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1. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGES 

TÁPLÁLKOZÁS JEGYÉBEN 

 

1a) A mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerekkel 

 

A pályázat elnyerését követően a programunkat 2018. április 01-től indítottuk.  

A program első lépéseként az Ismeretterjesztő programok felépítéséhez elsőként 

a mindennapos táplálkozási szokások felmérését kezdtük meg. A program célja 

az volt, hogy az iskolánkba járó diákok rendszeres táplálkozási szokásait 

megismerjük, és ez alapján az egészséges és kiegyensúlyozott étkezési 

szokásaikat fejlesszük, befolyásoljuk.  

A program során először tanulóink az OGYÉI által kidolgozott tematikus 

kérdőíveket töltötték ki. A megfelelő és értékelhető kitöltés érdekében, a felhívás 

előírása alapján, a kérdőív kitöltését szakember felügyelte. Így a kérdőív 

kitöltését az osztályfőnöki óra keretében valósítottuk meg. 

Célunk az volt, hogy felmérjük a mindennapos táplálkozási szokásokat kérdőíves 

módszerrel, különös tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egészséges 

táplálkozásba nem illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból 

kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), 

valamint az ételallergiára, ételintoleranciára 

A kérdőívek kitöltése heti két alkalommal történt, mindig más-más osztályban.  
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Az Egészséghét program során a program indulásakor a dietetikus a bevont 

tanulókkal szintén töltetett ki kérdőíveket.  

A kiértékelt kérdőíveket alapul véve szervezte meg a program során az egyéni és 

a kiscsoportos tanácsadásokat. 

A kiértékelt kérdőívek és a mellékelt dietetikusi beszámolókból látszik, hogy a 

program megvalósítása pozitív kicsengésű volt, sok területen az értékelés során 

láthatjuk a fejlődés eredményeit. 
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1b) A kérdőívek dietetikus/táplálkozástudományi szakember által történő 

kiértékelése, valamint gyermekek és/vagy szüleinek írásos és/vagy személyes 

tájékoztatása a gyermek felmérésének eredményeiről, különös tekintettel a 

felmérés alapján rizikócsoportba sorolható gyermekek esetén 

 

Dietetikus szakembert pályáztatással választottuk ki. A szakember felügyeletével 

történt a kérdőívek kitöltése.  

A dietetikus 2018. április elejétől, a program indulásától rendelkezésünkre állt. A 

gyerekek által megírt kérdőíveket átadtuk átadtuk a dietetikusnak, aki 

megkezdhette a kérdőíves felmérés áttekintését, kiértékelését 2018 júniusában. 

Az volt a célunk, hogy a tanév kezdetére elkészüljön a kiértékelés és 

szeptembertől megkezdődhessenek a célzott tevékenységek, a szakképző iskola 

diákjai által megfelelően kitöltött kérdőívek alapján.  

Időben el is indulhatott a diákok mindennapos táplálkozási szokásainak 

felmérése alapján a rizikócsoportba sorolható gyermekek esetén a megfelelő 

tájékoztatás és konzultáció biztosítása.  

A kérdőíves felmérés eredményéről a szülőket tájékoztattuk, részben 2018. 

októberében, a szülői értekezleten, illetve minden tanulóval küldtünk haza egy 

röviden összefoglalt tájékoztatót a szülőknek. Az alapítvány mellett működő 

iskolában helyi szokás, hogy a szülőknek papíralapon küldünk tájékoztatást a 

gyerekekkel. 
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1c) Dietetikai szaktanácsadás/konzultáció, ill. csoportfoglalkozás 

 

1c/a) Rizikócsoportba sorolt vagy táplálkozási problémával küzdő, 

anyagcsere betegségben vagy ételallergiában szenvedő gyermek és szüleik 

 
 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. Először a 

közétkeztetésben dolgozók számára tartott a dietetikus tájékoztató előadást, majd 

a pedagógusok egy csoportjának elemezte a kérdőíves felmérés eredményeit. 

