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Választék, kívánságlista és lelkiismeret alapján

Iskolabüfék és egészség
Érden a tucatnyi tanintézetből 
csupán egy-kettőben nincs büfé, 
a többségében tehát szerencsére 
van, és általában jól felszerel-
tek, gazdag áruválasztékkal. A 
Batthyány Általános Iskolában 
például a védőnő rendszeresen 
tanácsokkal látja el a büfést 
az egészséges étrendről. A 
Bolyaiban Baranyi Teréz igaz-
gató örömmel újságolta, hogy 
szeptembertől végre kulturált 
körülmények között, a portásfül-
két átalakítva hozták létre azt a 
helyiséget, amelyet most Mester 
Ferencné működtet. (Korábban 
ugyanis lakókocsiból szolgál-
ták ki a diákokat.) Ő egy másik 
tanintézetben, a Hunyadiban is 
nyitott büfét – és mint mond-
ta: mindkettőben igen széles a 
választék. 

– A szigorú uniós előírások-
nak is megfelelünk – büszkél-
kedik Mesterné Marika. – Egy 
álmom teljesült ezzel. Előtte 
az Aradi úti bölcsődében vol-
tam élelmezésvezető, majd a 
Hunyadi Általános Iskolában 
titkárként helyezkedtem el, ahol 
nem működött büfé. Azt tapasz-
taltam, hogy a gyerekek gyakran 
reggelizés nélkül, éhesen jönnek 
az iskolába, és gondoltam, kéne 
egy büfét nyitni. Belevágtam, 
ráadásul egyszerre két iskolá-
ban. Még nem tudom, meg-

érte-e? Reggel fél hatra jövök, 
hogy az első becsengetésre friss 
szendvicseket készítsek. A higié-
niára nagyon adok, a zárt péksü-
temény-tárolóban sokáig frissen 
maradnak a zsemlék, kiflik, még 
egy légy se szállhat rájuk. Arra 
törekszem, hogy minden szend-
vicsben legyen valami zöldség, 
paradicsom, paprika, saláta, 
uborka vagy retek. Szépen fogy 
belőlük, különösen a sajtos-son-
kásból.

Általában 180 forintért adja 
ezeket, hozzájuk fél liter tea 
110 forintba kerül. Tapasztalatai 
szerint naponta átlagban körül-
belül 300 forinttal engedik el a 
szülők gyermekeiket, ebből épp 
egy szendvicsre és egy italra 
telik. De olyan is előfordul, hogy 
a szülő neki ad oda 2500 forin-
tot, amit fokozatosan „leeszik” a 
kisdiák, így biztosan nem költi 
el a pénzt üzletekben cukor-
kára. Nem rossz módszer… 
Két deci kakaó nála egyébként 
130, ugyanennyi tej 80 forintba 
kerül, bár ez utóbbiból jóval 
kevesebb fogy. Gyümölcsöt, 
szőlőt, almát, banánt is árul 
büféjében. Mesternének két 
gyermeke van, a 11 éves Ferenc 
a Körösi Csomába, a 15 éves 
Szilvia a Vörösmartyba jár. 
Saját elmondásuk szerint ők 
is inkább a büfét választják, 

mint a házi csomagolási tízóra-
it – igaz, édesanyjuknak még 
korábban kellene felkelnie, 
hogy elkészítse…

A Körösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában Kovács 
Istvánné Nórika arra törekszik, 
hogy az egészséges életmód 
felé terelje a gyerekeket. Tejben, 
kakaóban, joghurtban, sajtban 
nincs hiány, mint ahogy krém-
túróban, Túrórudiban sem.

– A szendvicsekbe is mindig 
teszek sajtot, uborkát, salátát – 
mondja. – Ízes joghurtot, tejsze-
leletet, krémtúrót is rendszere-
sen tartok. Nálunk a legjobban a 
Mizo tej fogy, naponta kakaóval 
együtt legalább hatvan dobozzal 
eladok. Három évvel ezelőtt itt 
Érden az év büféje lettünk.

Több mint félszáz termék 
kapható nála, szendvicsből is 
többféle: májkrémes 80, sonkás 
130, magvas barna 160 forin-
tért. Főképp a rostos üdítőket 
fogyasztják a gyerekek, a kóla ki 
van tiltva az iskolából. Ugyanígy 
a tévéreklámokból ismert gumi-
cukorka, nyalóka, chips sem 
található meg a büfében, annak 
ellenére, hogy bizony keresik 
ezeket. Müzli is legalább tízféle 
van itt. Gyümölcsben az alma és 
a banán a sláger – 50-60 forint 
darabja. 

