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Gyümölcskínáló 

Iskolánk az EFOP-1.8.5-17 „MENŐ MENZÁK AZ ISKOLÁKBAN – EGÉSZSÉGES 

ÉTKEZÉST ÉS ÉLETSTÍLUST NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK” elnevezésű pályázat 

keretein belül a tanulók és szülők szemléletformálását tűzte ki célul és ennek érdekében az 

ivókutak, a ballonos vízadagolók mellé salátabár és gyümölcskínáló szolgáltatás bevezetését 

vállaltuk.  

A különböző iskolai rendezvények, gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megsegítése érdekében iskolánk egyéb forrásból vásárolt egy gyümölcskínáló berendezést, 

melyhez a szabvány GN edényeket, fedeleket a pályázat keretén belül szereztük be hozzá. Így 

bárki kulturált formában fogyaszthatott és fogyaszthat ízletes gyümölcsöket, salátákat és 

egészséges köreteket. 

Iskolánkban hagyományosan van főzőcske szakkör, nyári tábor, ahol a gyerekek egy rétegét 

az egészségesebb életmódra, étkezésre neveljük. Ezekre a programra nyitottak a pedagógusok 

és a tanulók, valamint szüleik is. Ezen alkalmak ideje alatt nagyszerűen alkalmazható volt a 

gyümölcskínáló berendezés vagy salátabár. A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel 

készítették el majd fogyasztották el az egészséges alapanyagokból készült finomságokat, 

melyhez a pályázat biztosította az anyagi fedezetet. 

A projektben a megvalósított ismeretterjesztő, szemléletformáló programok révén a tanórán 

kívüli szabadidős és kulturális programokat értékelve általánosságban elmondható, hogy 

intézményünk tanulói körében nagy népszerűségnek örvendettek, illetve nagymértékű igény 

mutatkozott e nagyszerű lehetőség igénybevételére, hiszen sokkal esztétikusabb és 

komfortosabb formában tudták a gyerekek maguk, illetve a pedagógusokkal 

együtt, a friss és egészséges ételeket szervírozni, tálalni. 

A projekt hatására a résztvevők egészséges táplálkozással 

kapcsolatos ismeretei szintje, egészségtudatossága 

javult, növekedett az elkötelezettségük az 

egészséges táplálkozás iránt. Az egészséges, 
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kiegyensúlyozott táplálkozás a mindennapok részévé vált számukra.  

A projekt keretében megvalósított programjaink, melyekhez ezen eszközöket is használtuk, 

azt célozták meg, és annak az elérését segítették elő, hogy a diákjainkban hosszú távon 

jelentősen javítani tudjuk az egészségtudatos életviteli kilátását. 

A gyümölcskínálóról a képeket az alábbi linkeken tekinthetik meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1k0yWQBFhHPZtXztD_HgKx31MfWRiE8p8?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/drive/folders/1pNpGDHa3y852PWCIyFFXoiXnCZCt0rjq?usp=shari

ng  
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