 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

 

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

 

2018. szeptemberében megkezdődtek a dietetikus szaktanácsadásai, konzultációi. 

A dietetikus heti 4 órában az iskolában folytatott tevékenységet, melynek 

keretében egyéni és kiscsoportos tanácsadást, illetve tanulók és a pedagógusok és 

dolgozók számára ismeretterjesztő előadásokat, megbeszéléseket tartott.  
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Az egészséges táplálkozás alapjai című témában részletesen megvitatásra került 

az egészséges táplálkozás alapjai közül, a rendszeres étkezés, a megfelelő 

mennyiségű és minőségű ételek összeállításának szabályai, a megfelelő 

nyersanyag válogatás és folyadékfogyasztás, valamint a fizikai aktivitás szerepe 

is, mindezt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által összeállított 

OKOSTÁNYÉR® sémáján keresztül ismerhették meg a gyerekek is.  

 

        

    Testzsír mérés                        Előadás az egészséges táplálkozásról 

 

Az előadások jelenléti íveit mellékeltük. 
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1c/b) Pedagógusok, ill. 

 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

A gyerekekkel együtt vettek részt pedagógusaink is a dietetikai 

szaktanácsadáson, csoportfoglalkozásokon, nemcsak felügyelő tanárként, hanem 

a foglalkozások aktív szereplőiként is, hiszen a gyerekek szokásait, viselkedését 

a hétköznapokban ők is másként ismerik, mint ők saját maguk vagy akár szüleik 

és a szakemberek. Ez is számos aspektusban jól kiegészítette az elméleti 

alapokat, hátteret. 
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1c/c) Közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára 

 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

A gyerekekkel együtt vettek részt a közétkeztetésben szereplő dolgozóink is a 

dietetikai szaktanácsadáson, csoportfoglalkozásokon, ahol az ő szemszögükből 

számos olyan gyakorlati kivitelezéssel kapcsolatos kérdés is felmerült, mely 

összekapcsolta az elméletet és a hétköznapok gyakorlatát, hiszen ők azok, akik az 

étkezéseinknek ismerik az anyagi és beszerzési hátterét és lehetőségeit, a menük 

összeállításának kritériumait, elvárásait, a gyerekek gyakorlati, hétköznapi 

fogyasztási szokásait és nem utolsó sorban az étkek elkészítésének menetét és 

lehetőségeit. Ez a fajta tudás igen jól ki tudta egészíteni az elméleti alapokat a 

megvalósítási lehetőségekkel a hétköznapokra vetítve. 
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1d) A köznevelésben résztvevő gyermekek egészséges táplálkozással 

kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése dietetikus 

vagy táplálkozástudományi szakember szakmai irányításával előadások, 

iskolai foglalkozások keretében az alábbi témákban 

 

A szakképző iskola három pedagógusa már 2018. tavaszán elkezdte az 

ismeretterjesztő, szemléletformáló foglalkozásait, melynek keretében széles 

spektrum keretében kapcsolódtak be a pályázati célkitűzések megvalósításába.  A 

pedagógusok kiválasztása pályáztatással történt.  

A gyerekek megismerkedhettek az ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, 

vitaminokkal, a víz jelentőségével, felhasználási lehetőségeivel, az egészséges 

táplálkozás hazai és nagyvilági dimenzióival az iskolák világára is kivetítve, a 

táplálkozással összefüggő betegségekkel, a diabetessel, a helyes táplálkozási 

gyakorlatokkal, étlaptervezéssel és számításokkal, konyhai higiénés és eszköz- 

valamint terítési ismeretekkel, diétákkal, tematikus zöldség-gyümölcsre épített 

speciális ismeretekkel és többféle recepttel. 

