f6z6s aikaimival ugyan oiyan J6 min6s6gd nyersanyagokat hasznaiunk′ mint eddig′ de a

konyhatechnoi6gia megvaitozasiva1 6s a megszokott izek hichy細an nem szIvesen eszik meg

az組alunk keszitett 6teIeket. Vend6g6tkez6ink J6 「esz6t′ akik eddig meg voitak eiegedve′ e

miatt veszitettuk ei

Amennyiben javas-attal eihet。nk 6s szinunkra hasznos 'S ienne′ ha a heivi kozmunka

program kereteben lehet6seg szerint termeihet6　friss fdszernov6nyek　訓nanak

rendeikez6sunkre, mert eZekkel lntenZ(vebb ‘z hat5st tudnchk eiemi (citromf旬bazsal吊(Om′

pet「ezse一vemzold, borslkaf旬kakukkf。’mete16hagyma′ 0「eganO′ rOZmar'ng′ VaSf。, tdrkonY′

lestyan stb・)・ Esetieg sz狛tott, aSZ∂it fo「m紬an lS SZivesen vennenk a zoIdsegf鈍ket is′

me-yek szinten intenz{vebben meg6rzik izuket′ m-nt a mlreilt term6kek. Ha nem iS a

megszokott 'z viiagot kapnak a fogvaszt6k′ de nem izteien vegtermek kerulne a gyerekek′

fein6ttek tany6rjdra.

zc)LYOM UT- 1SKOLA KONYHÅ」A ∈s szoclÅLiS F6z6KONYHA

Az iskoldsok k6zott mdr gyakran e16fordu16 」elenseg az otthonr6i behozott s6 haszn5iata′

vaiamint a szui6 k6r6s6re ha「omszori etkez全sek f6 ctkez6sre vai6 lecsokkentese havonta

n6vekv6 szina (10-1与f6〉. A 「endelet bevezetese 6ta az etkez6k ietszるmat tekintve jelent6s

v描oz5s nem tort6nt. Amit a vissza」0V6 6teimarad6k mennyiseg6t iiiet6en is 6「z6kelunk′ a

ko「ai fazis szakasz紬an megugrott az 6teimarad6k, majd fokozatosan visszat誼a kor5bbi

menny-S仝g k6zei的e. D「asztikus memyiSegi nOVekedes nem t6rt6nt′ mintegy 20 %-kai t6bb a

megma「adt etei 」eiiemz6en a leveseken erz6d6 ‘z hichv mIatt ennei a fogdsnal nagyobb a

visszamaradt adag Va-am'nt a lO napos etkeztet6s' Cikiusban egysze「 k6teiez6en sze「ep16
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hai fogyasztasa 6s tIj, kor細ban nem megszokott 6sszetev6k (brokkoli’kuszkusz′ buIgur′

河agy6ngy) szuks6gszerfro-ka-mazasa nem kedveIt meg az etkez6k k6r6ben. A cs6kkentett

zsirtartaIm。 hdsk6szitmenyek fze nem oiyan′ m而az eddig haszn帥nyersanYagOk6 6s a

beI綱k adhat6 mennYiseg is kevesebb. A naponta e16血tapanyagtartalom betartasahoz

sztiks6ges nyersanYagOkat a besz51Iit6k term6kiistajan meg nem SZe「ePeI′ nem tudjuk

beszerezni (SOVany tdr6, durum teszta kinaiat keves). Az izek 6rzekeiese 6rdek6ben

hangsuIYOSabb a friss z調fdszerek beiktatasa az eteIkeszitesben (pi・ bazsaI-kom′ kakukkf。′

rozmaring, ZS副ya, Citromf旬metei6hagyma膏rkonY).

A hagyominvos 6teIek e-keszit6se (PI: rchtott htls〉 a jeienlegi szabf時oz5s k6zepette

。endkivul ko.1atozott, de foiyamatosan t弾koz6d…k egyr6szt az uj aiapanyagok′

techno-6giak a-kaimazasar6一′ bevezet6ser6i′ hogy a kor約ban megszokott 6teieket hason16

izekkeI, de eg6szs6gesebben, t副yanyagban gazdagon kInaihassuk a men。so「On.