Hogy miként állítja össze a 
kínálatot, erre a következőket 
feleli:

– Több évtizedes szakmai gya-
korlat, kívánságlista és a lelkiis-
meretem alapján. A gyerekeket 
azért lehet irányítani az egész-
séges táplálkozás felé. A bioter-

mékektől sem zárkózom el, bár 
azok drágábbak.

Az iskolabüfék évének meg-
nyitóján – amelyen egy-két érdi 
pedagógus is részt vett – a buda-
pesti Árpád Gimnáziumban több 
egészséges élelmiszert forgalma-
zó „biocég” mutatta be termé-
keit, a Bio Pont például olyan 
édességekkel jelentkezett, ame-
lyek kismértékű fogyasztása jó 
táplálékkiegészítő lehet tízórai-
hoz, uzsonnához. Ha már a gye-
rekek nehezen tudnak meglenni 
efféle finomságok nélkül – akár 
csak Érden –, akkor legalább az 
„egészségesebbeket” fogyasszák. 
Egy felmérés szerint különben a 
szülők 83 százaléka helyeselné a 
bioétkek iskolai előretörését.

– Az iskolabüfé évének, illetve 
programjának célja, felnövek-
vő nemzedékünk egészségé-
nek megőrzése érdekében az 
egészséges táplálkozásra való 
figyelem felkeltése a korszerű 
és ízletes tápanyagokkal való 
megismerkedés – nyilatkozta az 
egész programot felkaroló isko-
laigazgató, Karádi Magdolna, 
aki szerint a gyerekek igényeit 
elsősorban nem a büfé és az 
iskola formálja, hanem az ottho-
ni környezet.

Szommer Gábor, a Fino-food 
Kft. Kereskedelmi igazgatója 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
ők azért vesznek részt szívesen 
az iskolatejprogramban, mert 
hosszú távon gondolkodnak, a 
jövendő vevőiket idejekorán kell 
rászoktatni a tejtermékekre, s 
ezzel egyben erősödik náluk a 
márkanév… 

– A tévékből árad a reklám, 
ami nem mindig jó irányba viszi 
a gyerekeket, az étkezési szoká-
saikat is jelentősen befolyásol-
ják, nekünk, illetve a szülőknek 
kell ez ellen tenni – magyarázza. 
– Igaz, az iskolatej nem nagy 
üzlet, évente mindössze száz-
ezer litert forgalmazunk ötven 
iskolában, ez csupán kétnapi tej-
beérkezésünk… Sok vevőpontra 
kevés termék, de mégis a fentiek 
miatt, szívesen csináljuk.

A fogyasztóvédők arra voltak 
kíváncsiak több iskolában, hogy 
egy ételekkel telerakott asztal-
ról mit választanak ki maguk-
nak a gyerekek. A biotejből egy 
sem fogyott és az „egészséges” 
ételekből sem nagyon, ugyan-
akkor a cukrozott üdítőkből és 
a chipszből annál több, amit a 

szakemberek a tévéreklámok 
befolyásoló hatásával magya-
ráznak – így szinte természe-
tes, hogy az agyonreklámozott 
termékek a legkelendőbbek. A 
magyarok különben tavaly 722 
millió liter tejet fogyasztottak, 
ötmillió literrel kevesebbet, mint 
előző évben… 

Az Érden rendezett 
Tejvilágnapon az érdi Németh 
István volt tejtermelő elkeserí-
tőnek tartotta, hogy a magyar 
nemzet egykor tejívó nemzet 
volt, főzéshez is gyakran hasz-
nálta, s mára már ez nem mond-
ható el. Pedig szerinte napon-
ta csupán fél liter tejet kellene 
fogyasztani mindenkinek – az 
egészségükért! 

A gyerekekről nem is beszél-
ve… Temesi László

Az iskolai büfék egyre „egészségesebbek”. Sajnos 
chipszes, kólás, hamburgeres világunkban nehéz 
szembeszállni – még kampányokkal sem könnyû – a 
tolakodó tévéreklámokkal. Ebben a tanévben az iskolai 
büfék éve van.

Érdeklõdõ diákok a Kõrösi Csoma iskola büféjéban
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