 

 

Egy előadás a sok közül 
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A program során 10 alkalommal elsősorban az alsóbb éves tanulók számára 

ismeretterjesztő előadásokra került sor az egészséges táplálkozás területéről, 

melyet az iskolaorvosunk tartott. Külön nagy hangsúlyt helyezett a víz 

fogyasztásra és a vitaminok szerepére. 
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1d/1) Ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése 

 

Ásványi anyagok és nyomelemek, illetve vitaminok szerepe a szervezetben 

Témák pl.:  

-  „Gaál Eleonóra: Ásványi anyagok és nyomelemek szerepe a szervezetben.” 

- „A vitaminok szerepe a szervezetünk homeosztázisának megőrzésében” 

- „Vitaminok jelentősége és forrásaik” 

 

A foglalkozásokon figyelembe vettük a tematikai ajánlásokat és egy elég 

sokszínű és tartalmas témafeldolgozásra kerülhetett sor. 

Fontos volt, hogy mindenképpen felismerje mindenki, hogy vitaminokban, 

nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag kiegyensúlyozott, vegyes 

táplálkozást érdemes folytatni, hogy szervezetünkben kellő egyensúlyban 

legyenek jelen a makroelemek, mikroelemek és a vitaminok. 

Megismerkedtünk az ásványi anyagokkal, más néven makroelemekkel valamint a 

nyomelemekkel vagy más néven mikroelemekkel. 

Egy úgynevezett vitamin abc megmutatta, hogy mit és miben találhatunk meg a 

helyes vitamin egyensúly megtartásához. 

Még egy, a szükséges és helyes egyensúlyban lévő táplálkozás kapcsán egy kis 

étlaptervezésre is sor került. 
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A vizek jelentősége és élettani hatása 

Témák pl.:  

- „Vizek fogalma”, „Vizek élettani hatásai”, „Vizek az élelmiszerben” 

- „Vizek a konyhatechnikában”, „Vizek a háztartásban” 

 

A víz fogyasztására is felhívtuk a figyelmet előadásainkon is. 

A víz élettani szerepe rendkívül sokrétű az ember szervezetében. Biztosítja a 

vérkeringést, szabályozza a vérnyomást, lehetővé teszi a tápanyagok oldását, 

felszívódását és szállítását; befolyásolja a vér összetételét; hőszabályozó 

szerepével biztosítja a szervezet állandó belső hőmérsékletét. 

A víz élettani hatásainak bemutatásán túl célunk az is volt, hogy a korosztály 

folyadék-beviteli szokásait a vízfogyasztás irányába mozdítsuk el, háttérbe 

szorítva a cukrozott, szénsavas üdítőitalokat. 

A folyadékfogyasztás fontosságára is felhívtuk a figyelmet. A folyadékfogyasztás 

témakörében átbeszélésre került az egészséges táplálkozásba beilleszthető 

folyadékok köre, mennyisége, a rendszeresség fontossága, valamint a kerülendő 

folyadékok csoportjai is.  

Kiemelném, hogy nagy hangsúlyt kellett fektetni a koffeintartalmú italok 

megvitatására, hiszen ez sajnos napjainkban nem éppen kis volumenű 

korosztályos probléma. 
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Egészséges táplálkozás itthon és a világban. Iskolai menzák a világ körül. 

Témák pl.:  

- „Egészséges táplálkozás itthon és a világban” 

 

Az egyik leginkább „kivesézett” és népszerű témakörünk ez volt, hiszen a 

menzán szinte mindenki érintett. 

Sok érdekes és kellemes pillanatot okozott a világjáró menza körutazás, aminek 

keretében elég sok ország menzáival ismerkedhettünk meg és lettünk éhesek 

utána, mert itt is nagyon sok képanyag állt rendelkezésre és amikor ezeket 

nézegettük, sok gyomor megkordult, még akkor is, ha előtte ettünk. 

Sok kérdést, kérést vetett fel a nagyvilág bejárása, hogy miért nincs ez, az nálunk.  

Ezekre a kérdésekre azért általában választ találtunk. Kétségtelen, hogy más a 

földrajzi környezetünk és ami másutt alapvetés, az nálunk extra kulinária és extra 

költség is. 