A Napsugdr 6voda konvhat kiv6ve a k6zetkeztet6sben r6szt vev6 int6zmenYeink - Z6IYOm dti

iskoIa konyha 6s a SzociaIis f6z6konyha- jeIeniegi 。zemeltet6si form卸k′ mdszaki訓apotuk

nem teszik Iehet6v6 a rendeIetben k6zetkeztet台sre vonatkoz6 - mennyis6gi es min6s6g主

e16i「asok hi諭yta-a=　betartdsat. Az elmtlit ivben t6rt6nt N6pegeszs6gt'gyi int6zet

elIen6rz6sei soran lS aZ egyik legsuiyosabb dsz「ev6teI az al講bi volt: ′′ A konyha m窮zaki

訓apota rendkiv。i kifogdso-hat6′′・ A technoi6giaiiag eIavult eszkoz6k nem aikalmasak a

min6seg車台panyag 6rt6keknek megfeie-6 ctelek eikeszit6se「e - eZ fokozott probiemat jeIent

nagykonyhai eszk6zei=k eset6n a toronystit6k′ tePSik mdszaki訓∂POta miatt. Ez6rt bizonyos

6telk6szit6si techno16gi氷at, am=zietesebbe′ ZamatOSabbateszi az 6teieket =em minden

esetben tudunk alkaimazni. A 37/2014. (N.30.) EMMl re=deIet a k6z6tkeztet6sre vonatkoz6

taplalkozas-eg6szsegtigyi e16irasokr6i 2015. szeptember l-t6i hat5iyos jogszabaly 5itai

megfogalmazott iranye'vek betartasat nagYban megkonnyiten6′ ha csak korcsoportonk6nt

(6voda, iskola, feln6tt) f6zne egy-egy konvha. Ugyanakkor fgy a konyh5nkきntI

kapacitdskihaszn摘nem tud teijesu血A feln6tt vendegetkez6k elvardsai nagyban

befolyasoIj5k az eteiso「ok, 6tIapok 6ssze細tasat. Mivei nincs biztositva a k6t-harom

korcsoport szalmara a technika- feiteteI a ku崎n f6zesre言gy egY tjstben fo a feIn6ttek 6s a

gyermekek ete-e, eZaita- tenY-egesen′ Va-amint az esetleges biokemiai eiemz6s soran is a

jogszabaIYi e蘭「dst6l magasabb ert6kek mutatkoznanak′ mint ha csak a gyermekeknek

f6znenk kt“6n. A feIn6tt 6tkez6kre vonatkoz6 rendeiet, Pi: a t6bb s6′ ZSir′ Cukor stb′ 6rt6kei

magasabbak. A szabf時ozas atai nagyobb kai6ria 6s tapanYag ertek陸teIsorok′ aZOk ‘z viIaga

eifogadottabba v紬a a fein6ttek ko「eben′ de erteIemszer。en a jeIeniegi m鍬6d6s- form講an

nem lehet kui6n v5iogatni a gyermek 6s fein6tt eteiek beI tartaIm5t.

6sszegezve az eddigi tapasztaIatainkr6i eimondhatjuk′ hogy lntezmenyeink a jogszabfty

keretein be剛, iehet6s6geinkhez mdrten biztositani tudj氷a k6zetkeztet6k resz6re az

6letkoruknak, egeSZSegi訓apotuknak megfeIei6 6tkez占st. A rendeIetteI kapcsoIatosan

hichyo-tuk a fokozatos bevezet6s meiiett a gy5rt6k′　besz細t6k′ forgaImaz6k fe16

rendeIetben k6teiezett, a nOrm緑nak megfe-ei6 term6kfejieszt6st′ aZ 6lelmez6svezet6k′

szakacsok, Valamint dietetikus szakacsok fe-k6szitds6t′ kepz6set. Ut6bbi az誼is fo=tOS

szamunkra, mert a neVe-esi-Oktatasi int6zm6nyben minden′ SZakorvos alta=gazoit dietas

6tkez6st ig6ny-6∴szem釦y szinara az訓apotchak megfeiei6 dietas et「endet keII

biztositanらjeIenieg ilyen k6pesitesse-　rendeikez6　szakemberrei nem rendeIkezunk′

beiskoIaztatdsuk foIYamatban van.
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A mi teVekenYS6gunknek c到a 6s 16nyege′ hogv a szolgaltatast igenybevev6 gyerekek r6szere

j6 mindsegti, ∨組ozatos meieg 6te-t biztos(tsunk′ eS aZOk eifogyasztasra kertji」enek A

k6zvetlenul kapcso-atban lev6 k6zetkez6k′ Va-amint szu16k′ hozzatartoz6k az 。j program

iranti eifogadottsaganak kezdet- aggf中aik 6rthet6ek. A tudatos 6voda両koia1 6tkeztet6s

