
Kedves Szülők! 
 
 
Az elmúlt fél évben figyelemmel kísértük a gyerekek étkezési szokásait. 
Szomorúan állapítottuk meg, hogy mennyire nem eszik az egészségük érdekében készült  
zöldséges ételeinket. 
Megkérdeztük az l.-6. osztályos napköziseinket, mit ennének szívesen, és mi az, amit nem. 
Válaszaik a következők voltak: a bolognai spagetti, a milánói makaróni és a csoki sodó szinte 
minden évfolyamon az első helyre került. De előkelő helyen áll a sült burgonya ketchuppal, a 
húsleves tészta levesbetéttel. A húsok közül a rántott szelet, a csirkemell, és a csirkecomb a 
nyerő. Nagyon sokan írták még, a tejbegrízt, a grízes tésztát, a túrós csuszát, és a gyros tálat, a 
paradicsomos húsgombócot, babgulyást és a töltött káposztát. 
Mi igyekszünk a halat is többféle formában elkészíteni, de csak a rántott halat hajlandóak 
megenni. A többi halétel a „nem kérjük” oldalon áll. 
Szinte minden főzelék – kivéve a zöldborsó néhány osztálynál – a nem kérjük címszó alatt 
található. Nem is beszélve a rakott ételekről – amit egyáltalán nem akarnak elfogadni a 
gyerekek. 
A tízórainál és az uzsonnánál is szomorú tapasztalatokat szereztünk. A magvas és teljes 
kiőrlésű lisztből készült pékárukat is elutasítják. Az ízesített joghurtokat és pudingokat 
szívesen fogyasztják, de a natúr joghurt és a kefir már nem nyeri el tetszésüket. 
A gyümölccsel kapcsolatban már jók a tapasztalataink. Bármilyen gyümölcsöt szívesen 
fogyasztanak, és már a grapefruit –ot is elfogadják. 
Mi, akik nap, mint nap azon dolgozunk, hogy a gyerekek jól lakjanak az iskolában, 
szomorúan vesszük tudomásul, ha ez nem mindig sikerül. 
Ezért arra kérjük a szülőket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy megbeszélik 
gyermekeikkel, hogy a zöldségekből készült ételeket is kóstolják meg, mert finomak és 
egészségesek. 
 A gyerekek kívánságait, – a vonatkozó jogszabályok betartásával - már a jövő havi étlap 
tervezése során is figyelembe vesszük.  
Bízunk abban, hogy az Önök segítségével meg tudjuk szerettetni diákjainkkal az egészségük 
érdekében készült ételeinket is. 
 
Debrecen, 2015. február 19. 
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