Megismerkedhettünk a mai közétkeztetés kritériumaival, elvárásaival is, ami 

továbbra is jelentős indulatokat kelt, pedig nálunk az előírások betartása mellett 

elég jónak mondható a menzai étkeztetést. De persze ez sosem lesz teljes 

egészében mindenkinek tetsző. Visszanéztünk iskolánk múltjába is. 

Megtekintettünk más hazai iskolai menzát is vagy megosztottuk élményeinket és 

itt kiderült, hogy a mi menzánk azért nem olyan rossz és nem nagyon van mit 

szégyelnie, sőt. 
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Ételed az életed 

Témák pl.:  

- „Táplálkozási ajánlások az egészséges élet megőrzéséhez” 

 

Ennek a témakörnek a vesszőparipája egy mondás volt: „Az vagy, amit 

megeszel”. 

Az egészséges táplálkozásról most általában ennek mentén fűztük fel 

gondolatainkat, persze sok vicces perc is keletkezett, mert a gyerekek ismerve 

egymás kedvenc ételeit, italait, egyből elkezdtek kombinálni, hogy akkor ki 

kicsoda is. Ez azért nem volt baj, mert a poén része lehet, sőt kell is hogy része 

legyen egy előadásnak, beszélgetésnek, mert úgy jobban mélyül a tartalom. 

Kitértünk arra is, hogy mikor lenne helyes étkezni és akkor milyen mennyiséget 

tanácsos. 

Még itt is matekoztunk egy kicsit, hogy lássuk számokban a mennyiségeket, mert 

ez még jobban szemléltetett. 

Kiemeltük, hogy a testi egészségnek, azért van egy fontos támogatója is, 

mégpedig a lelki egészség, melynek megbomlása elég szörnyű szokásokat, 

tüneteket eredményezhet. 

Kitértünk a média hatására is, hogy mennyire meg tudják bontani a helyes 

egyensúlyt a reklámok és a showműsorok sületlenségei, butaságai, amelyek 

sokszor köszönőviszonyban sincsenek a helyes élettel, csak a forgalmazó cégek 

profitjával, szép köntösbe csomagolva, hogy vevők legyünk rá. 
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1d/2) Helytelen táplálkozással összefüggő betegségek, illetve 

egészségkockázatok 

 

Helytelen táplálkozással összefüggő betegségek illetve egészségkockázatok. 

Prevenció 

Témák pl.:  

- „A táplálkozás összefüggése a krónikus betegségekkel” 

 

A táplálkozás mindenképpen az egyik legjelentősebb területe a helytelen 

életmódnak.  Úgy tűnik, hogy a krónikus betegségek, a jellemzően zsíros, 

feldolgozott ételekben gazdag étrendekkel állnak összefüggésben. 

A nem megfelelő étrend egyik következménye a túlsúlyosság vagy elhízottág, 

mely számos más következményt is eredményezhet. 

Az elhízás kockázatát növelő legfontosabb tényezők a mozgásszegény ülő 

életmód, az energiadús ételek nagymértékű fogyasztása, a gyorséttermi menük és 

a cukrozott üdítőitalok túlzott fogyasztása. A rendszeres testmozgás, az 

egészséges táplálkozást támogató otthoni és iskolai környezet segít az optimális 

testsúly megőrzésében. 

Mindezeket figyelembe véve fel is vetődött a kérdés, hogy akkor mit, ne együnk 

és miért is ne? 

Az ellenpólus s felkerült az előadandók közé, ugyanis a hosszú élet titkának 

számos legendája, története van. Megvizsgáltunk néhányat, hogy helyreálljon a 

legendák és valóság közötti egyensúly. 
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1d/3) Energiaegyensúllyal és ételek tápanyagtartalmának kiszámításával 

kapcsolatos játékos feladatok 

 

Az egészséges táplálkozás alapelvei 

Témák pl.:  

- „Egészséges táplálkozás” 

- „Helyes táplálkozási gyakorlatok” 

- „Táplálkozási ajánlások az egészséges élet megőrzéséhez” 

 

Az energiaegyensúly egy nagyon fontos dolog, ugyanis az, hogy mennyi kalóriát 

viszünk be és égetünk el, cseppet sem elhanyagolható tényező. 