kedvez6 hatdsai k6s6bb 」eientkeznek, a SZab坤yoz詰pozitiv kovetkezmchyei hosszabb tivon

lesznek 6rezhet6ek. A fogadtatdsb6l e「ed6 nこzetkui6nbs6geket heIyi sz-nten is keszek

vagyunk atbesz細, JaVaSiatok′ 6pit6 jeiiegCi < szreveteiek k6z6s megvitat5sava上

KOZETKEZTETEsi EszREVETELEK・ 」AVASLAT。JS

A 2015. janudr l-t6i te「vezett, de az 54/2014. (Xl上29.〉 EMMI 「endeiet m6dositasa

6rteim6ben 201与. szeptembe「 l-t6i hataiyba 16p6′ a koz6tkeztetesre vonatkoz6 tap胤kozas-

egeszs6gtigvi ei6irasokr6l az Emberi Er6forrasok Miniszteriuma　描aI jegvzett

37/2O14.(IV 30〉 EMMi - rendeIette冊pcsoiatos 6sz「eveteiek′ javasiatok.

Konvhai eszk。Z6k, teChnoi6如feilesztesek k6zponti k6its蜜vet6si keretb61 tort6n6

竜mo蹄tおa

Konyh鉦k jeleniegi m駕zak一訓apota′ eSZkozparkja nem tesz=ehet6v6 a 「endeIetben

k6zetkeztet6s「e vonatkoz6 - mennYisegi 6s min6seg主e16irasok hichytaian betartasat A

techno16giaIiag elavuit eszkozok nem aikaimasak a min6seg恒apanyag ert6keknek megfeiei6

etelek elkeszit6se「e - eZ fokozott probほmat 」eient nagykonyhai eSZkozelnk eseten a

toronYSut6k, nagYkonyhai eSZkozok m毎ak吊ilapota miatt Ez6rt biZOnyOS 6telkeszitds'

techno16gi氷at, am。zietesebbe′ ZamatOSabbateszi aZ 6teieket nem minden esetben tudunk

alkaimazni.

Besze「zes撮rendkiv轟i mert6kben indokolt, jeienleg for「as nem訓rendeikezesre, eZert

JaVaSOl」uk, a k6zponti ko-ts6gvetesl keretb6i az Onko「m鉦vzatok r6sz6re pf車latok kiir5sat

eszkozbesze「z6sek「e, konvhatechnoi6gia es epuIetreszek (konyh氷) energetikai fe」iesztes6re

(p出ombi-Pdro16, nagykonyhai eszkozok beszerz6s6re stb.)

蛙ndeletben fo加itak sz6iesk6ra szakma~ 6s fo賃YaSZt6i tdrsadaimasitasanak 6szt6nz6se′

竜m〇度atるsa

A.endeiet c6喧a gyermekek eg6szs6gesebb t到alkozas szokasainak kieiakitasa′ aminek a

slke「e nagvm6rtckben mulk a∴SZu16i tamogat5s mehett az oktatasl′ neVeI6si lnt6zmenvek

doigoz6inak, aZ 6vodapedag6gusok′ iSkolai pedag6gusok hathat6s segitesch - eZ a

」Ogaikot6k, taP胤kozasI SZakembe「ek ny(it f6「umokon　'S hangoztatott v6iem6nye

」av。SOlnank oIyan, a ta「Sadaiom sz6ies kor6t erint6 ismertet6声直koztat6 programsorozatok

kozpont- e而dftasat, tamOgat講t meiyek soran reszletes es megaIapo乙Ott taekoztatast

tudnak minden 6rintett r6szere nv巾an主OiYan 6sztonz6 programok elinditasat, ameiv

int6zmenyi ke「etek k6zott tinogatja a pedag6gusok hatekony es akt(v r6szvetei6t′ Vaiamint

a koz6tkeztet6sen k(vuii taplaikozdsl SZOkasok megvaitoztatasat 6sztonz6 intezkedesek

bevezet6s6t a t計sadaiom l「anVaba.

Szakemberek kepzesenek k6zponti tamOgatdsa

A rendeietben fogiaitak magasabb szintd szakmai kompetenciat igenyeinek a

k6zetkeztetesben r6sztvev6k resz6r6i. EIs6sorban az 6ielmez6svezet6k′ SZakatsok es di6tas

szakacsok eset6ben. Tovabbkepzesuk, SZakmai k6pzesuk nelk。iozhetetien a szabaiyozds
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