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VISELKEDÉSVÁLTOZTATÁS KEREKE 



Smart Lunchrooms 
https://www.smarterlunchrooms.org 

Healthy School Canteens 
https://healthyschoolcanteens.nsw.gov.au 
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https://healthyschoolcanteens.nsw.gov.au/


USDA 
https://www.fns.usda.gov/tn/graphics-library  
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• „Egészséges táplálkozást ösztönző iskola” program, amely az EMMI keringési 

betegségek megelőzését célzó komplex programjának keretében valósult meg 2018-

ban országosan 10 általános iskolában. 

• Célok: 

o a rendelet szélesebb körben történő elfogadtatása  

o a gyermekek egészséges táplálkozásra nevelése a szülők 

     és a pedagógusok bevonásával 

o a közétkeztetés, mint érték meghonosítása 

o a közétkeztetésben, a közétkeztetésért dolgozók elismertségének növelése 

 

KÖZÉTKEZTETÉS NÉPSZERŰSÉGÉNEK NÖVELÉSE I. 



RÉSZCÉLOK MÓDSZEREK 

Helyi közétkeztetés értékelése, 

közétkeztetéssel kapcsolatos attitűd, 

táplálkozási szokások felmérése 

• iskolalátogatások 

• fókuszcsoportos beszélgetések (pedagógusokkal, 

tanulókkal, szülőkkel, élelmezésvezetővel, konyhai 

dolgozókkal, iskolaegészségüggyel stb.) 

• kérdőíves felmérés (tanulók, pedagógusok, 

élelmezésvezetők körében) 

• ételmaradék mérés 

• gyermekek körében elégedettség mérés 

• nyersanyag-kiszabat értékelés 

Közétkeztetés helyi szereplői közötti 

párbeszéd elősegítése, elmélyítése 

Fogyasztók bevonása 

• iskolai „menzabizottság” felállítása (pedagógusok, 

tanulók, szülők, iskola-egészségügyi szolgálat, 

közétkeztetés további szereplőinek részvételével) 

RÉSZCÉLOK, MÓDSZEREK I. 



RÉSZCÉLOK MÓDSZEREK 

Egészséges táplálkozást támogató 

iskolai környezet kialakítása 

• menzabizottság által kidolgozott 

cselekvési terv, 

• az egészséges táplálkozást támogató 

iskolai környezet feltételrendszere és 

• nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat 

tartalmazó eszköztár alapján 

Egészséges táplálkozással, 

élelmiszer- 

pazarlással, rendelettel kapcsolatos 

ismeretek bővítése 

• tanulóknak szóló oktatási anyagok 

• szülőknek szóló tájékoztató kiadvány 

• iskolai személyzetnek szóló poszterek 

Fenntarthatóság • segédanyagok online elérhetőségének 

biztosítása 

RÉSZCÉLOK, MÓDSZEREK II. 



• Eredményeként olyan 

segédletek készültek az iskolák 

számára, amelyek segítenek a 

helyi problémák megoldásában. 

• A segédletek hamarosan 

elérhetőek lesznek a megújuló 

www.merokanal.hu oldalon 
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http://www.merokanal.hu/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 