Az egészséges testsúlyt a jojó-effektus elkerülésével csak olyan módon lehet 

megőrizni, ha odafigyelünk a bevitt és az elégetett kalóriák egyensúlyára. Amit 

eszünk, az nagyban befolyásolhatja a napi energiaegyensúly fenntartását. 

Egy étel-ital matek segítségével kiszámoltuk egy lista írásával a napi 

elfogyasztott ételek energiáját és azt is, hogy ehhez az egészséges egyensúly 

érdekében mit és mennyit is kellene mozogni nemtől, életkortól és aktivitástól 

függően. 

Egy igencsak hétköznapi élelmiszert a kenyeret is gorcső alá vettük, megnéztük 

energiáit, régi és mai minőségét és a jövőjét. 

Persze eben a nagy elemzés és számolásáradatban érdemes volt, sőt muszáj is, 

elővenni a mikor és hogyan együnk kérdéskört, a mit ne együnk és miért is ne 

eszmékkel egyetemben. 
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1d/4) Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása 

 

Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása 

Témák pl.:  

- „Étlaptervezés”. 

 

A mintaétrendek egyik legkönnyebben adódó hétköznapi iskolai példája is az 

étlaptervezés. 

Ennek megismerhettük a rejtelmeit, rejtélyeit. 

Egy relatív száraz jogszabály a 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról azonban 

„felboncolva”, azaz egyértelműsítve, sok olyan kérdésre is választ adott, amelyet 

eddig nem értett senki, vagy nem akart megérteni.  

Most tiszta víz került a pohárba képletesen, hiszen a jogszabály csak 

egyféleképpen értelmezhető … no persze csak látszólag, mert bizony itt is 

vannak olyan dolgok, amelyek nem sértik a jogszabályt és mégis egy rugalmas 

huszárvágással emészthetőbbé teszik azt a hétköznapokban. 

A foglalkozások után mindenki kissé másként nézett innentől kezdve az 

étlapunkra és az élelmezésvezetőnkre és bizony másként került értékelésre a 

múltban gyökerező jelenünk is, azaz a 100 évvel korábbi bedős étlap. 
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Szemléletváltás a közétkeztetésben 

Témák pl.:  

- „Közétkeztetés és prevenció” diákok bevonásával 

 

A 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról című jogszabálynak itt is elő kellett kerülnie 

ismételten, hiszen e nélkül sok mai étlap, intézkedés nem igen érthető. 

Persze az érthetőséget segítette a nagyvilág más menzáinak példája, valamint 

egyéb más hazai példa is. 

Itt azonban nemcsak egy idősíkon mozogtunk és tekintettünk szét a körülöttünk 

lévő világban, hanem tettünk egy kis időutazást is, amit nagyban segített az is, 

hogy iskolánk jelenleg 136 éves. Szerencsére van múltunk és ebben a megőrzött 

múltban megmaradt az is, hogy ebben a 136 esztendőben, miként is étkeztek a 

mi iskolánkban, az idejáró diákok. 

Nagy téma területet adott a sokféle recept megismerése, megismertetése is. 

Megismerkedhettek gyerekeink a befőzés , az előétel és szendvics, a hidegtál, az 

egytálétel, a leves, a főzelék, a különféle húsétel (sertés, marha, bárány, hal, 

nyúl, szárnyas, különlegességek), valamint a köretek, saláta, mártások receptjei 

mellett még a töltött ételek, a tészta és sütemény, az ital recept 

különlegeségekkel, illetve alapvetésekkel. Jutott még hely a divatos paleo és 

vegetáriánus recepteknek is. 
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1d/5) Diétás igény miatti speciális étrenddel összefüggő ismeretek elsajátítása 

 

Diétás étkezés specialitásai 

 

Bevezetésként megemlítettük, úgy az egészséges életmódot általában és azt, 

hogy a diéta nem egyenlő a fogyókúrával. 

A diétákat több szempont szerint is csoportosítottuk, így életkor szerint, 

élethelyzetek szerint, rövidtávú, preventív (megelőző), betegségekhez 

kapcsolódó hosszú távú szempontrendszerben. 

Megnéztünk egy másik fajta csoportosítást is mely szerint van tápanyagtartalom 

szerinti változat, ételkészítés szerinti változat, mesterséges táplálás szerinti 

diéta, különleges diéták és diagnosztikus étrendek  

Néztünk néhány példát is , hogy egy-egy probléma esetében, milyen diéta 

változatokat szoktak használni és meg is néztünk néhány konkrét diétás 

étrendet. 

Egy biztos a reakciókból kiderült, hogy itt alapvetően szerintük nagy akarat és 

elszántság szükséges, mondták ezt a mi fiataljaink. 

Szóba került sok olyan élelmiszer is, melyeket a hétköznapokban nem éppen a 

diéta kapcsán szoktak előkerülni. Ám ezeknél az eseteknél az is felmerült, hogy 

némelyik ma ismert élelmiszer köszönőviszonyban sincs a 50, vagy 100 évvel 

ezelőtti verziójával és bizony kiderült az is, hogy az élelmiszeripar micsoda 

csalárdságokat is tud elkövetni a szó szerinti fogyasztók ellenében. 
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1d/6) Konyhai higiénés ismeretek fejlesztése és a konyhai eszközök 

biztonságos használatának elsajátítása 

 

Konyhai higiénés ismeretek fejlesztése. Az élelmiszerek helyes tárolása. A 

konyhai eszközök biztonságos használata. Egészséges konyhatechnológiai 

gyakorlatok 

Témák pl.:  

- „Helyes konyha-technológiai gyakorlatok” 

 

Sokat tanultunk, beszélgettünk a táplálkozásról, ám a táplálékaink, amiket 

megeszünk, azok szinte mindig a konyhán keresztül érkeznek hozzánk, így vagy 

úgy. 

Ebben a blokkban a konyhához kapcsolódó ismeretekkel lettünk gazdagabbak.  

Megismerkedtünk az alapvető biztonsági elvárásokkal a konyhában, akárcsak az 

alapvető higiénés elvárásokkal, melyek több esetben nagy csodálkozásra adtak 

okot, hiszen a legtöbb ilyen jellegű ismeret általában kimerült abban, hogy a 

konyhában mosogatnak és még felmosnak.  

A valóság természetesen ettől bonyolultabb és ezeket igyekeztünk bemutatni. Az 

egyik legnagyobb csodálkozás a fekete mosogató kapcsán volt, hogy, miként 

lehet az fekete, ráadásul egy konyhában. 

A konyhai eszközök alap feltérképezésére is sort kerítettünk, az alapanyag 

előkészítéstől, a sütés-főzésben használatos eszközöktől egészen, amig ki nem 

kerül az emberek elé, azaz a tálalásba és az étkezésbe is betekintettünk. 
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1d/7) Táplálkozással összefüggő betegségek (pl.: diabetes) ismertetése, 

diabeteses krízishelyzetek kezelése (hypo - hyperglicaemia tünetei, 

teendők 

 

Táplálkozási betegségek és kezelési lehetőségek  

Témák pl.:  

-  Gyógyulás vagy csak kezelés 

 

A diabetes vagy diabétesz vagy cukorbetegség egy és ugyanazt a betegséget 

takarja, ami azért okozott néminemű meglepetést, mert hát szó mi szó, a 

diabetes szakszerű, de nem a leghétköznapibb kifejezés. Megismerkedtünk azzal, 

hogy ez alapvetően mit is jelent, megbeszéltük az élettani hátterét, azt, hogy 

ennek a betegségnek milyen típusai és okai vannak. Összehasonlítottuk az 1-es 

és a 2-es típusát, de beszéltünk a MODY típusról és a terhességi diabéteszről és 

egyéb más formáiról is. Megnéztük, hogy miként lehet felismerni, milyen tünetei 

vannak és milyen komplikációi vannak. 

Megbeszéltük a hosszú távú következményeit és azt is, hogy miként lehet 

kezelni, megelőzni és mit lehet illetve kell egy krízishelyzetben tenni. 

Beszéltünk arról is, hogy ez most betegség vagy állapot vagy mindkettő, de 

megállapítottuk, hogy a cukorbetegség, az bizony betegség, mert ugyan 

egyensúlyban tartható, de ma még véglegesen nem gyógyítható. Mégis a másik 

megközelítésben igen is lehet teljes értékű életet élni cukorbetegen is! 

A diabétesz melett szóba kerültek a táplálkozási betegségek (angolkór, pellagra, 

vashiány, beri-beri, farkasvakság, skorbut, végbélsipoly, táplálékallergiák,  
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lisztérzékenység, elhízás, kóros soványság) is, melyek kapcsán bekapcsolódott a 

hosszú és egészséges életet biztosító legendás étkek és italok története is. 

Iskolánk tanulói között is vannak sajnos cukorbetegséggel küzdők, akik 

felvállalták, hogy osztálytársaiknak beszélnek a betegségükről. Ez talán 

mindennél meggyőzőbb volt a tanulók számára. 
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1d/8) Ételallergia és tünetei, krízishelyzetek kezelése: 

 

Ételallergiák 

Témák pl.:  

- Típusai, erősségei, milyen tünetek, melyikkel mit lehet csinálni, hogyan kell 

ezzel élni 

 

Ez volt talán a legmegdöbbentőbb blokkunk, amelynek a tárgyalásánál a legtöbb 

szörnyülködés történt. 

Több esetről a gyerekek nagy része még csak nem is hallott, most volt az első 

szembesülésük azzal, hogy ilyen is létezik. 

Sokan nem is hitték el, hogy némelyik betegség, vagy ahogy valaki mondta, csak 

hiszti. 

Egy biztos, nemcsak rácsodálkozás és indulat generálódott, hanem a végére 

azért egy letisztult kép is, ezekről a táplálkozási betegségekről. 

Természetesen vannak még olyan, ide tartozó táplálkozási betegségek 

amelyekről nem beszéltünk, de azért így is elég sokkal megismerkedhettek a 

gyerekek, így az angolkórral, a pellagrával, a vashiánnyal, a beri-berivel, a 

farkasvaksággal, a skorbuttal, a végbélsipollyal, a táplálékallergiákkal, a 

lisztérzékenységgel, az elhízással, a kóros soványsággal, mint betegségekkel. 

Menet közben azért többükről kiderült, hogy nem eggyel már találkoztak vagy 

nekik is volt, van. 

A legnagyobb teret a táplálékallergiák kaptak a maguk jellemző tüneteivel és az 

ilyenkor elvárt, elvárható megoldásokkal. 
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1d/9) ÖSSZEFOGLALÁS-EGÉSZSÉGHÉTEN 

- Egészséghét / Étkezési szekciója. Egészséges étkezés 

Témák: (tematikusan mit, hol, hogyan, miért … példák, minták stb.) 

-  Az EDDIGI témák ismereteinek lezárása, megbeszélése. A tanulói munkák 

kiértékelése. Tanulók tájékoztatása védőnők és dietetikus segítségével. 

(tematikusan mit, hol, hogyan, miért … példák, minták stb.) 
 

A program indulásakor a dietetikus a bevont tanulókkal kitöltette a kérdőíveket. 

A kiértékelt kérdőíveket alapul véve szervezte meg a program során az egyéni és 

a kiscsoportos tanácsadásokat. A program zárásaként megtartott Egészséghéten 

ismételten kitöltötték a programba bevont tanulók a kérdőíveket, melyek 

kiértékelése is megtörtént, és a mellékelt dietetikusi beszámolókból látszik, hogy 

a program megvalósítása pozitív kicsengésű volt, sok területen az értékelés során 

láthatjuk a fejlődés eredményeit. 

Az egyik legnagyobb, tömörített tanulság, mely összegzésként 

megfogalmazódott, hogy az egészséges életmód nem feltétlenül drágább, hanem 

némi tudással és odafigyeléssel megvalósítható és így életünk is tartalmasabbá, 

szebbé és nem utolsó sorban hosszabbá is tehető, csak akarat kell és szándék. 

Nagyon jó hangulatot teremtett a két alkalommal is megrendezett gasztro quiz 

is, melyen minden résztvevő jól szórakozott az iskola ebédlőjében. Sok olyan 

kérdéssel találkozhattunk, melyek rendkívül jól kapcsolódtak egy szélesebb  

kulturális ismereti anyaghoz és több tantárgyi ismeretet is fel kellett idézni a 

gyerekeknek és a felnőtteknek is. Az összeállított gasztro-quiz a jövőben is 

alkalmazható lesz a kollégiumi programjaink között. 
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Az Egészséghét egyik kiemelt rendezvénye volt a zenész-biológus-madarász-

természetfotós Molnár Gyula előadása, akit általában a Molnár Dixieland Band 

révén ismernek. Előadása főként az egészséges gasztro-kultúrához kapcsolódtak, 

de, e méltán híres ember széleskörű tevékenysége, életműve is belekerült a téma, 

erősítő jellegű megismertetésébe, népszerűsítésébe. 

 

Az Egészséghét során is szerveztünk főzőversenyeket, amelynek keretén belül a 

tanulóink osztály szinten főztek. 
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Ehhez kapcsolódtak a tanulók számára biztosított kiegészítések, egészséges 

szendvicsek készítése teljeskiőrlésű pékárúból. 

 

 

 

Az Egészséghéten tehát nemcsak a szellemnek, hanem a testnek is jutott 

egészséges táplálék, megtörtént a programsorozat, a projekt, összegző értékelése 

is. 
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2. IVÓKÚT LÉTREHOZÁSA VAGY EGYÉB IVÓVÍZVÉTELI HELY 

(PL.: BALLON, SZŰRŐBERENDEZÉS) LÉTREHOZÁSA ÉS 

FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSA A PROJEKT TELJES IDŐSZAKA 

ALATT 

 

Az Alapítványunk által támogatott szakképző iskolában a tanulók az 

intézményben több ivóvízvételi lehetőség közül választhatnak 

A főépület folyosóján 2 nyilvános vízvételi lehetőség van, az „U” alakú épület 

két szárán, melyen alapvetően a diákok közlekednek. 

Az ebédlőben 1 vízvételi lehetősége van a tanulóknak. 

Az Erdészeti Oktatóközpontban 2 vízvételi lehetőség áll a gyerekek 

rendelkezésére.   

A Foglalkoztatóban is található a földszinten és az emeleten is egy-egy vízvételi 

lehetőség és a szomszédos mosdóban is van, tudnak vízhez jutni a szomjazó 

gyerekek.  

Mivel az iskola és a kollégium szerves egységet alkot, így a kollégiumi vízvételi 

lehetőségektől sem tekintünk el. 

A Lány Kollégiumban 2 helységben több helyen is adott a vízvétel lehetősége a 

kollégisták számára. 

Az úgynevezett Kisfiú Kollégiumban szintén 2 helységben és több helyen adott a 

vízvételi lehetőség. 

A Nagyfiú Kollégiumban minden szobában rendelkezésre áll az ivóvíz, illetve 

szintenként ott vannak még a teakonyháink is. 

 



 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
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Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

 

 

 

 

Ásotthalom, 2020. 06.19. 

 

Andrési Pál                           Kónya Gábor                     Kocsisné Büki Éva 

megvalósító                          megvalósító                         megvalósító 
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